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Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Актуалност 

 

Компютъризацията на обществото през последните петдесет години, обусловена от 

мощния напредък на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) наред с 

останалите последващи културно-цивилизационни ефекти въведе и нови измерения в 

производството, придобиването, организацията, обработката, разпространението и 

употребата на най-ценния съвременен ресурс информацията. Съществена част от 

огромния обем информация, създавана в света днес се ражда единствено в цифрова форма 

и съществува в голямо разнообразие от формати като текст, бази данни, аудио, филм, 

изображение. Наред обаче с отчитането на безпрецедентния капацитет за нарастване и 

видова и жанрова разнородност, иманентна характеристика на цифровия информационен 

ресурс е неговото непостоянство, в следствие на което немалка част от наличната 

информация изчезва безвъзвратно с обезпокоителна бързина. Самата цифрова среда, в 

която тази информация циркулира позволява определено ниво на мобилност и 

изменчивост на документите. Уникалността на цифровата информация в комбинация с 

нейната краткотрайна природа доведе до широкото обществено схващане за 

необходимостта от приложение на механизми за устойчиво съхранение на поне части от 

този необятен информационен ресурс. Въпросът за значението на електронните ресурси от 

интернет и тяхното опазване засяга поне два аспекта – качеството на тези ресурси като 

ценни информационни източници и стойността им като свидетелства и огледало за 

състоянието и развитието на съвременните общества, в следствие на  широкото отражение 

на технологиите във всички човешки дейности и сектори на обществения живот. Тяхното 

съхранение като носители на информация и едновременно с това като източници на 

национална памет и елемент на културното наследство вече се разглежда като неизменна 

част от концепцията за опазване и предаване на световната човешка памет. 

Технологиите имат безспорен рационализиращ ефект върху научната, 

образователната, икономическата и културна система на 21 век като увеличават начините, 

по които информацията може да се предава, скоростта на предаването и общия обем, 

който може да се обработи във всеки един момент. Сами по себе си, обаче, 
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„интернетизацията“ и техническият напредък, не са в състояние да използват 

информацията като производствено средство или за създаването на напредничаво 

общество. Ключово значение за общественото развитие имат институциите, отговорни за 

събирането, съхранението и разпространението на националното културно наследство в 

лицето на библиотеки, архиви и музеи, тъй като владеят интелектуалния капитал и 

технологиите на паметта, необходими за обработката и преобразуването на 

информацията, които обогатяват цифровото наследство. В новите реалности на 

съществуване и разпространение на информационно-документалните потоци, 

институциите на паметта запазват и даже увеличават своята неизменна роля не само като 

пазители на националната памет, реализирана в човешкото знание и достижения, но и в 

други аспекти, свързани със стойността и автентичността на електронната информация. 

Систематизацията на информацията, предложена от културните институции създава ниво 

на обществена информираност по отношение на критерия за качеството, като предоставя 

добавена стойност на информационното търсене и изследвания. Ето защо задачата за 

събирането и дълготрайното съхранение на електронни материали е естествено и логично 

разширение на традиционни роли на институциите на паметта и в частност на 

националните библиотеки в отделните страни и техните отговорности за опазване на 

националното културно и документално наследство. 

Усъвършенстването на информационните технологии, появата и бързото 

нарастване на електронните документи обаче поставиха редица нови изисквания към 

библиографската дейност. С разрастването на информацията, създавана и 

разпространявана единствено в цифров вид тя е изправена пред редица нови проблеми, 

произтичащи от обхващането, обработката, съхранението и предоставянето за ползване на 

качествено нови по своята същност и характеристики ресурси като бази данни, 

електронни книги и списания, уебсайтове, различни цифрови художествени артефакти и 

др. Едновременно с това възможностите за обмен на библиографска информация по 

електронен път откриха нови перспективи пред развитието на националната 

библиография и разшириха отговорностите на националните библиографски агенции. 

Може би няма да е пресилено, ако отбележим, че днес едно съществено измерение от 

легитимността на библиотечно-библиографската и информационна професионална 
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дейност лежи до голяма степен и в реализацията на усилия за съхранението на електронни 

ресурси. 

Без съмнение с цялата си острота и значимост въпросите за обхващането, 

съхранението, обработката и предоставянето за ползване на  електронните документални 

източници с отдалечен достъп стоят и пред съвременната българска библиотечно-

библиографска развойна дейност. Необходимостта от развиване на стратегия за опазване 

на българското национално писмено културно наследство в цифрова форма, поставена в 

контекста на глобалните усилия в тази насока, се превръща в особено неотложна задача.  

Налице е съществено изоставане по отношение изследването на тези проблеми в 

теоретико-практически план, но едновременно с това и възможност за възползване от 

богатата налична по темата информационна база, обхващаща редицата съществуващи 

проучвания, методики, стратегии, програми, целият натрупан в продължение на повече от 

двадесет години (от когато датират първите реализирани проекти) международен 

теоретичен и практически опит. Богатството от информация, идеи и възможности, 

предоставени в готова форма от наличния изследователски масив е необходимо да бъде 

внимателно проучено и систематизирано за синтезиране на най-добрите примери не само 

по отношение на техните постижения, но и от гледна точка на практическата им 

приложимост. Очертаната проблематика и посочените глобални тенденции, свързани с 

разпространението и значението на електронните ресурси с отдалечен достъп подкрепят 

необходимостта от анализ и развиване на стратегии за опазване на българското 

национално културно и документално наследство в цифрова форма, отразено в средствата 

и механизмите на националната библиография за справяне с повдигнатите 

предизвикателства и определят актуалността на темата на предлагания дисертационен 

труд. Значимостта на разглежданата проблематика може да се обобщи в следните няколко 

ключови моменти: 

 Необходимост от разглеждане и анализиране на въпросите, свързани с 

появата и бързото нарастване на електронните ресурси, настъпило в 

следствие на информационния и технологичен прогрес; 

 Актуалност на разглежданите проблеми за библиографското и 

информационно обслужване, за които електронните ресурси са се 

превърнали в значителен фактор; 
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 Необходимост от изясняване на предизвикателствата, които новите 

електронни документи поставят пред библиографската дейност като цяло и 

пред българската национална библиография в частност; 

 Значимост на изследваните проблеми за текущото и бъдещото развитие на 

националната библиография. 

 

Обект, предмет, цел и задачи 

 

Обект на изследване са електронните ресурси с отдалечен достъп, тяхното място в 

системата на националната библиография и изискванията, които поставят пред 

съвременната библиотечно-библиографска дейност, свързани с необходимостта от 

адекватното им обхващане, обработка и управление. Предмет на изследването са 

възникването, същността и развитието на мрежовите ресурси, техните особености и 

характеристики, подходите на националната библиография за справяне с 

предизвикателствата на техния подбор, библиографско описание, предоставяне на достъп, 

съхранение и използвания от нея за целта инструментариум, включващ стандарти, схеми, 

формати и средства за описание, регистриране и организиране на електронните 

информационни източници, нормативна и организационна уредба.  

В опит за изработването на национална стратегия за действие представеното 

изследване си поставя за цел да разгледа и анализира световната теория и практика в 

управлението и опазването на електронни ресурси с отдалечен достъп, реализирани в 

разработените от националните библиотеки на различни страни програми, въз основа на 

които да се подберат подходящи методи за тяхното събиране и контрол в националната 

библиотека на България „Св. св. Кирил и Методий“ и да се идентифицират надеждни 

средства за изграждане и поддържане на национална колекция от електронни документи. 

