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Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Актуалност 

През втората половина на ХХ век библиографията прави огромни крачки към 

универсализиране и стандартизиране на описанията. Една от най-устойчивите програми на 

ИФЛА е програмата за Универсален библиографски контрол (УБК), чието начало е 

поставено през 1973 г. Нейните основни цели са свързани с унифициране на 

библиографските описания чрез регламентиран подбор на идентификационни данни за 

каталогизираните ресурси, които трябва да се запишат в специфична последователност 

при описанието им. Международния стандарт за библиографско описание (ISBD), както е 

заявено в документите на ИФЛА, е предназначен да служи като основен стандарт в помощ 

на универсалния библиографски контрол, като представя основните библиографски данни 

за публикуваните във всички страни ресурси във форма за международно възприемане и 

осигурява съвместимост при обмена на библиографска информация. 

Електронизацията на библиотеките и развитието на автоматизираните библиотечно-

информационни системи налага в каталогизационната практика т.нар. машинночетими 

формати за библиографски записи (MARC). Предимствата на електронните каталози в 

сравнение с традиционните такива и усилията на библиотечната общност да унифицира 

каталогизационните практики и библиографските описания стимулира световната 

библиотечна общност да започне тяхната мащабна ретроконверсия с цел фондовете на 

библиотеките да стават достъпни в онлайн режим за всички заинтересовани потребители в 

съвременното информационно общество. 

Процесът на ретроспективна конверсия не протича равномерно. Темповете, с които 

той се осъществява, са различни за всяка библиотеки. Причините за това се дължат на 

няколко основни фактора – спецификите на каталозите в различните библиотеки, 

променящите се във времето каталогизационни практики и политики, ниското ниво на 

универсализиране на описанията преди приемането на международните стандарти. Затова 

се използват различни методи за изпълнение на процеса, като всяка библиотека избира 

най-подходящия метод за конверсия, опирайки се на своя и на чуждия опит в областта на 

каталогизацията. 
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Интерактивните комуникации в края на ХХ век и началото на ХХІ век 

динамизираха изключително процесите както в областта на ретроконверсията на 

библиотечните каталози, така и във функциите на каталогизацията в съвременното 

общество на знанието, разширявайки ги в посока на описание на ресурс към осигуряване 

на достъп до него. За целта са разработени Функционални изисквания към 

библиографските записи (FRBR), Функционални изисквания към нормативните данни 

(FRAD), Функционални изисквания към предметните нормативни данни (FRSAD), 

консолидирано издание на ISBD, както и правилата за Описание на ресурс и достъп до 

него (RDA). 

Забавянето на ретроспективната  конверсия в българските библиотеки в сравнение с 

другите европейски и американски библиотеки се дължи на две основни причини – от една 

страна забавянето на автоматизацията на библиотечните дейности и използването на 

разнообразни формати за машинночетима каталогизация. Остарелите стандарти и правила 

за библиографско описание, които не са актуализирани в съответствие с международните 

повече от 25 години също оказват негативно влияние върху процеса. Не бива да се 

пренебрегва и един от съществените проблеми, свързан с липсата на целево финансиране.  

Силен стимул за развитието на ретроконверсията в самия край на ХХ в. е 

дигитализацията. Създаването на дигитални колекции гарантира опазването на 

застрашеното културно наследство. Формирането им като част от ресурсите и услугите на 

библиотеките се базира на реализирани проекти за ретроспективна конверсия, които 

позволяват организиране и координиране на процесите на дигитализация на регионално и 

национално ниво.  

Процесът на дигитализация в България стартира в началото на ХХІ в., но липсата на 

достатъчно средства за закупуване на качествени хардуерни и софтуерни продукти също 

поставя българските библиотеки в неизгодна позиция в сравнение с библиотеките от други 

страни. Липсата на единен формат за машинночетими записи намалява и възможностите за 

координиране на усилията за дигитализиране на библиотечните фондове и за постигане на 

нужната стандартизация на дигитализираните библиотечни документи и създадените към 

тях метаданни. 

Паралелното движение на двата процеса – ретроспективна конверсия и 

дигитализация, които доведоха в световен мащаб до истинска експлозия от нови 
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възможности за интерактивна комуникация, изправиха българските библиотечно-

информационни специалисти пред нови предизвикателства. Именно така очертаната 

проблематика и задачите, свързани с конвертиране на традиционните библиотечни 

каталози и дигитализиране на застрашените библиотечни документи, показват 

необходимостта от разработването на подходяща стратегия за преодоляване на 

изоставането. Такава стратегия трябва да почива на внимателен анализ на световната 

практика при изпълнението на процесите, както и на възможностите за приложението им в 

българските библиотеки. Именно в този смисъл темата на предлагания дисертационен 

труд е изключително актуална. 

 

Цел, обект, предмет и задачи 

Цел на изследването е въз основа на анализ на библиографския контрол в 

световната теория и практика при реализиране на процесите на ретроспективна конверсия 

и при дигитализацията на фондовете в големи световни библиотеки, да се подберат 

подходящи методи за ретроспективна конверсия на традиционните библиотечни каталози  

и надеждни средства за изграждане на дигитални колекции в една от най-важните 

български библиотеки, а именно - Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.  

Обект на изследването е приложението на библиографския контрол в процесите на 

ретроспективна конверсия и изграждане на дигитална библиотека в контекста на 

българската реалност. Извън полезрението остава библиографският контрол на новите 

електронни ресурси и защитените от Закона за авторското право и сродните му права 

библиотечни документи, които се включват в дигиталните библиотеки, но би трябвало да 

са обект на самостоятелен анализ.  

Предмет на изследването са международните и национални стандарти и правила за 

библиографско описание, форматите за машинночетима каталогизация и приложението им 

в библиотечните системи, схемите за метаданни и използването им в процеса на 

изграждане на дигитални библиотеки, реализирани проекти за ретроспективна конверсия и 

дигитализация на фондовете от големи европейски и национални библиотеки и прилагане 

на добри практики в Университетската библиотека. 

Осъществяването на поставената цел се реализира чрез решаването на няколко 

конкретни задачи: 



 

7 
 

 Да се проследят съвременните постижения в областта на стандартизацията и 

универсализирането на каталогизационната практика; 

 Да се проучи прилагането на библиографския контрол в процеса на 

ретроспективна конверсия и успешното реализиране на процеса в големи 

световни библиотеки; 

 Да се разгледа връзката между процеса на ретроспективна конверсия на 

традиционните каталози и процеса на дигитализация на библиотечните 

фондове; 

 Да се проучи развитието на библиографския контрол на дигитализираните 

библиотечни документи и създадените специално за библиотеки схеми за 

метаданни; 

 Да се проучат реализирани проекти за изграждане на дигитални библиотеки 

на национално и световно ниво и да се анализират използваните схеми за 

метаданни; 

 Да се проследи развитието на библиографския контрол в България и 

възможностите за приложението му в процеса на ретроспективна конверсия 

и дигитализация на фондовете; 

 Да се представи експериментален модел за обща организационна програма 

за ретроспективна конверсия и дигитализация на фондовете, реализиран в 

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“. 

Хипотезите, които ще бъдат доказани в хода на изследването, са: 

1. Реализирането на процес на ретроспективна конверсия на традиционните 

каталози в библиотеките е предпоставка за координирано и успешно 

реализиране на процеса на дигитализация на фондовете и изграждане на 

дигитални библиотеки. 

