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Introduction 

"АВТОРСКОПРАВНА ПОЛИТИКА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И 

КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ",  

Договор № ДФНИ – К01/0002 от 21.11.2012 г. 

финансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОН 

в Конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални научни и 

научноприложни изследвания в приоритетните области”- 2012 г. 

ръководител: доц. д-р Таня Тодорова 

Времетраене на проекта: 24 месеца 
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Actuality of the problematic 
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• Дигитализацията на културното 
наследство; 

• Статутът на дигиталните ресурси; 
• Съблюдаването на авторското 

право;  
• Развитието на мащабни проекти за 

дигитализация в САЩ и в Европа;  
• Дейността на българските културни 

и образователни институции по 
осъществяването на дигитална 
конверсия на културни и 
образователни материали; 

• Национална стратегия за 
дигитализация на книжовното и 
културното наследство. 
 



Actuality of the problematic (2) 
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• Нарастващото значение на 

Интернет; 

• Свободно използване на 

информационните източници в 

дигиталното пространство с научни 

и образователни цели.  

А
К

Т
У

А
Л

Н
О

С
Т

 

Авторскоправните проблеми в дигиталното пространство 

представляват интерес за изследователи и практици,  както в 

държавите-членки на Европейския съюз, така и по целия свят. 
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Interdisciplinary research 

 

 

Юридически  

науки 

БИН     КИН 
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Condition of the problem 

До момента в България няма проведено изследване 

относно авторскоправната политика на библиотечните 

и културните институции, като и за установяването на 

авторскоправната компетентност на специалистите в тази 

сфера. Наблюденията показват, че тя не е на 

необходимото ниво, съществува реална нужда от 

допълнителни знания и обучение. Не се познават и 

съществуващите модели и добри практики в Европа и 

света. 
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Goal of the project 

• теоретични;  
• практико-приложни; 
• учебно-методически задачи; 

научни и приложни 
 продукти 

повишаването на 
авторскоправната 
компетентност  
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Methodology of the project 

Да изследва проблематиката, свързана с авторскоправната 

политика в библиотечните и културните институции в 

България и други европейски страни, чрез анализи, 

сравнения и обобщения да достигне 

• нови научни продукти; 
• ново учебно съдържание  
• актуализация в законодателството 
• авторскоправна политика 
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Research team of the project 

ОСНОВНО ЯДРО ОТ УНИБИТ  
 

трима хабилитирани преподаватели  

- проф. дфн Иванка Янкова;  

- проф. д-р Ирена Петева; 

- доц. д-р Таня Тодорова. 
 

 петима постодокторанти  

- гл. ас. д-р Тереза Тренчева;  

- гл. ас. д-р Румелина Василева; 

- гл. ас. д-р Силвия Станчева; 

- гл. ас. д-р Пламена Попова; 

- гл. ас д-р Венцислав Велев) 
 

 трима докторанти 

- Елисавета Цветкова; 

- Камелия Нушева; 

- Ася Асенова. 

.  

УЧАСТНИЦИ  ОТ ДРУГИ 

УНИВЕРСИТЕТИ СА:  

 

- доц. д-р Божанка Неделчева от 

ЮФ на УНСС; 

- проф. д-р Александра Хорват от 

Загребския университет, 

Хърватска;  

- проф. д-р Серап Курбаноглу от 

Хаджетепе университет, Турция;  

- проф. д-р Пламен Милтенов от 

Университета в гр. Сент Клауд, 

САЩ. 
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Research team of the project 

• Българската 
библиотечно-
информационна 
асоциация (ББИА); 

• Асоциацията на 
университетските 
библиотеки (АУБ) и 
други. 

Проф. д-р Александра Хорват  
Загребския университет, Хърватска гл. 
ас. д-р Пламена Попова  УниБИТ. 

ЧЛЕНОВЕ  
на  

Секцията по авторско право  
и сродните му права -  

ИФЛА 
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Overview of research and applied  
results for the period   

November 2012 - November 2013 

Изпълнението на проекта през първия етап се 

отличава с динамика на задачите, мотивираност 

на научноизследователския екип, успешна 

координация, вкл. и с международни  

научни групи, и с продуктивност. 
 

Научноизследователски  

и библиографски проучвания 
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Online Based Survey – 
Limesurvey 

Онлайн базирано проучване на тема «Авторскоправна компетентност на 
специалистите от библиотечните и другите културни институции» 
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Тематично библиографско проучване относно 

авторскоправната политика в библиотечните и културните 

институции; действащите авторскоправни норми, които имат 

отношение към предоставяните от тези институции услуги; 

както и предложенията относно изключения и ограничения 

на авторските права за библиотеките, образователните 

институции и архивите. 
 