Постигането на поставената цел се определя от задачата за изясняване състоянието на 

разглежданите във връзка с електронните документи проблеми в българската 

библиографска и каталожна практика и определяне на стратегически насоки за 

иницииране и развитие на програма за опазване на националното цифрово документално 

наследство. Направеният опит за изработването на модел за изграждане и функциониране 

на национален електронен архив е съобразен с международните препоръки и резултати в 
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тази област, а също така и с националните условия и традиции. Изпълнението на подобен 

модел може да се реализира въз основа на набелязване на конкретни структурни, 

технологични и организационни промени в системата на българската национална 

библиография по отношение придобиването и обработката на електронни ресурси с 

отдалечен достъп, които биха осигурили неговото изпълнение и действие. Максимален 

обхват, ефективност и стабилност на една национална програма за действие, също така, 

може да осигури единствено кооперирането на усилията на теоретици и практици - 

представители от средите на библиотечните и компютърните специалисти и задължително 

със съдействието на издателския сектор. 

Постигането на поставените в изследването цели и задачи се основава върху 

проучването и обобщаването на следните основни аспекти на проблема: 

 Проследяване на съвременните постижения в областта на събирането, 

съхранението, контрола и достъпа до цифрова информация, отразени в 

разработените национални програми, стратегии и практики. 

 Анализиране на различните национални практики с цел последващо 

прилагане на изследваните подходи в българската библиографска 

практика чрез адаптиране на методология за съхранение на българските 

ресурси в интернет, осигуряваща систематизиран и организиран подход 

към тяхното опазване. 

 Обобщение на актуалните подходи за регистрация на електронни 

документи като едновременно с това се представят основните 

характеристики и методи на изграждане на системи за управлението им. 

 Изследване на съответствието на българските нормативна и 

организационна практика с международните стандарти и отражението на 

изискванията за изграждане и поддържане на национални цифрови 

архиви. 

 

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

1. Необходимостта от иницииране на национална програма е от стратегическо 

значение и неотложна спешност за преодоляване на дистанцията между съвременното 

състояние на националната и световната система за библиографски контрол на мрежови 
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ресурси, което може да се постигне единствено на основата на национални договорености, 

обединените усилия на библиотечната общност и ангажираността на специалисти и от 

други свързани сектори като ИКТ, издателския и информационния сектор. 

2. Изпълнението на подобна задача е възможно и съизмеримо с установената 

мисия, компетенциите, експертния потенциал на национално отговорната институция, но 

единствено осъществимо чрез прилагането на необходимите държавни регулации, 

отразени в приоритизиране на национална политика в тази област и пренасочване на 

необходимите финансови, технологични и организационни ресурси. 

 

За постигане на поставената цел и за решаване на основните задачи в хода на 

работата по дисертационния труд са използвани различни методи на изследване: 

документален анализ, сравнение и синтез на развитието, състоянието и проблемите, 

наблюдавани в отделните компоненти на системите на националната библиография: 

 Законодателството за задължително депозиране като основа за определянето 

на видовете електронни ресурси, които да влязат в обхвата на националната 

библиография; 

 Определянето на критерии за подбор на електронните ресурси; 

 Обработката и регистрацията на електронните източници в системата на 

националната библиография; 

 Проблемите, свързани с авторските права върху тези документи. 

 

За установяване съвременното състояние на българската библиографска практика в 

контекста на световните процеси е използван документалният анализ. На основата на 

сравнителния метод са изследвани различни програми, системи, методи и инструменти 

за събиране управление и достъп до мрежови документи. Посредством синтез на 

отделните аспекти и компоненти на проблема са изведени конкретни насоки за 

осъществяване и последващо оптимизиране на дейността по събирането и съхранението 

на електронни мрежови ресурси. 
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Структура и съдържание на дисертационния труд 

 

Структура на труда 

 

Настоящото изследване е с обем 338 с. Структурирано е в увод, три глави и 

заключение. В края се съдържа списък на цитираните ресурси (278 източника) и списък на 

цитираните уеб адреси (54 източника). Към дисертационния труд има списък на 

съкращенията; списък на графиките, схемите и фигурите; както и две приложения – 

таблица на дейността по събирането, обработването, архивирането и предоставянето на 

електронни ресурси с отдалечен достъп в разгледаните страни по конкретни показатели, 

образец на формуляр за изпращане/получаване на електронни публикации с отдалечен 

достъп в националната библиотека. Авторът на дисертационния труд има 6 публикации по 

темата на дисертацията, 2 от които са публикувани доклади от научни конференции. 

Изследването е онагледено с 9 графики, 3 схеми и 2 фигури.  
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Съдържание на труда 

 

Уводът въвежда в темата на дисертационния труд. Представена е нейната 

актуалност и значение за световната и в частност за българската библиотечно-

библиографска дейност. 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. 

Материалът на дисертационния труд е изграден, следвайки последователността на 

очертаните проблеми, които са предмет на отделните глави в нейната структура. 

Развитието на различните аспекти на проблема се проследява въз основа на анализ на 

международното състояние и опит в областта на третирането на електронни ресурси. 

Първата глава „Електронните ресурси с отдалечен достъп – легитимна част от 

световното културното наследство“ изследва и проследява различни аспекти от 

феномена на електронните ресурси с отдалечен достъп като продукти и същевременно 

обекти на съвременната информационна среда и културна традиция. Изследван е самият 

генезис и  особености на електронните ресурси с отдалечен достъп чрез проследяване на 

тяхното възникване и функциониране, на процесите, дейностите и тенденциите, 

инициирали тяхната поява и способствали тяхното последващо развитие и 

разпространение, както и на средата, в чийто контекст са се осъществили всички тези 

действия. Обосноваването на концепцията за легитимната позиция на документите с 

отдалечен достъп сред обектите на националното информационно пространство и като 

уникална част от световното писмено културно наследство е осъществено посредством 

изясняване на тяхната същност като артефакти на съвременната култура.  Това може да се 

осъществи посредством описание на някои от параметрите на цифровите обекти и 

открояване на общественото им значение, потвърждаващи необходимостта от развиване 

на стратегии за тяхното дълготрайно опазване. В това отношение на първо място са 

разгледани основните понятия, които дефинират електронните ресурси с отдалечен 

достъп, а след това последователно са представени и техните видове, среда на произход, 

форми на публикуване, културна стойност и значение. По отношение на първия въпрос е 
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необходимо да се отбележи, че в международен план все още не е наложена единно 

установена и разпространена терминология спрямо новите документални източници от 

интернет както в професионалната библиотечно-библиографска общност, така и от 

издателския сектор. Най-общо може да се определи, че електронните документи обхващат 

бързо увеличаващата се област на публикации, които изискват използването на компютър 

за достъп до информацията, която те съдържат, а информационните източници от 

интернет  се използват дистанционно чрез компютърна мрежа. С най-силно обобщаващи 

способности за обхващане на разнородните видове и формати на съществуване и 

разпространение на електронните документи с отдалечен достъп като е-списания, е-книги, 

уебсайтове, бази данни, софтуерни приложения и др. е терминът „електронен ресурс”, 

който може да се използва като родово понятие.  