2. Прилагането на световния опит при осъществяването на процесите на 

ретроспективна конверсия и дигитализация на фондовете и спазване на 

националните стандарти и правила за библиографско описание гарантират 

постигането на положителни резултати при изпълнението им в 

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“. 
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За постигане на целите и за решаване на поставените задачи в хода на работата по 

дисертационния труд са използвани различни методи на изследване: документален 

анализ, наблюдение, експеримент и анкетен метод.  За проследяване на развитието на 

библиографския контрол и приложението му в процесите на ретроспективна конверсия и 

дигитализация на фондовете в световен мащаб и в България е използван документалният 

анализ. За представяне на реализирани проекти за ретроспективна конверсия и 

дигитализация е използван документален анализ. За представяне на процеса на 

ретроспективна конверсия и дигитализация на фондовете в Университетската библиотека 

са използвани наблюдение, експеримент и анкетен метод, който представя 

информационните потребности на потенциалните потребители на Университетската 

библиотека и удовлетворяването на техните очаквания за достъп до библиографска 

информация и пълнотекстови дигитализирани библиотечни документи. 

 

Структура и съдържание на дисертационния труд 

 

Структура на труда 

Настоящото изследване е с обем XІI, 289 с. Структурирано е в увод, две части, 

заключение. Първата част се състои от три глави. Част втора се състои от две глави. В края 

има списък на цитираните ресурси (184 източника) и списък на прегледаните ресурси  

(78 източника). Към дисертационния труд има списък на съкращенията; списък на 

графиките, илюстрациите, схемите и таблиците; както и три приложения – декларация за 

авторство и разрешаване на ползването на авторски произведения по чл. 18 от Закона за 

авторското право и сродните му права, примерни каталожни картички от азбучните 

каталози на Университетската библиотека, анкетна карта. Авторът на дисертационния 

труд има 12 публикации по темата на дисертацията, 6 от които са публикувани доклади от 

научни конференции. Изследването е онагледено с 25 графики, 14 илюстрации, 9 схеми и 4 

таблици. 
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Съдържание на труда 

Уводът въвежда в темата на дисертационния труд. Представена е нейната 

актуалност и значение за българските библиотеки. Дефинирани са целта, обектът и 

предметът на изследването, както и задачите, които ще бъдат изпълнени за постигане на 

поставената цел. Формулирани са две работни хипотези, които ще бъдат доказани в хода 

на изследването. Представени са използваните в разработката методи на изследване. 

Описана е структурата на дисертационния труд. 

Първата част от дисертационния труд, озаглавена „Библиографският контрол – 

същност и значение. Ролята му в процеса на ретроспективна конверсия и 

дигитализация на библиотечните фондове”, е структурирана в три глави. Проследено е 

развитието на библиографския контрол при каталогизация на библиотечни документи. 

Най-голямо внимание е отделено на развитието на библиографския контрол след 

автоматизиране на библиотечните процеси и последващия стремеж за конвертиране на 

традиционните библиотечни каталози в машинночетими записи и изграждане на 

електронни каталози. Веднъж стандартизирани, библиографските записи в 

автоматизираните библиотечно-информационни системи могат да бъдат променяни 

групово в съответствие с промените, свързани с развитието на Универсалния 

библиографски контрол. Това е и предпоставка за създаване на сводни електронни 

каталози на местно, регионално и световно ниво. Развитието на технологиите дава 

възможност за съхраняване в дигитален формат на традиционните библиотечни документи 

чрез метода на дигитализацията. Представена е и връзката между ретроспективната 

конверсия на каталозите и процеса на дигитализация и създаването на метаданни в 

съответните схеми. 

В първа глава - Кратък преглед за развоя на концепцията за библиографски 

контрол в процеса на каталогизиране на библиотечни документи, се проследява 

развитието на библиографския контрол и усилията за стандартизиране на библиографските 

описания. Направен е исторически преглед на първите опити за стандартизация и 

унификация в процеса на каталогизация. Проследен е пътят на създаване на програмата на 

ИФЛА за Универсален библиографски контрол. Началото е поставено с приемането на 

„Парижките принципи”, които служат за основа при изграждането на международната 

стандартизация в областта на каталогизацията. За първи път ясната формулировка и пътят 
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за изграждане на УБК се появяват в статия на Франц Георг Калтвасер през 1971 г. 

Програмата за УБК предвижда стандартизация на библиографското описание чрез 

унифициране на правилата, с които работят каталогизаторите. Калтвасер определя 

ретроспективната конверсия на каталозите в машинночетим формат като дългосрочна 

задача, чието реализиране е условие за обмен на записи.  

Проследено е развитието на стандартизацията в контекста на изпълнението на 

програмата за УБК. Представени са последователно публикуваните стандарти от 

семейството на ISBD и тяхното развитие във времето, което се осъществява в съответствие 

с променящата се информационна среда. Последното десетилетие на ХХ век е време на 

изключително бързо развитие на информационните технологии, появяват се нови видове 

документи. Каталогизаторите имат необходимост от инструменти, които да ги подпомагат 

в процеса на тяхното каталогизиране. Това налага и разработването на Функционални 

изисквания към библиографските записи (FRBR). Те имат изключително значение за 

създаването на електронен каталог и конверсията на библиографските описания от 

каталожна картичка към библиографски записи в машинночетим вид. Това изследване 

открива нови перспективи за структурата и връзките в библиографския запис и 

контролните записи. Те дават основа за развитие на библиографския контрол и имат за 

главна цел електронните каталози да отговорят на очакванията на потребителите. В 

резултат на направеното изследване и променящата се информационна среда се осъзнава 

необходимостта от осъвременяване на стандартите за библиографско описание. Специално 

място в дисертационния труд е отделено на консолидираното издание на ISBD, което е 

разработено, за да служи като стандарт за описание на всички видове печатни материали, 

дигитализирани библиотечни документи, новопоявили се електронни документи и да 

направи по-лесно описанието на ресурси, които притежават характеристика на повече от 

един формат.  

Това променя теоретичните основи и практиките в областта на каталогизацията. 

Разработват се и се приемат нови Международни принципи за каталогизация, които са 

насочени към всички видове документи и са съобразени с FRBR. 

Част от библиографския контрол е и предметизирането и класирането на 

библиотечни документи. Ето защо в дисертацията е обособен подраздел, в който е 

представено значението на класификационните схеми и предметните рубрикатори, както и 
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основните цели на групите, създадени към Програмата за УБК и международен MARC  

към ИФЛА, които са отговорни за разработването на Функционални изисквания към 

нормативните данни и Функционални изисквания към предметните нормативни данни. И 

двата модела подпомагат процесите по изграждане на контролни файлове и 

осъществяването на нормативен контрол с основна цел улесняване на потребителите при 

информационно търсене в библиотечните каталози и бази данни.  

Прегледът завършва с проследяване на последните тенденции в областта на 

каталогизационната практика и библиографския контрол. Разработването на новата 

библиографска рамка има за основна цел да се запази качеството на машинночетимите 

библиографски записи, като в същото време се намалят средствата за каталогизиране на 

библиотечни документи. В резултат на това се разработват и нови правила за описание на 

ресурс и достъп до него (RDA), които на практика заместват Англо-американските 

правила. Те са съобразени изцяло с изследванията, стандартите и препоръките на ИФЛА. 

Изключително внимание в тях се отделя на връзките между отделните обекти, 

произведенията и техните създатели. Постепенно RDA започват да излизат  извън 

англоезичните страни, имайки амбицията да се превърнат в международни правила. 

Усъвършенстването на инструментариума на каталогизаторите води и до промяна в 

библиотечно-информационното обслужване на потребителите. Значението на новите 

форми на обслужване се увеличава с развитието на интернет и предоставянето на 

каталозите на свободен достъп в мрежата. Забелязва се тенденция потребителите да 

предпочитат все повече и повече електронните каталози пред традиционните. 

Неудобството от разкъсване на информацията за фонда, притежаван от библиотеката (част 

от него е представен в електронния каталог, а друга част може да бъде открита само в  

традиционния), пренасочва потребителите към информационни справки главно в 

електронните каталози.  

