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 Стартира като: 
 Инициатива на Европейската 
комисия за създаване на европейска 
дигитална библиотека  
 Предлага: 
 Достъп до дигитализирано 
съдържание от европейските 
библиотеки, музеи, архиви и аудио-
визуални колекции  
 Представена през: 
 Ноември 2008 - прототип на 
Интернет портал 

ЕВРОПЕАНА 



 Българското правителство публикува: 

 на 29 февруари 2008 г. Доклад(*), разглеждащ 
предприетите действия, свързани с прилагането на  
Препоръката на ЕК от 24.08.2006 г. “Относно 
цифровизацията и он-лайн достъпа на 
културна продукция и цифровото съхранение”, 
в който посочва, че през 2008 г. в България все още не 
съществува национална стратегия относно 
дигитализацията на културното наследство.  
 Създава: 
 работна група към Министерството на културата, 
която да се занимава с проблемите на дигитализацията, 
он-лайн достъпа и опазването на фонда, както и с 
адаптацията на европейските препоръки.  

БЪЛГАРИЯ 

 * 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/reco
mmendation/report_implem_submission290208/bulgaria.pdf  

 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/report_implem_submission290208/bulgaria.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/report_implem_submission290208/bulgaria.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/report_implem_submission290208/bulgaria.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/report_implem_submission290208/bulgaria.pdf
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“Необходими стъпки за интегриране на  
България в европейското начинание Европеана” 
април 2010 г., Пловдив 
 
“Българското съдържание в Европеана” 
октомври 2010 г., Пловдив 
 
“Българският прочит на докладите Новият 
Ренесанс на Комитета на мъдреците и 
Стратегическия план на Европеана 2011 – 2015 г.” 
март 2011 г., Брюксел 
 
 
 
 

Форуми инициирани от:  
•Емил Стоянов 
•Министерство на 
културата 

ИНИЦИАТИВИ 

Работна група към Министерството на 
културата – 20 януари 2012 г. 
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“Европеана – мисията възможна” 
януари 2012 г. 
 
“Проекти с българско участие за 
цифровизация  и разпространение на 
научното и културно наследство чрез 
публикуване в Европеанa” 
март 2012 г. 

 
 

Осъществени от: 
• ББИА 
• Публични и 

частни 
организации  

ИНИЦИАТИВИ 

Национална кръгла маса на тема 
„Опазване и достъп до книжовното 
културно наследство в библиотеките“ 



ВАРНЕНСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА 

 Стартира в края на 2008 г., като част от EuropeanaLocal  

36 месечен сателитен проект на Европеана (2008 – 2011 г.) 

публични библиотеки, музеи, архиви, аудио-архиви от 27-те 

страни-членки на ЕС 

към юни 2011 г. приносът на EuropeanaLocal възлиза на 

6.000.000 записа 

 

 Влючва колекции: 

“Варненски периодични издания” 

     187 заглавия / 1880 – 1944 г. 

“Пощенски картички и фотографии от Варна XIX – XX в.” 

     2500 обекта / 1850 – 1944 г. 

 



ВАРНЕНСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА 
и ЕВРОПЕАНА 

 Изградихме профил на колекцията 

       Характеристики на местната общност 

       Критерии за подбор 

 - историческа и културна стойност 

 - опазване на документите 

 Осигурихме проекта технически  

 Сформирахме екип, обединяващ хора с различни нива на 

компетентност и отговорности 

 Намерихме партньори 

      Музей на Възраждането          Музей по история на Варна 

    



ВАРНЕНСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА 
и ЕВРОПЕАНА                                                           (2) 

Предизвикателствата 

 По събиране на данни 

        избягване на дублиране на усилия и средства 

           пълнота при разкриване на фонда 

  Технически проблеми 

        Dublin Core  

       Europeana Semantic Elements v3.2 (ESE) 

 Верификация на данните 



Регионална библиотека “Пенчо Славейков” 
в Европеана 



2011 г. 

• 38 263 записа 

2012 г. 

2015 г. 

• 267 000 записа 

България в Европеана 

Препоръка 2011/711/ЕС 

Относно цифровизацията и предоставянето чрез Интернет на 

материали в областта на културата, както и за съхранението на 

материали в цифров вид  (27.10.2011 г.) 

14 % 

Национална библиотека 
Регионална библиотека – Варна 
ATHENA 
Онтотекст 



БЪДЕЩЕТО 

• Продължаваме да работим по:  

o Утвърждаване на усилията на 

българските библиотеки по 

създаване на дигитални обекти 

o Видимост на метаданните в 

Европеана 

o По-пълно представяне на 

българското културно 

наследство 



 Гъвкав и отворен модел на комуникация 

 Събиране на съдържание от близки 

тематични области 

 Изграждане на регионален репозиториум на 

данни и мрежа от доставчици на съдържание 

 Техническа и методическа помощ 

ПРЕДЛАГАМЕ: 



 Забавяне при изготвяне на национална 

стратегия 

 Липса на информация за възможности за 

финансиране по  Европейски и национални 

програми 

 Неяснота в законодателната рамка 

 Недоверие между отделните субекти 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОБЛЕМИ: 



ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ 

Повишаване на 
информираността на 
гражданите  

Europeana Awareness 

Специфичният 
културен продукт не 
е добре представен 

РЕШЕНИЯ 



ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ 

Добри практики  

• студенти 

• ученици 
 

Липса на 
специалисти, които 
да се занимават с 
дигитализацията 

РЕШЕНИЯ 



Съвместна работа на  всички  
доставчици на културен продукт 

 

•Библиотеки 

•Музеи 

•Архиви 

•Галерии 

•Университети 

•Софтуерни компании 
 

 

РЕШЕНИЕТО 



Радка Калчева 
Емилия Милкова 

Кристиана Димчева 

Благодарим за вниманието ! 
Въпроси?     Е: office@libvar.bg 
 

mailto:office@libvar.bg