Представено е също разделението на ресурсите според разглеждането им като 

средство за научни изследвания (първични и вторични), според структурирането им в 

интернет (статични и динамични), според жанровото им разгръщане в уеб пространството 

(уебсайтове, онлайн новини, чат форуми и др.). По отношение на опитите за 

класифициране на електронните ресурси с отдалечен достъп е необходимо да се отбележи, 

че интернет е динамична, интерактивна среда, където непрекъснато се развиват нови 

жанрове и форми на публикуване и изразяване и затова не е възможно да се даде общо, 

крайно и изчерпателно описание или типологично разпределение на съдържащите се в 

WWW обекти. Разделението на уеб съдържанието на статично и динамично е условно, 

където като статични могат да се определят материалите, които се допуска че са стабилни 

и съставена от обекти, които могат да се разглеждат като завършени, независими единици, 

а динамични са всички мрежови материали, които или нямат характер на завършени 

обекти, или са подложени на постоянно преработване, актуализиране и сортиране. Именно 

последните се оценяват като съставляващи най-голямата част от материала в открития 

уеб. Жанровото разгръщане в интернет и развитието на нови форми на употреба, 

благоприятствано от неговия отворен характер, може да обхване всяка негова част. Затова 

по-реалистично е да се предоставят примери за множеството типове материали, които 

могат да имат изразена обществена, културна и научна стойност и които съставляват 

уникален сегмент от приноса на нашето време за културното ни наследство. В повечето 

случаи това са оригинални материали, които не се откриват в други среди и които 
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отразяват широка палитра от човешки дейности и културно-поведенчески модели. 

Примерите включват интернет портали, онлайн новини, институционални уебсайтове, 

лични и частни уебстраници – блогове и уеб дневници, чат форуми, поточни медии, бази 

данни, цифрово изкуство, програмни продукти и т.н. Електронните материали могат да 

бъдат условно класифицирани в две основни категории, които не са взаимно изключващи 

се: комуникация и управление на информацията. Е-списания, е-книги и уебсайтове често 

са категоризирани като управление на информацията, докато други като дискусионни 

групи, форуми и пощенски списъци могат да се групират като средство за комуникация. 

В изследването на електронните ресурси като обекти, свойствени на усилията за 

опазване на съвременната култура, е уместно фокусът да бъде поставен върху феномена 

на WWW (World Wide Web, уеб). Системата WWW е, сама по себе си, натурален цифров 

културен артефакт, свойствен на цифровата среда, поради което и експлицитен за 

определяне на параметрите на поставените проблеми. Уеб, разгледана като технология за 

публикуване, повсеместното разпространение на уеб базираните информационни ресурси 

и концептуалната близост на една част от тях с известните артефакти, чието архивиране е 

добре познато (напр. книги, списания), прави концентрирането върху WWW важна 

отправна точка. Самата свързваща структура на уеб е културен феномен. Тя е иманентна 

негова характеристика, изразяваща се в наличието на постоянни връзки между 

индивидуални обекти или части от тях. WWW е оригинално ново средство за културно 

изразяване – оригинално, защото в сравнение с други глобални комуникационни 

технологии (телевизия  и радио, сателитни и мобилни системи), тя е лишена от 

централизирани точки за контрол (освен, може би, дефинирането на технически 

стандарти) и ново – поради мултимедийната природа на нейните културни проявления и 

поради характеристиките си динамичност, интерактивност, хипер-текстуалност. 

Основните въпроси, отнасящи се до определянето на WWW като артефакт на 

съвременната култура се отнасят до описанието на нейните свойства от два главни 

аспекта: като технически продукт и от гледна точка на социалните форми и функции, за 

които способства. Техническите параметри на уеб могат да бъдат разкрити чрез наличните 

статистики за нейните размери и ползване, които очертават ролята ѝ като ново поле на 

културно изразяване. Данните от различните изследвания за размера на WWW варират, но 

всички сочат наличието на масивно количество обекти – милиони и милиарди уеб 
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ресурси. WWW показва динамични темпове на растеж, като към нея ежедневно се добавят 

милиони нови страници, повечето от които обаче изчезват всяка година. Поради 

динамичното развитие на WWW и темпът на нейното нарастване, типичната уебстраница 

има според различни изчисления само 44, 75 или 100 дни живот. Днес WWW изпълнява и 

значителна социална роля с навлизането си в ежедневието на милиони потребители по 

света, разширявайки непрекъснато своя културен обсег. Към декември на 2015 г. 

потребителите на интернет се оценяват на приблизително 3,366 млрд. души или 46,4% от 

световното население. Именно икономическите, социалните и интелектуалните иновации, 

които WWW  поражда са основните аргументи в защита на тезата за нейната културна 

ценност и за необходимостта от предприемането на неотложни действия за съхранението 

на ресурсите, които я съставляват. 

Една от най-съществените последици от действието на WWW е безпрецедентната 

свобода на публикуване, която предоставя. Преди появата на интернет, възможността за 

събиране на информация във формата на книга, списание или брошура и след това широко 

разпространяване на копия е от изключителната компетенция на национални и 

международни организации, обединения, издателства. От една страна това означава, че 

обхватът на публикувана информация е ограничен и от друга - че броят на издателите е 

относително малък. „Демократизацията” на издателската дейност, предизвикана от уеб 

доведе до експлозия в обема на наличната информация и до силно мултиплициране на 

„издателите”, които я предоставят. С оглед на значимостта на този феномен за 

разглежданата проблематика в изложението на тази част от дисертационния труд отделно 

внимание е обърнато и на разпространението на ресурсите чрез формите на електронното 

издаване. Електронното публикуване е всеобхватен термин за обозначаване на различни 

цифрово произведени материали. Пълните възможности на електронните медии - 

включително движение, звук и интерактивни функции - са експлоатирани в създаването 

на иновативни издателски произведения, включващи освен по-обичайните форми като е-

книги, е-списания, на които те придават допълнителна функционалност и напълно нови 

издателски форми като бази данни и продуктите на уеб издаването. Наличните издателски 

форми обуславят открояването на две издателски направления, разгърнати в уеб среда – 

институционализирано електронно издаване, развивано в рамките на традиционните 

очертания на издателската институция с типичните си издателски форми електронни 
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книги, електронни списания, бази данни и др. и уеб публикуването, свързващо се най-

общо със свободното създаване и разпространение на уебсайтове и уебстраници, 

включително съдържание, произведено и споделено от потребителите в интернет. Това 

разделение, разбира се, е твърде условно и се използва за разграничение от по-широкия 

смисъл на издаването в мрежова среда, където практически всеки може да бъде издател. 

Много са причините, стимулирали появата и бързото развитие на електронното издаване, 

но ключовите се сред тях са осигуряваните чрез него подобрена комуникация, аудио 

визуализация, адаптивност към индивидуалните потребителски нужди, рационализация на 

самия издателски процес, интерактивност и бързо извличане и предаване на информация. 

Отново анализът е придружен с количествени данни, с цел да се проследят водещите 

тенденции. Наличните данни показват стабилен растеж на обема на електронното 

издаване в световен мащаб, като насоката на развитие включва и склонност за изместване 

на предлагането на „хибриден“ печатен и онлайн достъп от издателите към предимно уеб 

базирана издателска система. 