Втората глава – Ретроспективна конверсия в библиотеките, разглежда процеса 

на ретроспективна конверсия на каталозите в библиотеките. Библиотечно-

информационните специалисти осъзнават предимствата на електронните каталози и 

възможностите, които те предоставят за създаване на сводни каталози на регионално, 

национално и международно ниво. Веднъж стандартизирани, библиографските записи в 

автоматизираните библиотечно-информационни системи могат да бъдат използвани 
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многократно в зависимост от дейностите на библиотеката и във връзка с нейното развитие 

във времето. 

Съществуват няколко типа ретроконверсия и няколко възможни методи на работа.  

Според обхвата си процесът може да бъде разделен на два основи типа – пълна 

ретроконверсия (пълно разкриване на фонда на дадена библиотека в електронния каталог) 

и частична ретроконверсия (конвертира се само част от фонда, най-често конкретни 

колекции, за които може да бъде осигурено финансиране). При изпълнение на пълна 

ретроспективна конверсия е необходимо да се избере каталог, който да отговаря на целите 

на библиотеката. В резултат на направения анализ са представени предимствата и 

недостатъците на основните библиотечни каталози, като в заключение е обобщено, че най-

подходящ е азбучният каталог, чието основно преимущество е пълнотата и 

стандартизираните библиографски описания, които съдържа. В процеса на ретроспективна 

конверсия се изгражда и контролният файл на имената. Според метода на организиране на 

процеса тя може да бъде организирана и текуща, а според начина на изпълнение се разделя 

на вътрешна, външна и смесена. В табличен вид са обобщени предимствата и 

недостатъците на типовете ретроспективна конверсия според начина на изпълнение.  

Преди да се пристъпи към изпълнение на проект за ретроконверсия, е необходимо 

да се анализират възможностите и да се избере най-подходящият тип ретроспективна 

конверсия. Най-често изборът е комбинация от няколко типа в зависимост от обхвата, от 

използвания подход и от начина на изпълнение. При вземането на решение основна роля 

има наличието на финансиране, обучен персонал, състояние на каталозите и целите, които 

си поставя библиотеката.  

В разработката са изследвани двата основни метода за извършване на 

ретроспективна конверсия на каталозите – ръчно въвеждане на данните и автоматизиране 

на процеса чрез използване на съвременните технологии. Ръчното въвеждане на данните 

предполага използването на три отделни метода – консервативен (преписване на данните), 

метод на споделена каталогизация и комбиниран метод (копиране на отделни елементи от 

библиографския запис). Конвертирането на каталожните описания в машинночетима 

форма чрез използването на съвременните технологии се състои в сканиране на 

библиографските описания, преминаването им през процес на оптично разпознаване на 

символите и задаване на алгоритъм за разполагането на елементите по полета в 
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използвания машинночетим формат. В резултат на направения анализ се откроява методът 

на споделена каталогизация и извършване на допълнителни справки в други бази данни. 

Това е най-добрият метод за създаване на стандартизирани и унифицирани записи. 

Много важни партньори на библиотеките в процеса на ретроспективна конверсия са 

каталозите на националните библиотеки. Очертано е значението на онлайн каталозите на 

националните библиотеки и на сводните каталози за процеса на ретроспективна конверсия. 

Разгледани са най-големите сводни каталози, които могат да бъдат източник за достоверна 

информация. 

В дисертационния труд е направен преглед на необходимия инструментариум за 

извършване на ретроспективна конверсия, който е препоръчително да бъде използван, за 

да се постигнат изискванията на УБК с цел създаване на стандартизирани и унифицирани 

библиографски записи. Представени са необходимите изисквания за формат за 

машинночетими библиографски записи, стандарти и правила за библиографско описание, 

класификационни схеми и предметни рубрики. 

Част от библиографския контрол е организирането и управлението на каталозите. 

Посочени са задължителните и препоръчителни условия за започване на процес на 

ретроконверсия. Представени са етапите на процеса на ретроспективна конверсия. В 

резултат на направения анализ може да се твърди, че всеки проект е различен в зависимост 

от спецификата на библиотеката и осигурената финансова подкрепа. Посочени са по-общи 

етапи, които не са базирани на опита на конкретна библиотека и могат да бъдат приложени 

във всеки случай.  

С цел проучване и анализ на добрите практики в края на втора глава са представени 

и анализирани проекти за ретроспективна конверсия. Библиотеките, изправени пред 

предизвикателството да конвертират своите каталози, е необходимо да прегледат 

теоретичните рамки за изпълнението на процес за ретроспективна конверсия, както и да 

проучат добрите практики, които могат да приложат в своята работа. Подбрани са големи 

библиотеки не само с национално, но и със световно значение, които конвертират своите 

каталози в различни периоди и използват различни методи за това. Проучените проекти 

приключват успешно, но при всеки един от тях се налага да бъде извършена редакция на 

конвертираните записи и да се предприемат действия за тяхното стандартизиране и 

унифициране. Последователно са представени националната стратегия за ретроспективна 
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конверсия на САЩ и конвертирането на каталозите на Библиотеката на Конгреса, 

Ретроспективната конверсия в Германия и проектът за ретроконверсия на Немската 

национална библиотека, Великобритания и процесът на ретроспективна конверсия и 

конвертиране на каталога на Британската библиотека, руските библиотеки и опитът на 

Руската държавна библиотека за чуждестранна литература (ВГБИЛ). 

Технологиите се усъвършенстват. Всеки ден библиотеките имат възможност да 

предоставят на читателите си все повече нови услуги и да повишават тяхното качество. Те 

дават възможност за съхраняване в дигитален формат на традиционните библиотечни 

документи чрез метода на дигитализацията.  

Третата глава – Библиографският контрол и дигитализирането на 

библиотечните фондове, е посветена на процеса на дигитализация в библиотеките, 

връзката между ретроспективна конверсия и дигитализация и възможностите на 

библиографския контрол в изграждане на дигитални библиотеки. Разгледана е връзката 

между процеса на ретроспективна конверсия на каталозите и дигитализация на фондовете. 

Приключената ретроспективна конверсия на каталозите участва в процеса на 

дигитализация на фондовете в три посоки: 

 подпомага избора на библиотечни документи, които да бъдат 

дигитализирани; 

 позволява участието в сводни каталози, включително и каталози на 

специални колекции и управлението на процеса на дигитализация на 

регионално и национално ниво, а при създадени условия и на международно 

ниво; 

 позволява използване на записите на традиционния библиотечен документ за 

създаване на описателни метаданни за дигитализираните библиотечни 

ресурси. 

Едно от най-важните условия за реализиране на процес на дигитализация е 

използването на съвместими софтуерни продукти за електронния каталог и дигиталната 

библиотека. Някои компании, разработващи продукти за библиотеките, предлагат цялата 

гама от софтуерни програми, необходими за удовлетворяване на всички потребности на 

библиотеките днес. Най-новите поколения библиотечни системи позволяват интегриране 

на всички процеси и с помощта на един продукт се осъществява организиране и 
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управление на традиционните библиотечни процеси, включително създаване на 

електронен каталог, както и организиране и управление на дигитални библиотеки. 

 

Сх. 1. Ретроспективна конверсия на каталозите в помощ на процеса на дигитализация 

 

На посочената схема ясно се вижда, че в случаи на съвместимост и възможност за 

връзка между двата продукта е възможно копиране на готовите записи, създадени в 

резултат на процеса на ретроспективна конверсия. Новият запис на дигитализирания 

библиотечен документ трябва да бъде допълнен с необходимите елементи, представящи 

институцията, която е дигитализирала документа, промяна на полетата с фиксирана 

дължина, в които се указва видът на описвания документ, характеристики на ресурса, 

данни за ограничения в ползването, както и информация за неговия вид. От друга страна в 

съответствие с препоръките в FRBR е необходимо в записа на книжното тяло да бъде 

отбелязано, че съответното издание има и електронен носител, а в най-добрия случай да 

бъде направена връзка между електронния каталог на библиотеката и дигиталната 

библиотека. 

