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  Библиотеки  

  Архиви 

  Музеи 

  Галерии 
 

Институции, които съхраняват 

културно – историческото 

 наследство  

“Институции на паметта”  



Дигитални колекции в обществените библиотеки 

Колекциите са : 

 общодостъпни ; 

 безплатни; 

 съобразени със Закона за авторското право 
 

ОБЩЕСТВЕНИ  БИБЛИОТЕКИ  В БЪЛГАРИЯ 

 Национална библиотека Св.св Кирил Методий; 

  регионални - 28 ; 

 общински -16; 

 читалищни - 3000 ; 



 През сайтовете на библиотеките . Електронните 

каталози: 

 Европеана – най- големия европейски портал за 

дигитални колекции на библиотеки, архиви, 

музеи. 

 Платформи, изградени по проекти и програми. 

 

ДОСТЪП  ДО  ДИГИТАЛНИТЕ 

БИБЛИОТЕКИ 
 



 2006 г. – Начало на дигитализацията на книжовното 

наследство, съхранявано в Националната библиотека.  

 2007 г. - Сканираните изображения стават достъпни за 

ползване чрез сайта на Библиотеката.  

 340 000 файла (ръкописи, старопечатни книги, 

непубликувани документи от Българския исторически 

архив и от Ориенталския отдел, портрети и снимки, 

графични и картографски издания, български вестници и 

списания от периода 1844-1944 г. ) 





- 2008 г. е създаден Дигиталният  

център . 

- Към настоящия момент  

библиотеката има 7 колекции: 

Книги, Периодични издания, 

Картографски издания,  

Графични издания, Архиви, 

Фотографии, Нотни издания. 

 В процес на разработка са  колекциите  

Ръкописи и Аудиовизуални документи. 



През 2008 г.  Стартира дигитализацията в Регионална 

библиотека  “Пенчо Славейков” 

КОЛЕКЦИИ:   

 "Варненски периодичен 

печат XIX – XX в. 

  Пощенски картички, 

фотографии, календари, покани, 

афиши и др. 



Колекции: Пощенски картички 

         Екслибриси и карикатури 

         Българска литература 



Регионална библиотека “Хр. Смирненски”, Хасково 

2012 г. – Начало на дигитализацията  

 

Колекции:  - Пощенски картички  

      “Старо Хасково” ; 

      - Фотографии  “Бележити  

         личности”; 

       - Архивни документи 

  



ДИГИТАЛНИ  КОЛЕКЦИИ В ЧИТАЛИЩНИТЕ 

БИБЛИОТЕКИ  



НАЙ- ГОЛЕМИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ДИГИТАЛНИ 

КОЛЕКЦИИ НА БИБЛИОТЕКИ, АРХИВИ, МУЗЕИ. 

ДОСТЪП  ДО  ДИГИТАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПРЕЗ 



https://www.europeana.eu/portal/bg 



Регионална библиотека  

“Хр. Смирненски”  

в Европеана 



“Варненска дигитална библиотека ”   с участието на 

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” в проект   

EuropeanaLocal, . 

ПЛАТФОРМИ, ИЗГРАДЕНИ ПО ПРОЕКТИ  И 

ПРОГРАМИ. 

http://digitallibrary.libvar.bg/projects/europeana_local/




 





Масовата цифровизация на културно 
съдържание няма за цел да замести 
или да се съревновава с традиционното  
културно съдържание,  
а паралелно с него да създаде  
качествено и надеждно  
електронно съдържание. 



ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА  НЕ  ТРЯБВА  ДА 

БЪДЕ  САМОЦЕЛ,  ТРЯБВА  ДА  СЕ 

СЪЗДАВАТ  НАИСТИНА  ЦЕННИ 

ДИГИТАЛНИ  КОЛЕКЦИИ. 



  БЛАГОДАРЯ  ЗА  ВНИМАНИЕТО! 