Аспектът на разглеждане на електронните ресурси с отдалечен достъп като 

неотменна и съществена част от националното и световното културно наследство се 

разкрива и през призмата на концепцията за цифровото културно наследство. Тя е 

формулирана в рамките на отговорностите на ЮНЕСКО и се официализира с приемането 

на 17 октомври 2003 г. на Харта за опазване на цифровото наследство, която постановява, 

че цифровото наследство е съставено от компютърно-базирани материали с 

продължителна стойност - уникални ресурси на човешкото познание и изразяване -  които 

трябва да бъдат защитени и запазено за настоящите и бъдещите поколения. Значението на 

този документ е голямо, тъй като чрез него официално се легитимира и затвърждава 

пълноправния статут на електронните ресурси като част от световното културно 

наследство и необходимостта от тяхното адекватно опазване и предаване на поколенията 

се алармира на най-високо международно равнище. Цифровото наследство, може да се 

определи, че обхваща цялата гама от цифрово съдържание, което хората създават и 

споделят – информация, комуникация, различни форми на себеизява и дебат, 

професионална реализация, нагласи, идеи и познание, представляващи пълна и 

многоаспектна артикулация на човешкото съществуване в модерните общества и поради 

това разглеждано като уникална част от съвременното културно наследство, което да се 
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предаде през времето и пространството. Поради това осигуряването на достъпността на 

процъфтяващото цифрово наследство е глобален въпрос, обхващащ всички страни и 

общности.  

Трайното съхранение на уеб ресурсите обаче е изправено пред редица съществени 

и нелеки за преодоляване трудности. В това отношение са идентифицирани и анализирани 

проблеми  от културно, техническо, икономическо и правно естество. Те кореспондират с 

различни аспекти от управлението на тези ресурси. Културният проблем произтича от 

често ненавременното разбиране за ценността на настоящата култура; техническият 

проблем засяга както естеството на самите ресурси като технологични обекти, така и 

намирането на ефективни технологични начини за съхранение и обезпечаване на 

бъдещото използване на различните информационни източници; икономическият проблем 

се изразява в трудността от откриване на бизнес модел за поддържане на нови средства за 

архивиране; правният проблем се свързва с необходимостта от създаване на закони и 

споразумения за защита на авторските права върху материалите, които в същото време 

позволяват тяхното архивно съхранение. 

С напредъка на цифровите документи и осъзнаването на необходимостта от 

предотвратяване на тяхната загуба институциите на паметта са поставени в изменен 

социален и технологичен контекст. От съществено значение в това отношение е 

изясняването на ролята, която тези институции и по-специално националните библиотеки 

като отговорни органи за поддържането на документалния архив на нацията играят в 

изменената информационна среда. Тяхното значение и легитимна позиция в новите 

условия произтича от способностите за организиране и качествен контрол на огромното и 

хаотично количество информация в интернет. Библиотеките имат роля не само на 

„пазачи” на електронното документално богатство, но и на активни участници в 

информационното обслужване чрез потенциалното развиване на нови релевантни услуги, 

способи и механизми за неговото търсене и приспособяване към потребителските нужди. 

Налице са възможности за библиотеките да допринесат за информационното общество 

чрез своите базирани на съдържанието услуги. 

В търсене на най-добрата реализация на тази роля, както и с цел идентифициране 

на усилията за опазване и поддържане на достъпа до цифровото наследство се проследява 

силният международен отзвук, предизвикан от появата на уеб ресурсите и техните 
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предизвикателства за информационния сектор като цяло и за библиографското 

обслужване в частност. Те са отразени в множеството професионални форуми и дискусии, 

научни изследвания, приети документи и препоръки, инициирани национални и 

трансгранични проекти, различни изработени методологии, стратегии и концепции, 

отразяващи натрупания опит и предлагащи разнообразие от подходи и модели за 

сътрудничество на различни нива. Значимо място  сред международните форуми заемат 

конференциите на ИФЛА, които в един продължителен и непрекъснат процес търсят 

решението на повдигнатите проблеми и са най-представителни за активностите в 

отделните страни и тяхната еволюция. Концепциите за съхранение на електронните 

документални потоци, разработени на национално и международно равнище варират 

както по отношение на начините за неговото осъществяване, така и спрямо определянето 

на материалите, които да станат негов обект, че дори и по отношение на заетите с тези 

дейности институции. От една страна те се опират върху идеята за улавяне на културните 

прояви в уеб във възможно най-пълен и автентичен вид и заедно с прилежащия контекст, 

както и върху утвърдените отговорности за пълно покритие на националната издателска 

продукция и установените организационни рамки, каквато е законодателството за 

задължителното депозиране. Това води до приложението на подход на web harvesting 

(автоматично пълно копиране), при който се събира всичко в даден национален домейн в 

интернет. От друга страна акцентът се поставя върху качеството, ценността и 

релевантността на съдържанието на мрежовия материал, върху неговата културна и 

научна значимост, което води до обхващането на отделни уеб образци, посредством 

разработването на определени критерии за техния подбор, до концентрирането върху 

отделни събития или тематични направления.  

Реализацията на посочените концепции проличава чрез детайлния преглед на 

постиженията в изграждането на работещи модели за управление и съхранение на 

електронни ресурси с отдалечен достъп, отразени в множество проекти, инициативи и 

програми за национално и международно сътрудничество в различни страни и региони на 

света. Общ принцип и тласък за тяхното формиране е осъзнаването на необходимостта от 

обединение на усилията, ресурсите и компетентностите за постигане на най-оптимални 

резултати на полето на цифровото съхранение. Значими примери за такива 

сътрудничества са Национална програма за цифрова информационна инфраструктура и 
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съхранение (NDIIPP) в САЩ, Коалицията за цифрово съхранение (DPC) във 

Великобритания, международните обединения International Internet Preservation Consortium 

(IIPC) и Internet Memory Foundation и регионалното Nordic Web Archive (NWA), 

проектите, финансирани през годините от Европейската комисия. Подробно е представен 

практическият опит в областта на редица европейски страни (общо 15), на Австралия, 

САЩ, Канада. Националните библиотеки на тези страни са отговорни за едни от най-

успешните и резултатни инициативи и програми за уеб архивиране като MINERVA в 

САЩ, PANDORA в Австралия, EVA във Финландия, Kulturarw3 в Швеция, ERIC@ в 

Естония и др. Споменат е и най-амбициозният, мащабен и добре познат проект за уеб 

архивиране, иницииран от неправителствена организация, базирана в САЩ, Internet 

Archive. Обобщената информация цели да акцентира върху практиките за събиране, 

подбор и регистриране на ресурсите, способите за организиране и управление на уеб 

архива, вариантите за достъп до архивираната информация, което дава възможност за 

изработване на собствена национална стратегия. 

Ако акцентът в първата глава е поставен върху изясняване и доказване същността 

на електронните мрежови ресурси като културни обекти, неразделна част от съвременните 

концепции за културно наследство на определена нация и на човечеството изобщо, то 

втората глава на предложеното изследване, озаглавена „Електронните ресурси с 

отдалечен достъп – проблеми и предизвикателства пред националната 

библиография“, анализира отделните компоненти в системата на националната 

библиография като инструмент за управление и опазване на това наследство, включващи 

състоянието на законодателството за задължителен депозит в международен план и 

развитието му по отношение включването на електронни информационни източници в 

неговия обхват; проблемът за определяне на критерии за подбор на включваните в нейния 

обхват електронни ресурси; процесите на регистрация, обработка и съхранение на 

електронни ресурси, както и предоставянето на достъп до тях; огромният брой 

предизвикателства, произтичащи от авторското право и защитата на правата върху 

интелектуалната собственост. Тази част на дисертационния труд е и най-показателна за 

проблемите, пред които се изправя текущата национална библиография в изменената 

информационна среда, изискващи сериозно преосмисляне на дейността в законодателен, 

технологичен и организационен план. Изведени са примери за национални практики в 
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посочените области от дейността на различни страни със съпоставителни цели. Посочени 

са, също така, международните принципи (напр. Универсалния библиографски контрол) и 

препоръки на професионалната общност (напр. Ръководство на ИФЛА за националните 

библиографии в електронната епоха) за третиране на електронните ресурси с отдалечен 

достъп в националната библиография. Подчертана и голямата цел и мисия на 

националната библиография да осигурява обществен достъп до националната издателска 

продукция, включително и до ресурсите в електронна форма, които са част от нея, като се 

позовава на международните конвенции и разпоредби, както и на различни проекти, 

предприети по отношение прилагането на авторското право в електронна среда.  