В дисертационния труд е направен обзор на литературата, разглеждаща 

дигитализацията като метод за опазване на културното наследство. Във връзка с опазване 

на културното наследство в началото на 90-те години на ХХ век стартират редица 

изследвания. В резултат на това се стига до извода, че специално внимание трябва да се 

обърне на онези документи от библиотечните фондове, които по някакъв начин са 
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застрашени от унищожение. Предприемат се действия за откриване на способ, който да 

гарантира тяхното запазване за поколенията. Вследствие на направените изследвания се 

поставя началото на процеса на дигитализация в библиотеките. 

Един от основните проблеми, пред които се изправят библиотеките в процеса на 

дигитализация, е голямото разнообразие от препоръки и схеми за метаданни. Както и в 

процеса на ретроспективна конверсия, професионалните организации правят препоръки, 

които могат да бъдат приложени в по-голямата част от случаите, но библиотеките сами 

решават кои от тях да използват и в каква степен да ги прилагат, тъй като всяка 

библиотека има своята специфика. Голямо значение има и софтуерът, който ще бъде 

използван. Той трябва да гарантира съхранението и достъпността във времето на 

дигиталните обекти и техните метаданни, както и възможности за предоставянето им в 

други библиотеки. Това е гаранция за тяхната устойчивост във времето. 

Част от най-важните елементи на библиографския контрол в процеса на 

дигитализация са метаданните на дигиталните обекти. Те биват три основни вида – 

дескриптивни, структурни и административни и се създават с помощта на езиците за 

маркиране – SGML и неговото подмножество XML или HTML. Структурата на 

метаданните се определя от схеми, съдържащи групи от елементи. В дисертационния труд 

са представени накратко няколко схеми, които най-често се използват в библиотеките – 

Dublin Core, MODS, METS, MADS.  

Схемите с метаданни съдържат данни, които трябва да бъдат създадени според 

определени правила. В библиотечната практика при представянето на отделните елементи 

се използват познатите правила за библиографско описание, в повечето случаи създадени 

на национално ниво. Семантичното разкриване на съдържанието се осъществява с 

помощта на предметните рубрики и класификационни схеми. Основен проблем се явява 

използването на национални или местни, а не на общоприети правила, предметни 

рубрикатори и класификационни схеми, което води до липса на унификация при 

реализирането на общи, включително и международни, проекти за изграждане на 

дигитални библиотеки. В повечето случаи за реализирането на тези проекти се подготвя не 

само схема за метаданни, но и правила за нейното използване. В резултат на направения 

анализ се стига до извода, че библиотеките днес са изправени пред предизвикателството да 
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вземат правилните решения и да вървят към унифициране на използваните схеми за 

метаданни. 

В последните десетилетия се работи активно в областта на дигитализацията. В 

дисертационния труд са разгледани международни инициативи, стимулиращи развитието 

на дигитализацията като метод за опазване. Някои от разгледаните научни форуми 

завършват с приемането на документи, които дават насоки на библиотеките в процеса на 

изграждане на дигитализация на културното наследство, което притежават в своите 

фондове. В резултат на това се приемат програми и се разработват проекти за 

изпълнението на тази задача.  

Представени и анализирани са два примера за изграждане на дигитални колекции – 

на Библиотеката на Конгреса и на Британската библиотека. Първата библиотека е избрана, 

тъй като е една от водещите библиотеки в света и автор на схеми за метаданни за 

библиотеки, които намират широко приложение в практиката. Британската библиотека е 

представена с оглед на използваните от нея софтуерни продукти, които са аналогични с 

тези, използвани от българските библиотеки. В резултат от направения анализ се установи, 

че Библиотеката на Конгреса следва препоръките на национално и международно ниво и 

служи за пример не само на библиотеките в САЩ, но и на редица библиотеки в целия свят. 

Британската библиотека е поставила началото на своята дигитална библиотека и занапред 

предстои унифицирането ѝ и осигуряването на един вход към всички ресурси, което може 

да се осъществи с вече внедрения софтуерен продукт Primo. 

Изграждането на международни дигитални библиотеки предполага използването на 

стандартизирани и унифицирани метаданни и висококачествени дигитални обекти. 

Пример за такива библиотеки са World Digital Library и Europeana. От направения анализ 

се установи, че World Digital Library е удобна за ползване и дава на своите потребители 

възможности за извършване на разнообразни изследвания, предоставяйки метаданни на 

няколко езика. От голямо значение е и възможността държави от цял свят да представят 

дигитални копия на част от книжовно-документалното наследство, съхранявано в техните 

фондове. Europeana е вход към европейското културно наследство, предлагайки огромен 

масив от дигитализирани обекти. Тя е най-голямата подобна дигитална библиотека в света, 

в която могат да се открият разнообразни по съдържание ресурси, но метаданните се 

предоставят само на един език, което до известна степен затруднява ползвателите. 
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Част втора - Развитие на библиографския контрол и приложението му в 

процесите на ретроспективна конверсия и дигитализация в българските библиотеки, 

е структурирана в две глави – съответно четвърта и пета. 

Глава четвърта проследява развитието на библиографския контрол в 

България и приложението му в процесите на ретроспективна конверсия и 

дигитализация на фондовете. Направен е преглед на стандартизацията на 

библиографските описания. През 50-те и 60-те години на ХХ век се наблюдава развитие в 

процеса на универсализиране на библиографската и каталожна дейност в България. В този 

период са публикувани нови национални правила, които стъпват на съветските единни 

правила за описание. Унифицирането на описанията изиграва своята огромна роля в 

процеса на ретроспективна конверсия на каталозите, реализиран десетилетия по-късно. 

Първите стандарти в областта на библиографското описание в България се появяват в 

началото на 70-те години на ХХ век. Развитието на стандартизацията в страната върви 

паралелно с развитието на текущата национална библиография с оглед на развитието на 

програмата за УБК. През 80-те години стандартите се актуализират, следвайки 

осъвременяването на стандартизацията в световен мащаб. Така библиотечната общност в 

България успява паралелно с развитието на международната стандартизация, да разработи 

национални правила и стандарти, които да изведат българските библиотеки на 

международната библиотечна сцена.  

Различно стои въпросът с унифицирането на използваните класификационни схеми. 

Пътят е доста по-дълъг и труден, за да се достигне до стандартизация в тази област. В 

началото на ХХІ век може с категоричност да се каже, че Универсалната десетична 

класификация е национална класификация, макар все още да няма стандартно издание. 

Решението е взето в зората на навлизащата автоматизация в българските библиотеки и 

постепенното отмиране на традиционните каталози. Чрез ретроконверсията в електронния 

каталог се поставят индекси по УДК, което означава, че библиотеките не е необходимо да 

преработват своите традиционни систематични каталози. Съвсем различно стои въпросът, 

свързан с предметните рубрики, които са съществена част от записите в електронните 

каталози. За съжаление българските библиотеки не успяват да изградят общ предметен 

рубрикатор, който да се използва във всички библиотеки в страната.  
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Автоматизацията на библиотечните процеси в българските библиотеки започва 

десетилетия по-късно в сравнение с библиотеките в САЩ и Западна Европа. 