Василева, Румелина. Публикации по авторско право и политики на 
библиотечните, образователните и културните институции: 
Тематична библиография / Предг., състав. и комент. Румелина 
Василева; Науч. ред. Таня Тодорова. София : За буквите-О 
писменeхь, 2013. 

Thematic bibliographical 
review 
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Survey in DOAJ 

 Съпоставителен ретроспективен анализ на списанията с 

отворен достъп в Directory for Open Access Journals (DOAJ) за 

България, Хърватска и Турция беше проведено от гл. ас д-р 

Тереза Тренчева. Анализът обхваща периода от 2002-2013 

година. Освен количествено-хронологично списанията бяха 

анализирани и по тематичен признак.  

 Анализи са представени и в: 

•Тереза Тренчева „Отвореният достъп до научна 

информация“ и в научен доклад Т. Тренчева, Т. Тодорова в 

реферираното списание на Емералд „Library Management“. 
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16th International Symposium on 
Electronic Theses and Dissertations, ETD,  

23 - 26.09.2013, Hong Kong 
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Meetings with scientific groups 
and consultations  

• In the Kharkov State Academy of Culture, Ukraine (February 2013); 

• At the University of Kurklareli, Turkey (March 2013); 

• Within the Days of the book and copyright at SULSIT and the Scientific 

seminar of the International IP Day on the topic: "Intellectual 

Property in Universities - Creativity: The Next Generation" held at SWU 

"Neofit Rilski "in Blagoevgrad (April 2013); 

• At the 5th International Conference, QQML, Rome, Italy (June 2013); 

• Within the Erasmus IP LibCMASS (a host institution Hacettepe 

University, Turkey) (September 2013); 

• At the First European Conference on Information Literacy (ECIL) in 

Istanbul, Turkey (October 2013); 



21 

Achievements of the project 

В дейността, свързана с изследването на модели и добри 

практики за приложение на авторскоправна политика в 

библиотеки, музеи и архиви в Европа, вкл. и на хранилища за 

отворен достъп до образователно, научно и културно 

съдържание – са проведени проучвания, резултатите от които 

са докладвани в рамките на научната конференция с 

международно участие «Дигиталното настояще и дигиталното 

бъдеще: Икономически, културни, образователни, правни и 

технологични въздействия», проведена от 9-10.04.2013 г. в гр. 

София и са публикувани в научния сборник от форума.  
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Best Practices 

Обхванати са следните проблеми и анализирани добри практики: 

  

• публично-частното партньорство и авторскоправните въпроси в 

контекста на Европеана;  

• опитът на Бодлеанската библиотека в Оксфорд в изграждането на 

авторскоправната компетентност на библиотекари и потребители;  

• Библиотеката на Университета в гр. Лийдс и организацията на 

библиотечното обслужване, съобразно авторскоправните норми;  

• Градската библиотека в Загреб - културни и образователни 

възможности  в съвременния дигитален свят. (Вж Тодорова 2013; 

Нушева 2013; Асенова 2013; Цветкова 2013). 
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Участия с научни доклади и съобщения в научни форуми; 

• Списък на публикациите по научноизследователския проект 

е публикуван в сайта на проекта; 

• Издадени са 4 издания (в т.ч. 2 превода на документи на 

ИФЛА, 1 монография и 1 тематична библиография); 

• Публикувани или приети за печат са 13 научни доклада на 

български език; 

• 5 научни доклада на английски език (2 доклада в научен 

сборник на Springer и в 1 в «Library Management Journal»на 

издателство Emerald). 

Conferences 
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Project Event 

Заключително събитие по първия етап на проекта с 

участието на чуждестранните учени  

31 октомври 2013 г. в хотел Метрополитън, София,  

Научен семинар с международно участие на тема: 

„Авторскоправна политика на библиотечните и културните 

институции“. 
 

Постиженията и резултатите от проекта  

са явни и достъпни чрез неговия уебсайт: 

 http://copyrightlib.unibit.bg  

http://copyrightlib.unibit.bg/


Доц. д-р Таня Тодорова 
Университет по библиотекознание и 

информационни технологии 

 

email: t.todorova@unibit.bg 
 
 

Семинар на тема „Авторското право и библиотеките“ 

Авторскоправна политика на библиотечните и 

културните институции – научни и приложни 

постижения 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

mailto:t.todorova@unibit.bg