Качеството на законодателството за задължителното депозиране е най-важната 

основа за определянето на обхвата на документите, включително и на електронните 

ресурси с отдалечен достъп в системата на националната библиография. Навлизането на 

мощните нови информационни технологии в издателския процес започна да оспорва 

възможността за поддържане на схемата на задължителния депозит и наложи приемането 

на гаранции за запазване на заложените в депозитното законодателство цели. Трудностите 

произтичат не само от обема на електронния информационен поток, но и от особеностите 

на ресурсите като липса на физически носител или завършеност, бърза изменчивост и 

кратък живот на част от тях, силна зависимост от средата, в която функционират, поради 

наличието на множество вътрешни връзки, липса на акцента на местоиздаването като 

критерий за определяне на обхвата на националната продукция и т.н. Съхранението на 

световното цифрово документално наследство налага промяна на философията и 

ревизиране на законовата рамка на задължителния депозит, за да може обектите на 

депозиране да бъдат разширени с всички видове електронни ресурси и особено ресурсите 

от интернет. Ревизирането на законодателството трябва да бъде съобразено с редица 

важни въпроси като авторското право, изискванията за съхранение на информацията, 

общественият достъп, обхватът на документите, методите за комплектуване.  

Многобройните и специфични въпроси, повдигнати от депозирането на различните 

типове електронни ресурси намират отзвук в международната професионална общност. 

През 2000 г. ЮНЕСКО издава „Препоръки за законодателството за задължителния 

екземпляр” от Жул Ларивие (Канада), където наред с различните аспекти на закона за 

задължителното депозиране (терминологично дефиниране на електронния материал, 
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определяне на изисквания и условия за депозиране, начини за управление на 

информацията и достъп в цифрова среда и т.н.) е засегната и обоснована необходимостта 

от включването на електронните документи в системата на задължителното депозиране. В 

края на 2011 г. управителният съвет на ИФЛА, приема Становище по отношение на 

задължителния депозит, което препотвърждава принципите и значението на системата за 

задължителен депозит за съхранението и достъпа до националното документално 

наследство, независимо от неговия формат. От приведените примери от различни 

национални практики еднозначно се налага изводът, че понастоящем предприетите мерки 

за промяна на законодателство за задължителен депозит с оглед регламентиране на 

дейностите по събирането на материали от интернет са широко разпространени и 

обхващат голям процент страни. Това е валидно за по-голямата част от страните в Европа, 

а също за държави като Япония, Китай, Канада, Нова Зеландия и др. Като алтернатива на 

правните регулации на тези процеси, в много страни, където законодателството все още не 

е ревизирано или такова изобщо липсва, националните библиографски агенции са 

инициирали кооперативни споразумения за взаимопомощ с издатели и производители на 

уеб съдържание за доброволно депозиране на електронни ресурси в националната 

библиография. Задължителният депозит може да бъде разглеждан като един от 

механизмите за осигуряване, ако не на пълна, то поне на представителна колекция от 

ресурси с отдалечен достъп.  

Наред с въпросите на законодателството за задължителен депозит към 

организирането на електронните информационни източници пряко отношение имат и 

огромният брой проблеми, произтичащи от авторското право и защитата на правата върху 

интелектуалната собственост, на които също е акцентирано в тази част на изложението. 

Националните библиографски агенции са изправени пред сложната задача да поддържат 

равновесие между правата на притежателите на интелектуална собственост да защитят 

своите произведения от нерегламентирано използване и потребностите на потребителите 

за свободен и равноправен достъп до информацията. Въпросите, свързани със защитата на 

авторските права в електронна среда са особено чувствителни, поради неограничените 

възможности, които предоставят новите технологии за тяхното потенциално нарушаване. 

По тази причина тласъкът за ограничаването на правата на ползване в цифрова среда е 

силно разгърнат. Най-общо сложните проблеми, произтичащи от действието на 
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авторските права в електронна среда са насочени в три направления – правото на 

копиране, правото на достъп и възможностите за дълготрайно съхранение. В 

разрешаването на тази трудна ситуация от значение е именно постигането на баланс 

между основанията на носителите на авторските права и по-широкия обществен интерес, 

особено в областта на образованието, научните изследвания и публичния достъп до 

информация чрез налагане на разумни ограничения върху възможностите за ползване, 

мястото и начините на достъп, както и извоюването на определени ограничения за 

копирането на ресурсите с консервационни цели. Международните документи и проекти 

на ИФЛА, TEL и др. по отношение на авторско-правните въпроси в електронна среда, 

както и данните за използваните от отделните страни практики са в унисон с тези нагласи. 

Политиките за достъп до архивираните национални електронни ресурси варират в 

отделните страни от предоставянето на свободен обществен достъп в някои случаи 

(Естония, Исландия, Словения, Хърватска) до налагането на силни ограничения върху 

достъпа и ползването на националните архиви (Дания, Норвегия). Общ принцип е 

предоставянето на ресурсите за ползване поне в рамките на отговорната институция. 

Едно от основните предизвикателства, които електронните ресурси с отдалечен 

достъп поставят пред националната библиография е проблемът за определянето на това 

кои ресурси да бъдат включени в нейния обхват и съответно да бъдат обработени,  

регистрирани и да бъде предоставен достъп до тях. Съществуващите насоки и препоръки 

са за включване на цялата текуща издателска и информационна продукция на страната в 

обхвата на националната библиография. В контекста на бързото развитие на електронното 

издаване и взривното увеличаване на електронните публикации в интернет обаче от 

съществена необходимост е дефинирането и спазването на правила за разумен подбор на 

електронните мрежови ресурси в системата на националната библиография. Към уеб 

ресурсите на биха могли еднозначно да се приложат методите на подбор, които се 

използват за традиционните документи и които се определят по формални признаци като 

вид, обем, местоиздаване и т.н., не само поради техния обем, но и заради отсъствието на 

реална документална стойност у голям процент от тях. Затова подборът на мрежовите 

ресурси не може да се извършва единствено по формални признаци, а изисква 

акцентиране и върху съдържанието на публикациите като средство за определяне на 

тяхната стойност. В електронна среда основните критерии за подбор могат да бъдат 
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научната, историческата или културната ценност на ресурса, качеството на представената 

информация, нейната тематика, авторство, произход, наличието на добре изградена 

структура и оформление на ресурса и др. В Ръководството на ИФЛА за националните 

библиографии в електронната епоха са формулирани основни принципи и насоки за 

развиване на критерии за подбор на уеб ресурси, които да подпомогнат националните 

библиографски агенции в този важен и отговорен процес.  По този начин е затвърдено на 

официално международно равнище огромното значение на този проблем за отразяване на 

растящата нужда на потребителите на националната библиография от информация. Върху 

процеса на подбор на тези ресурси влияние оказват още фактори като отсъствието на 

акцента за местоиздаване, въпросът за наличността на документите в колекциите, 

състоянието на законодателството за задължителното депозиране, авторско-правни 

въпроси и др. Необходимо е да се направи уточнението, че съществува разграничение 

между съдържанието, което може да се събере от интернет и ресурсите, които 

впоследствие ще се включат в националната библиография. Двете категории не винаги се 

припокриват. Направеният преглед на отделните национални практики потвърждава това 

като показва, че регистрацията на отдалечени електронни ресурси в националната 

библиография се извършва единствено въз основа на много строг подбор. При общото 

събиране на ресурсите като общ принцип се откроява обхващането на уебстраниците и 

уебсайтовете от националния домейн на съответната страна, физически локализирани в 

страната или такива, имащи връзка с нея, т.е. първото ниво на подбор за повечето 

национални библиографски агенции е домейна на страната в интернет, с което се определя 

националната принадлежност на ресурсите. Принципите на подбор за ресурсите, които 

получават библиографска обработка най-често се основават върху съдържанието и 

ценността на ресурса от интелектуална, културна, историческа или научно-

изследователска гледна точка.  