Последствията от това водят до забавяне на автоматизацията на библиотечните процеси и 

до сериозно изоставане в развитието на библиотеките. С цел формиране на нова държавна 

политика и преодоляване на изоставането през 1992-1993 г. е разработен проект за 

изграждане на Национална автоматизирана библиотечно-информационна мрежа 

(НАБИМ). Въпреки че проектът не успява да се реализира в пълния си вид, той изиграва 

важна роля за стартиране на същинска автоматизация на библиотечните процеси в 

страната. Всяка библиотека търси самостоятелно пътища за развитие. Вследствие на това 

те започват да използват различни автоматизирани системи в своята работа, съответно и 

различни формати за машинночетима каталогизация.  

В резултат на направения преглед и анализ може да се обобщи, че днес в България 

не съществува споделена каталогизация, библиотеките не обменят записи помежду си не 

само поради различия в използваните формати, но и поради все по-задълбочаващото се 

технологично изоставане. Развитието на технологиите позволява конвертиране на 

библиографските описания от един формат в друг и дава възможност за  изграждане на 

сводни каталози. Доказателство за това е сводният каталог НАБИС, който към август  

2015 г. съдържа над 3 милиона записа.  

В тази глава е направен и критичен анализ на библиографския контрол в България 

днес и липсата на осъвременени правила за библиографско описание. Това води до 

намаляване на стандартизацията и унификацията на описанията в електронните каталози 

на библиотеките. 

Големите библиотеки в България са изправени пред предизвикателството да 

конвертират своите традиционни каталози в електронен вид с голямо закъснение. 

Единствено Националната библиотека извършва процес на организирана, вътрешна 

ретроспективна конверсия, благодарение на което в онлайн каталога й се разкриват 

библиографските данни на публикуваните в България книги в периода 1878-1991 г., както 

и на графичните и картографските издания, на нотни издания и звукозаписи и на 

български дисертации и хабилитационни трудове. Така се изпълнява една от задачите на 

програмата за УБК, която вменява на националните библиографски агенции да представят 

националната книжнина чрез машинночетими записи в електронните каталози. Едно от 



 

20 
 

големите предимства от реализирането на тази задача е възможността библиотеките в 

България да бъдат подпомогнати в процеса на ретроспективна конверсия на каталозите 

чрез представяне на готови, стандартизирани библиографски записи, които могат да 

служат за извършване на разнообразни справки, свързани с отделни елементи от 

библиографския запис и за нормативен контрол на имената. Останалите библиотеки в 

страната не работят координирано по ретроспективна конверсия, а всяка според 

възможностите, които има. В професионалния печат липсват публикации, представящи 

процеса в отделните библиотеки, поради което не могат да бъдат разгледани и 

анализирани различни проекти за ретроспективна конверсия. 

През 2009 година стартира проект НАБИС, благодарение на който двете най-големи 

научни библиотеки в страната – Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ и 

Централната библиотека на БАН, извършват ретроспективна конверсия. Двете библиотеки 

избират различен метод на работа, което от своя страна води и до постигането на различни 

резултати при приключване на проекта. В дисертационния труд е направен преглед на 

проекта на Централната библиотека на БАН. Тъй като липсват публикации, анализът е 

направен въз основа на наблюдение и в резултат на участието на докторанта в групата по 

ретроспективна конверсия на каталозите към фондация НАБИС. Библиотеката на БАН 

работи с изданията de visu, което забавя и усложнява процеса. В резултат на това в онлайн 

каталога са представени само изданията, съхранявани в книгохранилището на Централната 

библиотека, както и малък процент от фондовете на филиалните библиотеки към 

институтите на БАН. 

Направеният анализ позволява да се обобщи, че големите библиотеки не могат със 

собствено финансиране да конвертират своите каталози. Липсата на стандартизация и 

използването на разнообразни софтуерни продукти води и до невъзможност за обмяна на 

записи. Това дава основание да се направи препоръка българските библиотеки да започнат 

работа по координиране на своята дейност и да се възползват от опита на чуждите 

библиотеки за споделена каталогизация – от една страна по този начин ще се спестят 

средства, а от друга страна ще се постигне по-високо ниво на стандартизация на 

описанията. 

През 90-те години на ХХ век големите световни библиотеки стартират редица 

изследвания, свързани с определяне състоянието на книжовното културно наследство и 
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определяне на застрашените колекции, за които трябва да се предприемат спешни мерки, 

гарантиращи тяхното опазване. В периода 1996-1997 г. в България се разработва проект на 

Национална програма за опазване на библиотечните фондове. Изследването съвпада по 

време с все по-голямото внимание, което се отделя на културното наследство в световен 

мащаб и обсъждането на възможностите за неговото запазване, включително и чрез 

методите на дигитализация. Към онзи момент методът на дигитализация не е 

разпространен и използван в българските библиотеки, освен това липсват сводни 

библиографски данни за специалните колекции, както и опити за координиране на процеса 

по опазване на документалното наследство, съхранявано в библиотеките. Поради 

задълбочаващата се липса на координация и все по-належащата необходимост от 

предприемане на системни мерки за опазване на документалното наследство, през 2013 г. 

група специалисти подготвят нов проект за „Национална стратегия и програма за опазване 

на книжовното културно наследство в библиотеките и осигуряване на достъп до него“. В 

резултат на изследването е установено, че едва 10% от библиотеките предоставят 

информация за съхраняваните от тях специални колекции в онлайн каталозите си, което 

води до извода, че пред българските библиотеки стои огромната задача да бъде извършена 

ретроспективна конверсия на каталозите, за да се създадат възможности за координиране 

на процеса на дигитализация на национално ниво.  

В страната част от библиотеките работят на регионално ниво, забелязват се опити 

за координиране на усилията в изпълнението на тази задача. Представени са два сводни 

каталога, които имат амбицията да изграждат и дигитални библиотеки, но те не се 

развиват и липсва информация за тяхното бъдеще. Разгледана е и най-голямата българска 

дигитална библиотека, създадена чрез обединението на колекциите на няколко 

библиотеки, изграждаща се в рамките на НАБИС. Софтуерните възможности позволяват 

един вход към всички ресурси на библиотеките – електронните каталози, дигиталните 

колекции, външните библиографски и пълнотекстови бази данни. Това отговаря на 

световните тенденции за развитие на каталозите и обслужване на потребителите. 

С цел представяне на опита на българските библиотеки в процеса на дигитализация 

и организиране на дигитални колекции и степента на изпълнение на световните препоръки 

в областта е направен анализ на дигиталните библиотеки на Националната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ и Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – гр. Варна. 
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Опитът на двете библиотеки ясно показва, че е необходимо в България час по-скоро да се 

пристъпи към създаване на правила за библиографско описание, приемане на 

консолидираното издание на ISBD, в което са залегнали изискванията за създаване на 

записи с различни проявления на едно произведение, популяризирането на общоприети 

стандарти за създаване на метаданни и популяризиране на съвременните добри практики 

за изграждане на дигитални библиотеки. Предоставянето на списъци с дигитализираните 

библиотечни документи от двете библиотеки ясно говори за осъзнаване на необходимостта 

от координация на процеса на национално ниво. 

Последната, пета, глава от дисертационния труд разглежда разработеният 

експериментален модел за обща организационна програма в библиотеки с филиална 

структура за ретроспективна конверсия на каталозите и дигитализация на 

фондовете, базирайки се на опита на Университетската библиотека „Св. Климент 

Охридски“. 

Проследено е създаването на библиотеката и обособяването на специализирани 

колекции. Направен анализ на нейното технологично развитие и готовност да започне 

процес на ретроспективна конверсия и дигитализация на фондовете. Университетската 

библиотека е най-голямата научна библиотека в България, чийто фонд в началото на  

2015 г. наброява над 2 613 000 библиотечни единици. Представянето на библиографска 

информация в електронния каталог на библиотеката, съхраняваща най-богат фонд в 

страната с чужда научна литература, позволява на преподавателите да използват 

пълноценно ресурсите на библиотеката в тяхната научна и преподавателска дейност. В 

известна степен това ще подпомогне и процеса на ретроспективна конверсия в останалите 

библиотеки, които биха могли да използват създадените записи или най-малко да правят 

различни справки в каталога.  

