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ЩО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И 

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА? 



ДИГИТАЛИЗАЦИЯ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 Терминът произхожда от англ. език - digital - 

“цифров”. 

 Дигитализация - процес на конверсия на 

информация от аналогов носител в дигитална 

форма с помощта на електронни  устройства по 

метода на сканиране, който обхваща процесите 

на преобразуване на аналоговата информация 

в цифрова. 

 Дигитализация и цифровизация сe разглеждат 

като сходни понятия. 



ДИГИТАЛИЗАЦИЯ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 

 Това позволява информацията да бъде обработвана, 

съхранявана и предавана в дигитална среда чрез 

компютърни мрежи, сателит, интернет, социални 

мрежи до потребителя независимо от неговото 

местоположение. 

 

 При дигитализацията информацията от аналогов 

носител се преобразува в множество пиксели с 

помощта на бинарен(двоичен код), при който число-

вите стойности се представят чрез две цифри 0 и 1. 

 



ДИГИТАЛИЗАЦИЯ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

   Аналоговата информация може да бъде: 

 текст 

 снимки 

 карти 

 аудио документи 

 видео документи 

 материални(триизмерни) предмети 

   Преобразуването на аналоговата 

информация в дигитална става с цел: 

 преглед, препращане и архивиране по 

електронен път 

 



ДИГИТАЛИЗАЦИЯ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

   Дигитализацията – трансформация на всякакъв 

вид материална форма в поредица от знаци, пред-

назначени за електронна обработка и предаване. 

 

     Тя е сложен процес, включващ: 

 съдържателен модел 

 концепция за дигитална конверсия 

 технологични решения 

 бюджетиране и финансиране 

 човешки ресурси 

 партньорства 



ДИГИТАЛИЗАЦИЯ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

  Дигитализацията е процес, който се извършва 

от екип от експерти: 

 

 специалисти от институции за културна памет 

 специалисти по компютърни науки 

 фотографи (специалисти по сканиране) 

 правни специалисти 

 

 



ДИГИТАЛИЗАЦИЯ – ЦЕЛИ 

 

 опазване на съдържанието 

 широк достъп 

 популяризиране 

 участие в международни дигитални проекти 

 



 ПРИНЦИПИ НА ПОДБОР  

 

 Ценност на оригинала: 

        съдържание 

        уникалност 

        хронолигични рамки 

        брой екземпляри 

 Физическо състояние 

 Изяснени авторски права 

 Висока степен на търсене от потребителите 

 Труден достъп за ползване 



ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И  

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

 Авторско право - правото на собственост на автора 

върху произведението му. 

 

   Произведение - обект на авторско право, може да 

бъде използвано със съгласието на автора, освен ако 

не е предвидено противното изрично в ЗАПСП. 

 

 Времетраене на авторското право- 70 години 

след смъртта на даден автор. Произведения 

създадени от двама и повече автори, срокът от 70 

години започва да тече след смъртта на последния 

преживял съавтор. 



ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И  

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

  

 Библиотеките стават субекти на авторското 

право по отношение на създаваните от тях бази 

данни, печатни издания, библиографски 

издания, сборници, електронни и дигитални 

публикации. 

 



ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА – ВЪЗМОЖНОСТ 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

 Създаване на дигитални ресурси: 

  книжовно наследство 

  масова дигитализация  

 Общи дигитализационни стандарти - съвместимост 

 Съхранение и защита-  tiff формат 

 Осигуряване на достъп: 

  сайт на библиотеката 

  регионални и национални каталози 

  международни портали и дигитални библиотеки 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

   РБ ”Хр. Смирненски” –Хасково 

Надежда Стамова 

 

  За контакти: 

 

http://www.library-haskovo.org/ 

 

Регионална библиотека “Христо 

Смирненски” Хасково | Facebook 
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