От съществено значение за подбора и събирането на електронни документи е и 

въпросът за начините, по които могат да се осъществяват тези процеси. Ефективното 

обхващане на наличния електронен информационен поток би могло да се извърши най-

вече чрез прилагането на технически средства за автоматизиране на тези процеси, които 

имат рационализиращ ефект и върху разходите по последващата обработка на 

документите. В тази част на изложението са идентифицирани използваните подходи за 
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събиране на електронни ресурси с отдалечен достъп, които се свеждат до трите основни 

метода - пълно автоматично събиране на националния домейн, подборно събиране и 

получаването на ресурсите по силата на законодателството за задължителното депозиране, 

които не са взаимно изключващи се. Използването им се свързва с развиването на 

определена политика за създаване на колекции от електронни мрежови ресурси. Пълното 

автоматизирано събиране на ресурси е приложимо при изграждането на колекции от 

ресурси от националния домейн на страната, които могат да бъдат допълнени от 

определени предварително подбрани сайтове, за които се счита, че представляват някакъв 

интерес. Избирането на селективни подходи би довело до изработването на по-детайлни 

принципи и насоки за изграждане на колекции, често основаващи се на съответствието на 

ресурсите с профила и потребителските нагласи на архивиращата организация, произхода 

или приложимостта на ресурсите за дългосрочни цели. Задължителното депозиране може 

да бъде действащо само в определена ситуация, при която е постигнато съгласие със 

субектите на депозиране за ползването на ресурсите и съпътстващите разходи не са твърде 

високи. Също така заложеният в него принцип за предоставяне на копие от издадената 

публикация, по-трудно се прилага към особеностите на мрежовите ресурси и затова то 

най-често се използва за набавянето на статични електронни документи. 

Законодателството за задължителното депозиране в по-голяма степен може да 

благоприятства самият процес на автоматизирано архивиране на ресурсите от интернет, 

като гарантира неговата правна оторизация. Автоматичното копиране на националния 

домейн е сравнително най-евтиният метод за събиране на ресурси от интернет, но 

програмите за сканиране на мрежата срещат трудности с някои сайтове, а и достъпа до 

ресурсите е проблемен. Подборното събиране подобрява качеството на дигиталните 

колекции, но пък ограничава обхвата на ресурсите, които могат да бъдат събрани и 

изисква повече човешка намеса, което го прави по-труден от гледна точка на вложения 

човешки труд и време. Поради това, че всеки един от тези методи притежава както 

предимства, така и недостатъци, които са детайлно разгледани в изследването, се 

признава, че до достатъчно качествени резултати може да доведе единствено 

комбинацията от тях. 

Каталогизацията е друг важен аспект, засегнат във втора глава, който е разгледан в 

контекста на международните правила и стандарти за регистрация и идентификация на 
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електронни ресурси. Разпространението на електронните документи и формати 

непрекъснато поставя нови предизвикателства пред тези процеси, повдигайки много остро 

въпросите, свързани с приоритетите, устойчивостта и оценяването на практиките и 

процесите в каталогизирането. Средата на действие на каталожните стандарти и принципи 

е драматично променена. Традиционните каталожни практики, основаващи се на 

преглеждането и анализирането на всеки документ, са несъизмерими с необятността на 

интернет пространството. Електронните ресурси могат да се отнасят до съществуващи 

печатни източници, но да се различават по обхват или съдържание, могат да бъдат 

налични в множество формати, да съдържат многобройни компоненти и постоянно да 

бъдат актуализирани.  Необходимо е съществуващите каталожни правила да се адаптират 

към промените, произлизащи от новите форми на електронно издаване и появата на 

мрежов достъп до информационните ресурси, както и да се развият нови подходи, 

позволяващи осъществяването на добър библиографски контрол върху увеличаващите се 

електронни материали. В изследването са проследени някои значими опити в това 

отношение.  

Предизвикателствата, поставени от електронните ресурси, са един от проблемите, 

довели до разработването от ИФЛА на „Функционални изисквания към библиографските 

записи” (FRBR). Те са резултат от подробен анализ на потребителските нужди за 

откриване на ресурса, осъществен чрез формулирането на структури от метаданни, които 

да подпомогнат този процес. Разработените за различните видове документи стандарти за 

Международно стандартно библиографско описание (ISBD) са консолидирани в единен 

ISBD, ИФЛА подготви и публикува през 2009 г. „Изложение на международните 

принципи на каталогизацията”, което да замени Парижките принципи нов набор от 

правила, отразяващи в по-голяма степен възможностите на информационните технологии. 

Англо-американските каталогизационни правила (AACR2) се предвижда да бъдат 

заменени от международен стандарт, наречен „Описание на ресурс и достъп до него” 

(RDA), а форматите от семейството на MARC – от нов модел за данни, наречен 

BIBFRAME. Новите каталогизационни решения, прилагани спрямо електронните 

информационни източници най-отчетливо проличават в използваните за това методи. Те 

се изразяват в автоматизиране на процеса на каталогизацията, метод на индексиране и 
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въвеждане на модел на степенувано каталогизиране на ресурсите, което е ключ към 

тяхното по-пълно обхващане и отразяване и по-ефективен контрол.  

Със значителен потенциал за развиването и прилагането на във висока степен 

успешна каталогизация на електронни ресурси с отдалечен достъп са изходните 

метаданни за ресурсите, въз основа на които може да се осъществят тези процеси. При 

степенуваният подход се определя ниво на каталогизиране на различните електронни 

ресурси в зависимост от нивото на свързаните с ресурса метаданни или от неговата 

значимост за националната библиография. Идентифицирани са четири нива на изграждане 

на метаданни – основно, разширено, обогатено и авторитетно, които съответстват на 

различните нива на каталогизиране на електронните ресурси. За описанието на ресурсите 

в тези условия от особено значение са и точките за достъп, управлявани от контролни 

метаданни. Контролните файлове за автори и заглавия могат да бъдат едни от 

инструментите за управление на цифрови източници. Важно значение за оптимизиране на 

процеса на каталогизация и обмена и вторичната употреба на библиографска информация 

е качеството на изходните метаданни на електронните ресурси и тяхното унифициране въз 

основа на приложението на единен формат. С големи възможности в това отношение е 

форматът Дъблинско ядро. Автоматичното индексиране на колекциите от уеб ресурси 

също се основава на съдържащите се в цифровите обекти дескриптивни (описателни) 

метаданни, за да се създадат регистрационни записи, които могат да се използват за 

достъп. Развиването и прилагането на специализирани компютърни приложения в 

каталожната практика може да улесни значително създаването и поддържането на 

библиографски записи за електронните ресурси, както и да увеличи количеството на 

регистрираните ресурси. 