В рамките на работата по дисертационния труд е проведено анкетно проучване на 

информационните потребности на преподаватели и докторанти в Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“. Основната цел на анкетата е да бъдат изследвани 

информационните потребности на целевата група с оглед на изпълнение на процес на 

ретроспективна конверсия и дигитализация на фондовете. Анкетата е необходима на 

Университетската библиотека, за да има яснота за поредността, която да бъде следвана при 
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ретроспективна конверсия на читателските каталози и за създаване на план за 

дигитализация на фондовете, който да осигури адекватно учебния процес в Университета. 

В резултат на изследването са анкетирани 15% или 378 от преподавателите и 

докторантите в Софийския университет, които формират представителна извадка.  

 

Факултет / 

академична длъжност 

професор доцент гл. асистент асистент докторант общо 

Биологически 3 6 12 1 5 27 

Богословски 1 2 1 0 4 8 

Геолого-географски 2 8 5 4 7 26 

Исторически 2 2 11 2 12 29 

Медицински 1 2 0 1 1 5 

Стопански 1 2 1 1 5 10 

Журналистика и 

масова комуникация 

1 4 1 1 14 21 

Класически и нови 

филологии 

1 3 5 1 7 17 

Математика и 

информатика 

8 17 9 7 1 42 

Начална и 

предучилищна 

педагогика 

6 4 4 2 9 25 

Педагогика 1 6 3 0 2 12 

Славянски филологии 4 8 10 2 10 34 

Химия и фармация 3 5 8 1 7 24 

Физически 3 6 3 3 8 23 

Философски 5 6 6 1 35 53 

Юридически 6 1 6 4 5 22 

общо 48 82 85 31 132 378 

Табл. 1. Попълнени анкетни карти 

 

Анкетата съдържа 8 въпроса, резултатите от които потвърждават тезата, че 

Университетската библиотека е разработила адекватен на потребителските очаквания 

модел за конвертиране на традиционните библиотечни каталози и за дигитализация на 

библиотечните фондове. Това е и доказателство, че разработеният модел може да бъде 

приложен и в други университетски библиотеки. В резултат от направеното изследване 

Университетската библиотека предприема действия за преглед на читателските каталози и 

конвертиране на липсващите в системата описания. Работата започва с каталога на 

българските книги, отговаряйки на последователността, посочена от преподавателите и 

докторантите в Университета. Въпреки високия процент на одобрение за конвертиране на 
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традиционните каталози е видно, че преподавателите и докторантите в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ не познават електронния каталог на библиотеката, 

както и ресурсите и дигиталните колекции, изграждани от Университетската библиотека.  

В част от факултетите съществуват докторантски училища. В някои от тях има 

курсове, свързани с информационна грамотност. Докторантите в тези факултети показват 

по-добро познаване на услугите и ресурсите, предлагани от Университетската библиотека 

и са чести техни ползватели. 

Направеният анализ на резултатите от проведената анкета водят до извода, че 

изградените дигитални колекции получават одобрение на повече от половината 

респонденти и отговарят на очакванията и потребностите им. Прави впечатление, че 

хуманитарните факултети имат по-голям интерес към разработването на дигитални 

колекции в сравнение с факултетите, насочени към природните и точните науки. Това се 

дължи на създаваните електронни курсове и дигитални библиотеки, включващи 

дигитализирани материали, необходими за процеса на обучение. В повечето случаи тези 

дигитални библиотеки се създават в рамките на проекти с външно финансиране и се 

използват разнородни софтуерни продукти за тяхното изграждане и различни схеми за 

метаданни. Необходимо е в рамките на Софийския университет да бъдат направени стъпки 

към обединяване на всички дигитални библиотеки и да бъдат предприети действия за 

координиране на процеса. Това от своя страна ще подобри комуникацията между 

преподавателите, библиотеката и студентите.  

Основно място в дисертационният труд е отделено на процеса на ретроспективна 

конверсия в Университетската библиотека. Разгледана е текущата ретроспективна 

конверсия, която се извършва в продължение на 15 години, но не постига големи 

резултати, тъй като се осъществява само в рамките на Централната библиотека, а голяма 

част от създадените записи съдържат кратки библиографски данни. 

Разработеният експериментален модел е свързан със същинския процес на 

ретроспективна конверсия в Университетската библиотека. Акцентирано е върху 

създаването на план за организирана, пълна ретроконверсия и изпълнението му. След 

направеното проучване и анализа на световния опит и добрите практики, както и 

запознаването с теоретичната рамка за изпълнение на проект за ретроспективна конверсия 

се стига до извода, че библиотеката отговаря напълно на всички изисквания за 
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реализиране на проекта. Изправена пред предизвикателството за осъществяване на пълна 

ретроконверсията на каталозите в рамките на проект НАБИС, библиотеката прави 

цялостен анализ на системата от каталози и след това е определена последователността на 

работа по тях. В резултат на направения анализ се установява, че те съдържат каталожни 

картички, създавани по различно време и според различни правила за библиографско 

описание, което усложнява конверсията и поставя въпроса какъв стандарт да бъде 

използван и кои правила да се прилагат в процеса на конверсия. Форматът за 

машинночетими записи към този етап вече е дефиниран в използваната в библиотеката 

интегрирана библиотечно-информационна система. В дисертационния труд е представен 

подготвеният инструментариум, който се използва за конвертиране на традиционните 

каталози. Част от документите са национални, а други са подготвени в Университетската 

библиотека. Инструментариумът е изцяло съобразен с действащите в страната стандарти и 

правила за библиографско описание, спецификите за работа с формат MARC 21, 

правилното функциониране на ИБИС ALEPH и спазване на каталогизационната политика 

в Университетската библиотека. Към инструментариума са прибавени и адресите на 

големи сводни каталози, както и адресите на редица национални библиотеки.  

Изпълнението на проекта за ретроспективна конверсия се реализира в рамките на 

проект НАБИС, което предопределя избора на тип ретроспективна конверсия – 

библиотеката трябва да направи пълна, организирана, вътрешна ретроконверсия, 

работейки по азбучните сводни каталози. Избран е комбинираният метод на ръчно 

въвеждане на данните, който позволява създаване на пълни и стандартизирани 

библиографски записи, осъвременявайки описанията, създадени по остарели правила и 

стандарти и конвертирайки ги в машинночетими записи, отговарящи на действащите в 

момента нормативи.  

Представен е и планът за изпълнение на проекта. Той е разделен на две основни 

части – план за изпълнение на ретроспективна конверсия на каталозите на периодичните 

издания и план за ретроспективна конверсия на каталозите на книгите. 

Последователността на процеса е илюстриран в следващите схеми.  
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Сх. 2. Ретроспективна конверсия на каталозите на периодичните издания 

 

 

Сх. 3. Ретроспективна конверсия на каталозите на книги 

 

Работата се извършва координирано и в синхрон, което дава и по-добри крайни 

резултати, свързани с бързина и качество на изпълнението, гарантирайки онлайн достъп на 

потребителите до унифицирана и стандартизирана библиографска информация за фонда на 

библиотеката. 
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Обърнато е внимание на трудностите при изпълнение на проекта и наблюдаваните 

първи резултати в процеса на обслужване на потребителите. Трудностите, с които се 

сблъскват библиотекарите в процеса на ретроспективна конверсия са свързани със 

спецификите на всеки един каталог, както и с особеностите в библиографските описания 

на каталожните картички, създавани според различни правила и стандарти.  