Развиването на организационни и технологични решения за дълготрайно 

съхранение на създадените колекции от електронни ресурси с отдалечен достъп е една от 

основните предпоставки за реализиране на двете фундаментални цели на системата на 

ТНБ – опазване и осигуряване на продължителен достъп до националното документално 

наследство. Това включва оценяване на различните налични стратегии за консервиране, 

например миграция (цели запазване на съвместимостта на цифровите обекти с най-новите 

технологии), емулация (подражанието на технологията, в която е създаден ресурсът), 

капсулиране (процес на обединяване на целия приложен материал, свързан с даден 
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цифров ресурс в едно цяло, което се управлява като единен обект) и др., както и 

стандартизиране и сертифициране на цифровите хранилища. С тези цели във втората 

глава на предложеното изследване са изведени общите принципи и стратегии, разгледани 

и обобщени са международните документи (Заявление на IFLA/IPA за архивиране на 

електронна информация) и резултатите от по-мащабни проекти (NEDLIB), които налагат 

различни модели, като се представят и някои по-конкретни практически решения. 

Принципите и препоръките на групата на ИФЛА и Международната асоциация на 

издателите (IPA) са насочени към съвместна работа на библиотеките и издателите за 

постигане на практически и дългосрочни резултати в областта на съхраняването на 

електронни документи. Европейският кооперативен проект NEDLIB съдейства за 

създаването на основна инфраструктура, технически стандарти и решения за 

дълготрайното опазване на електронните публикации. Надеждността на цифровото 

хранилище е ключова за осигуряването на автентичността на цифровите обекти, т.е. 

удостоверяване на това, че те или техните метаданни са в достатъчна степен съпоставими 

с обектите от „живия“ уеб и че запазват своята оригинална идентичност. Определено е, че 

основните свойства на такива хранилища трябва да бъдат организационната 

жизнеспособност и финансовата стабилност.  

Изследването на проблема е допълнено с преглед на някои от най-значимите 

действащи интегрирани системи за управление на електронни архиви, сред които 

австралийската PANDAS, британската Web Curator Tool и датската Netarchive Suite. Те 

предлагат интегрирана функционалност за уеб архивиране като осигуряват програмно 

обезпечение на целия набор от процедури и дейности, свързани с изграждането и 

поддържането на различни по тип колекции от уеб ресурси - от селекцията и управлението 

на разрешения при подборните архиви до обхождането и копирането на ресурсите, 

осигуряването на качеството и достъпа.  

Допълнително са представени и основните стандарти в архивирането и 

управлението на електронни ресурси с отдалечен достъп, които имат отношение към 

разглеждания проблем. Те включват уеб стандарти (HTML, XML, robots.txt), стандарти 

(стандартите на ISO за архивния файлов формат WARC и относно статистиката и въпроси, 

свързани с качеството на уеб архивирането; постоянни идентификатори като URI и DOI; 

стандарти за метаданни като METS и PREMIS) и ръководни принципи за уеб архивиране, 
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както и стандарти за дълготрайно съхранение (референтен модел за Отворена архивна 

информационна система OAIS). Практическото използване на уеб архивите зависи от 

осигуряването на необходимата технологична инфраструктура, включваща от една страна 

инструменти за търсене и от друга – програмен интерфейс за достъп. Поради това е 

обърнато внимание и на различни инструменти за търсене и индексиране в уеб архиви. 

Вследствие на извършения цялостен анализ и синтез на състоянието и развитието 

на проблемите, свързани с възникването и широкото световно разпространение и 

навлизане на електронните ресурси в системата на националната библиография в първите 

две части и съобразно използваните вече параметри, в последната трета глава на 

дисертационния труд „Българската текуща национална библиография и 

електронните ресурси с отдалечен достъп“ посочените проблеми са разгледани в 

светлината на местните условия и практика. Проследени и анализирани са състоянието и 

характеристиките на българското електронно издаване и уеб публикуване като е направен 

и опит за типологизиране на електронните ресурси с отдалечен достъп в българското 

информационно пространство. Отбелязано е съгласуването на националното 

законодателство за задължителен депозит с международните разпоредби за 

присъединяване на отдалечените електронни ресурси, но също така е отчетено и 

сериозното изоставане на страната по отношение на регистрацията, каталогизацията и 

предоставянето на достъп до тези ресурси. Това, разбира се, се дължи на недостатъчното 

техническо и програмно осигуряване на националната библиотека и преди всичко на 

липсата на последователна държавна политика в тази област. Състоянието и степента на 

обхващане на отделните аспекти на електронните ресурси в българската библиографска 

практика е анализирано като са предоставени насоки за развитие на тези дейности и 

предложения за тяхното подобряване и очертаване на препоръки за оптимизиране. 

Предложен е цялостен модел за осъществяване на дейностите по създаване и поддържане 

на национален архив от електронни документи с отдалечен достъп. Създаването и 

организирането на национален архив на ресурсите с отдалечен достъп е логично 

разширение на установените традиции и задължения на националната библиотека, която 

може да осигури необходимата за неговото функциониране институционално подкрепена 

среда. За тази цел обаче е необходимо изпълнението на определени организационни, 

технологични и инфраструктурни изисквания и изработването и внедряването на цялостна 
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система за осъществяване на дейността. Постигането на оптимални резултати в голяма 

степен зависи и от коопериране на усилията с различни специалисти, притежаващи 

съответната експертиза, както и чрез идентифициране и развиване на определени 

институционални сътрудничества. Еднозначно се налага изводът, че на този етап е 

наложително вниманието да се съсредоточи върху вземането на решения и осигуряването 

на инвестиции и възможности за обезпечаване на съхраняването на националната 

издателска продукция в електронна форма, т.е. да се  пристъпи към изграждане на 

национален архив за този вид документи. Към библиографското им покритие и развитие 

на системата за регистрация следва да се пристъпи едва след като се осигури надежден 

начин и форма на тяхното съхраняване. 

Изработването на стратегия за събиране и съхранение на национални мрежови 

документи би трябвало да започне с анализ на техния характер и особености, както и с 

формулиране на обхвата им. На първо място, трудности предизвиква дефинирането на 

включващите се в понятието „българско уеб пространство“ отличителни качества, а това 

ще окаже пряко влияние върху обхвата на обектите в националния електронен архив. 

Определението трябва да бъде формулирано не само по отношение на формални 

характеристики като наименование на домейна и физическо разположение на 

поддържащите сървъри, но и да засегне съдържанието на ресурсите за идентифициране на 

уебсайтове, отнасящи се до националната проблематика. Така то би могло да се отнася до 

уебсайтове с име на домейн .bg или сайтове физически поддържани в България, както и да 

бъде разширено върху уебсайтове на български организации, сайтове, чието 

интелектуално съдържание принадлежи към група или лице в България или сайтове, в 

които интелектуалното съдържание е от значение за страната.  