В резултат от ретроспективната конверсия в Университетската библиотека се 

наблюдава увеличаване на търсенето на библиотечни документи, които досега са били 

разкрити само в традиционните библиотечни каталози. Това е убедително доказателство, 

че потребителите на библиотеките в България и в частност преподавателите и студентите в 

Софийския университет не само са подготвени да работят с електронните каталози, но и 

предпочитат да ги използват и все по-рядко прибягват до традиционните каталози. 

Немаловажен е и фактът, че справки могат да се правят и извън библиотеката, както и да 

се използва услугата онлайн поръчка, което значително улеснява не само потребителите, 

но и процеса на библиотечно-информационно обслужване. 

В края на пета глава е разгледан процесът на дигитализация в Университетската 

библиотека. На първо място са представени техническото и софтуерно обезпечаване и 

първите проекти за дигитализация. Библиотеката започва системно да работи по 

дигитализация на фондовете в края на 2011 г., когато ретроспективната конверсия е в 

разгара си, а библиотеката вече разполага с необходимия софтуер за изграждане на 

дигитална библиотека и за създаване на един вход за библиографските записи от 

електронния каталог на библиотеката и за метаданните на дигитализираните библиотечни 

документи чрез сводния каталог НАБИС.  

Представена е последователността на работа по дигитализация на фондовете, 

илюстрирана в следващата схема. 
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Сх. 4. Процес на дигитализация в Университетската библиотека 

 

Водеща роля при подбора на документите, подлежащи на дигитализация, е свързан 

с научните интереси на потребителите, които могат да бъдат с енциклопедична или най-

често отраслова насоченост. Дигитализират се различни печатни материали – книги, 

периодични издания, карти и др. Към месец октомври 2015 г. има изградени 12 колекции, 

които съдържат над 1500 заглавия. Съгласно световния опит в областта и препоръките за 

изграждане на добри дигитални колекции, на сайта на библиотеката е представена всяка от 

колекциите с кратка информация за същността и значението ѝ за библиотеката и 

приблизителния ѝ обем.  

В дисертационния труд се проследява процесът по създаване на структурни и 

дескриптивни метаданни на дигитализираните библиотечни документи. Структурните 

метаданни се създават с помощта на предназначената за библиотеки схема за метаданни 

METS. Пътят е различен в зависимост от формата, в който се качват дигитализираните 

ресурси – .jp2 или .pdf. Процесът по създаване на дескриптивни метаданни се осъществява 

чрез копиране на записа от ИБИС ALEPH и прехвърлянето му в DigiTool. Това е най-

удобният и препоръчителен начин на работа. Така се гарантира създаването на 

унифицирани и стандартизиран метаданни за дигитализираните библиотечни документи. 

Разгледани са различните начини за достъп до дигиталните обекти. Текстът е 

онагледен с илюстративен материал. 
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В резултат на направеното изследване може да се каже, че Университетската 

библиотека спазва международно приетите стандарти и препоръки. Използва схеми за 

метаданни, предназначени специално за библиотеки, имащи амбицията и потенциала да 

станат едни от най-широко използваните в света схеми за метаданни, гарантирайки 

тяхната устойчивост във времето. 

Дисертационният труд завършва със заключение. То съдържа общ преглед на 

извършеното изследване на библиографския контрол и неговото значение в процесите на 

ретроспективна конверсия и дигитализация на библиотечните фондове. Очертаната 

теоретична рамка е съпоставена с българската действителност, отбелязвайки не само 

постиженията в областта на стандартизацията, но и значителното изоставане на 

библиотеките в България. Посочени са основните изводи, свързани с апробирания 

експериментален модел в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“. В края 

на изследването са направени препоръки както към българската библиотечна общност, 

така и към ръководството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 

Университетската библиотека. 

 

Изводи 

Направеният преглед на библиографския контрол очертава изключителното му 

значение в развитието на съвременните комуникации. Разгледаните международните 

стандарти за библиографско описание предоставят постоянна структура за групиране на 

елементите в описанията, която не зависи от азбуката или езика на документите. 

Матрицата, заложена в тях е база за създаване на национали стандарти и правила и 

позволява стандартизиране на библиографските описания за новопоявяващите се видове 

документи.   

С навлизането на компютрите и автоматизирането на библиотечните процеси става 

възможно съществуващите каталожни описания да се представят в електронна форма чрез 

машинночетими записи. Те могат да се обменят на национално и международно равнище, 

а електронните каталози да се обединяват в сводни на регионално, национално и световно 

ниво.  



 

30 
 

Развитието на стандартизацията в процеса на ретроспективна конверсия създава 

възможности за унификация на библиографски записи за ресурси, създадени преди 

повсеместната електронизация в библиотечно-информационния сектор.  

Конверсията стартира по различно време във всяка библиотека. Изборът на тип 

ретроконверсия и метод на работа зависят от спецификите на библиотеката и от 

възможностите за финансиране. Предимство имат библиотеките, които успяват да 

изпълнят процеса в рамките на създадени национални стратегии, финансово подкрепени от 

съответните държавни органи. Практиката показва, че в света няма две библиотеки, които 

реализират процеса по напълно идентичен начин. 

Ретроспективната конверсия позволява да се създаде един вход за библиографска 

информация за целия фонд на дадена библиотека. Това е и предпоставка за въвеждане на 

иновативни услуги, свързани с обслужване на читателите, както и за улесняване на 

вътрешно-библиотечните процеси – комплектуване и вторичен подбор, нормативен 

контрол на библиографските записи, въвеждане на иновативни технологии за 

инвентаризация и организация на фондовете. 

В края на ХХ век се осъзнава необходимостта от откриването на метод, гарантиращ 

опазването на застрашеното книжовно културно наследство. Технологиите променят 

нагласите на съвременните потребители, търсещи все повече информация в електронен 

вид. Чрез дигитализацията се постигат и двете цели. Библиотеките, които са приключили 

процеса на ретроспективна конверсия, имат възможност да създават сводни каталози, 

позволяващи координиране на дейностите по дигитализиране на библиотечните фондове – 

по-лесен подбор на документи, подлежащи на дигитализация, създаване на 

стандартизирани метаданни за дигиталните обекти и организация и управление на 

процеса. 

Изборът на добър програмен продукт осигурява опазване на дигиталните обекти и 

метаданните и в много случаи предопределя вземането на решения, свързани с процеса на 

дигитализация. Форматът за съхраняване на дигиталните обекти трябва да бъде широко 

използван и да гарантира дългосрочно съхранение, а схемата за метаданни трябва да 

гарантира запазването им във времето и да позволява безпроблемно конвертиране от една 

схема в друга в зависимост от проекта, който се реализира или спецификата на колекцията. 
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Развитието на библиографския контрол и приложението му в процесите на 

ретроспективна конверсия и дигитализация в България показва, че усъвършенстването на 

библиографския контрол в света и създаването на програма за Универсален 

библиографски контрол към ИФЛА има своето положително отражение и в България. През 

70-те и 80-те години на ХХ век се създават и се актуализират национални стандарти, 

изградени на базата на международните, както и правила за библиографско описание. Това 

поставя България на нужното ниво в областта на каталогизационната практика и позволява 

националната книжна продукция да бъде библиографски представена съгласно 

международните стандарти и гарантира подобаващо място на българските библиотеки в 

новоизграждащото се световно информационно пространство.  

Забавянето на технологичното развитие и внедряването на съвременните 

библиотечни системи в българските библиотеки води до изоставането в автоматизацията 

на всички други процеси в библиотеките, включително ретроспективна конверсия и 

дигитализация. Липсата на осъвременяване на стандартите и правилата в дългосрочен 

план, както и използването на разнородни библиотечни системи, съответно и използването 

на различни формати за библиографско описание, често създадени на местно ниво, 

снижава стандартизацията и унификацията на библиографските записи и значително 

затруднява обмяната на записи. 

Съвременните библиотечно-информационни системи имат възможност за 

конвертиране на записи от един формат в друг, което улеснява изграждането на своден 

каталог. Единственият проблем е липсата на интерес и финансиране от страна на 

държавата, която не подкрепя инициативи в тази посока и дори започнати добри практики 

рискуват постепенно да спрат да се поддържат и да се развиват. 

Дигитализацията на библиотечните фондове в България стартира в началото на  

ХХІ в. Очертава се липсата на достатъчно средства за закупуване на качествени хардуерни 

и софтуерни продукти. Това затруднява координирането на процеса на дигитализация и 

постигане на нужната стандартизация на дигитализираните библиотечни документи и 

създадените към тях метаданни.  

Направени са редица изследвания за опазване на книжовното наследство на 

българските библиотеки, но продължава да се работи некоординирано в процеса на 
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дигитализация на фондовете и да не се спазват препоръките, залегнали в международните 

документи като FRBR и консолидираното издание на ISBD. 

Създаденият в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ 

експериментален модел за изпълнение на проект за ретроспективна конверсия и 

дигитализация на фондовете е изпълнен в съответствие с международно приети стандарти, 

формати за машинночетими записи и схеми за метаданни, както и действащите в страната 

стандарти и правила за библиографско описание. За успешното реализиране на задачите от 

голямо значение е изучаването и прилагането на добрите световни практики. 

Разработеният и приложен в Университетската библиотека модел за ретроконверсия е 

уникален за България, тъй като предлага организационна програма на процеса в 

библиотека с филиална структура. Тя е единствената голяма българска библиотека, която е 

конвертирала всички свои каталози в машинночетими записи и представя в онлайн 

каталога си библиографска информация за 95% от съхранявания библиотечен фонд. 

Университетската библиотека е първата библиотека в страната, чийто електронен онлайн 

каталог съдържа над 1 000 000 библиографски записа. Опитът й може да бъде използван от 

други библиотеки, на които предстои да се изправят пред предизвикателството 

„ретроспективна конверсия на каталозите“.  

Университетската библиотека съчетава работата по ретроспективна конверсия на 

каталозите с процеса на дигитализация на фондовете и апробира успешен модел за 

организация на тази комплексна дейност. Създадена е успешна методика за подбор на 

заглавията, които да бъдат дигитализирани. При реализацията на този труден процес – от 

една страна стоят библиотекарите с техните теоретични познания и опит, които им дават 

право да подберат най-ценните библиотечни документи според заложената теоретична 

рамка, а от друга страна са потребителите, които имат своите предпочитания. Като 

библиотека към най-големия университет в страната тя отговаря на потребностите на 

своите потребители – преподаватели и студенти, като осигурява адекватно учебния и 

научния процес в Софийския университет. За период от три години са дигитализирани 

повече от 1500 документа. 

Далновидната политика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

стимулира Университетската библиотека да се включи като библиотека учредител към 

проекта НАБИС, което ѝ предостави възможност за използване не само на надеждни 
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софтуерни решения за организиране и управление на дигитални колекции, но и за 

използване на софтуерния продукт Primo, чрез който потребителите имат възможност чрез 

един вход да получат резултати не само от електронния каталог на библиотеката и 

дигиталните ѝ колекции, но и от всички абонирани бази данни. 

Използването на съвременни специализирани и утвърдени софтуерни продукти 

поставят Университетската библиотека на по-високо ниво, позволявайки ѝ да отговори 

адекватно на потребностите на потребителите. Това се потвърждава и от проведената 

анкета сред преподавателите и докторантите в Софийския университет. Изследването 

доказва, че разработените модели за ретроспективна конверсия и за изграждане на 

дигитални колекции отговарят на очакванията на потенциалните потребители на 

библиотеката. 

Създаденият и приложен от Университетската библиотека модел за организация на 

ретроспективната конверсия на каталозите с паралелна дигитализация на документите на 

база на изградените библиотечни колекции в рамките на научно-изследователската 

стратегия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отговаря на съвременните 

международни тенденции и предлага система от положителни практики в тази 

приоритетна област. 

Изводите от направения анализ подкрепят и доказват формулираните в началото на 

изследването работни хипотези. 

Развитието на библиографския контрол и приложението му в процеса на 

ретроспективната конверсия и дигитализация в българските библиотеки дава основания да 

бъдат направени следните препоръки: 

1. Необходимо е професионалистите да се обединят и да подготвят съвременни 

каталогизационни правила за библиографско описание, които да бъдат 

приложени в практиката на библиотеките; 

2. Наложително е да се създаде план за въвеждане на консолидираното издание на 

ISBD в каталогизационната дейност в България; 

3. Необходимо е да се създадат условия за обмяна на машинночетими записи в 

българските библиотеки, които да подпомогнат процеса на ретроспективна 

конверсия, както и ежедневната дейност на библиотеките; 
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4. Препоръчително е да се предприемат конкретни дейности за координиране на 

процеса на дигитализация в българските библиотеки и техните проекти в тази 

област; 

5. Наличните софтуерни продукти, като използваните от Университетската 

библиотека, да се използват адекватно, за да се изгради не само национален 

своден каталог, но и национална дигитална библиотека, на базата на 

дигиталните колекции на участващите библиотеки; 

6. Националната библиотека е необходимо да продължи активното си участие в 

стандартизационните процеси и да бъде катализатор за координирането им на 

национално ниво; 

7. Българските библиотеки трябва да се възползват от постигнатите резултати в 

рамките на различни проекти за изграждане на сводни каталози и да се стремят 

да продължат изграждането и поддържането им; 

8. Необходимо е да се предприемат действия за поддържане и развитие на сводния 

каталог НАБИС след приключване на последния етап на проекта; 

9. Във връзка с направеното анкетно проучване сред преподавателите и 

докторантите в Софийския университет е препоръчително ръководството на 

Университетската библиотека да изготви стратегия за представяне на услугите и 

ресурсите, които предлага на целия академичен състав в Университета и да 

подготви предложение всички новоназначени преподаватели да преминат курс 

на обучение в библиотеката. С цел повишаване информационните 

компетентности на докторантите би било добре да се организира системно 

провеждане на курсове в библиотеката; 

10. Необходимо е в рамките на Софийския университет да бъдат направени стъпки 

към обединяване на всички дигитални библиотеки и да бъдат предприети 

дейности за координиране на процеса. 
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Приноси на дисертационния труд 

 

 

1. Систематизирано са описани типовете ретроспективна конверсия и методите за 

нейното изпълнение, които могат да се използват и от българските библиотеки в 

процеса на изграждане на план за конвертиране на традиционните библиотечни 

каталози.  

2. Очертана е връзка между електронния каталог и програмния продукт за 

създаване на дигитална библиотека, която може да бъде използвана от 

българските библиотеки в процеса на избор на софтуер за изграждане на 

дигитални колекции. 

3. Разработен и апробиран е експериментален модел на библиотека с филиална 

структура за изпълнение на процес на ретроспективна конверсия и съответния 

инструментариум за реализирането му, който може да бъде приложен в 

български библиотеки. 

4. Разработена е организационна програма за дигитализация в Университетската 

библиотека „Св. Климент Охридски“ и за работа със специализиран и световно 

утвърден софтуерен продукт за създаване на дигитални колекции. Програмата 

може да бъде използване за асоцииране на други библиотеки към НАБИС. 

5. Чрез анкетно проучване е направен анализ на информационните потребности на 

преподавателите и докторантите в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“ с оглед на изпълнение на процес на ретроспективна конверсия и 

дигитализация на фондовете. Разработена е анкетна карта, както и методика за 

систематизиране на данните и анализ на резултатите. 
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