Предоставянето на конкретни данни за количеството на уебсайтовете, формиращи 

българската област в интернет е затруднено от липсата на изследвания и експерименти в 

тази насока, както и от това, че международните статистики като цяло не предоставят 

такава информация. Липсва официална статистика и за обема на електронното 

книгоиздаване в България. Все пак въз основа на наличните статистически данни през 

последните няколко години се наблюдава устойчива тенденция за плавно увеличаване 

както в обема на българските електронни ресурси с отдалечен достъп в интернет, така и в 

броя на произведените от българските издателства електронни книги и продължаващи 
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издания. Характерно за българските уеб ресурси, поради усложнения на процедурата по 

регистрация на домейн в националната област в интернет .bg, е преобладаването на броя 

на ресурсите, регистрирани в други общи домейни от първо ниво, най-разпространен сред 

които е .com. Това налага при дефинирането на корпуса на националните уеб ресурси да 

се отчетат някои допълнителни фактори като произход на ресурсите, авторство, 

съдържание и др. За по-ясно очертаване на тенденциите в електронното публикуване и 

профила на неговите продукти са приведени и анализирани количествени данни за 

електронните книги и продължаващите издания за периода 2011-2014 г. по различни 

показатели: количество спрямо общата издателска продукция, според вида, използвания 

формат за разпространение, според жанровото им разпределение, език, тематика и др. От 

тях е видно, че електронното книгоиздаване в България е печелещ все по-устойчиви 

позиции сегмент от конвенционалната книгоиздателска дейност (отколкото самостоятелно 

звено), характеризиращ се с превес на оригиналните български издания (предимно 

художествена литература) за сметка на чуждите и преводни е-книги и учебната 

литература. В своето мнозинство произвежданите продължаващите издания с отдалечен 

достъп представляват оригинални онлайн публикации без аналог в традиционна форма, 

като преобладават научните списания с открит достъп.  

В третата глава на изследването са разгледани и съпътстващите дейността по 

събирането и съхранението на българските електронни ресурси с отдалечен достъп 

предизвикателства. Най-общо са идентифицирани две групи от проблеми – обективни 

препятствия от технически, правен и организационен характер, с които се сблъсква всяка 

подобна инициатива и трудности, произтичащи конкретно от местните условия. Втората 

група от проблеми са свързани с редица технически и организационни предизвикателства 

както на национално, така и на чисто институционално равнище и основно включват: 

липса на централизирана държавна координация за коопериране на усилията на 

националните отговорни институции на паметта; отсъствие на целенасочено и устойчиво 

държавно финансиране; необходимост от допълнително кадрово обезпечение на 

дейността; необходимост от стабилна институционална подкрепа, чрез осигуряването на 

инвестиции и допълнителна инфраструктура, координация и управление.   

Включването на мрежовите ресурси в националното законодателство за 

задължителното депозиране в неговия стремеж да се адаптира към еволюцията на 
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формите на публикуване е несъмнен напредък и постижение на българската 

библиографска практика. То легитимира твърдението, че онлайн публикациите са важна 

част от националното документално наследство и осигури правното основание на 

националната библиотека да получава всички уеб публикации без специалното 

разрешение на издателите. Теоретично осигури възможността за разширяването на 

обектите в текущата национална библиография, а също така създаде по-ефективна и 

надеждна основа за работа на националната библиографска агенция с издателите, 

аналогична на тази с печатните издания. Автоматичното събиране на уеб ресурси обаче, 

както и последващата обработка на данните ще наложи допълнителна правна регулация в 

закона. Допълнителните уредби могат да обхващат различни аспекти на процеса по 

автоматично архивиране, например процедури за събиране на материала (използването на 

програмни средства за автоматизирано събиране), метод и честота на копиране (според 

характеристиките на самите ресурси, както и спрямо параметрите на архивиращата 

програма), критерии за събиране (формални и съдържателни), задължение за архивиране 

(дълготрайно опазване и обезпечаване на продължителния достъп) и условия за достъп до 

копираните ресурси (ограничения върху достъпа и организация на ползването). Върху 

практическото осъществяване на дейността положителен ефект би имало и по-детайлното 

формулиране на типологията на уеб ресурсите (видове ресурси, такива които се обхващат 

и такива, които се изключват при събирането), както и поставянето на изисквания към 

авторите и собствениците на ресурсите по отношение на минималното ниво данни (напр. 

авторство, хронологични обозначения, международни идентификатори, местоиздаване и 

др.), което да съдържат или използването на стандартизирани формати за метаданни 

(напр. Дъблинско ядро). Практическото осъществяване на процеса на депозирането ще 

изисква и въвеждането на определена система и процедура по получаването на 

електронните документи.  

Текстовете в българското авторско-правно законодателство в значителна степен 

следват разпоредбите на европейските директиви в тази област. Законът урежда 

допустимото свободно ползване на авторските произведения с учебна цел или 

възпроизвеждане с цел тяхното съхраняване. Новото ниво на проблеми, предизвикани от 

появата на цифровите документи, обаче, изисква по-подробно тълкуване на 

възможностите за репродуциране на електронни документи от колекциите на 
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библиотеките, защото за изработването на копия от тях с цел замяна на оригинала, 

свързан със специфично програмно осигуряване или хардуер и отпечатването на копия от 

електронни издания е необходима авторизация. Стъпка към разрешаването на проблемите, 

произтичащи от защитата на правата върху интелектуалната собственост е разработването 

на ефективна политика за управление на права (включително уреждане на дължимите 

авторски отчисления) и балансирана регулация на достъпа до уеб ресурсите.  

Включването на електронните ресурси с отдалечен достъп в националната 

библиография е възможно само въз основа на строг подбор. Тяхното недостатъчно добро 

типологично дефиниране обаче възпрепятства установяването на крайни критерии за 

подбор при библиографското им отразяване. Регистрацията на статични ресурси от типа е-

книги и е-списания в ТНБ би трябвало да се осъществява изчерпателно, докато от 

свободно разпространяваните в интернет уебсайтове и уебстраници следва да се подбират 

представителни образци, съгласно определени формални и съдържателни критерии. 

Наличните методи за събирането на електронни ресурси с отдалечен достъп следва да се 

комбинират в българския модел за постигане на по-оптимални резултати, като стратегията 

за архивиране трябва да отчита, разбира се,  и наличните технология и ресурси. 

Каталогизацията на ресурсите с отдалечен достъп в българската ТНБ ще разчита на 

адаптирането на прилаганите в практиката стандарти, формати и регулации, както и ще се 

развива в условията на използваната в националната библиотека интегрирана 

библиотечно-информационна система COBISS, която създава потенциална възможност за 

споделена каталогизация и степенувано описание на тези ресурси. Силно рационализиращ 

ефект върху тези процеси може да се очаква от приемането в българската каталожна 

практика на международно приложим стандарт за метаданни като формата Дъблинско 

ядро, позволяващ вторичната употреба на библиографска информация. За тази цел е 

необходимо неговото адаптиране с българската нормативна база за каталогизация на 

документите. С подобен потенциал е и международният формат за обмен на данни ONIX, 

който вече е навлязъл в българската практика чрез дейността на Националната агенция за 

ISBN. Въпросът за съхранението на ресурсите с отдалечен достъп у нас поради липса на 

автентичен опит е очертан главно в организационен и концептуален аспект. 

Въз основа на извършените в изследването преглед, обобщение и анализ на 

теоретичните постановки и практическите достижения в областта на събирането и 
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съхранението на уеб ресурси е разработен модел за създаване на национален архив на 

електронни документи с отдалечен достъп. Той представлява адаптация на добрите чужди 

образци към българските условия, традиции и възможности. Моделът е и реализация на 

виждането на докторанта за необходимостта от диференцирано организиране и 

съхранение на електронните документални потоци. Такъв един подход, би осигурил по-

ефективно управление на различните електронни ресурси с отдалечен достъп, специфично 

за типа публикации и техните изисквания и нужди, както и би способствал за тяхната по-

добра идентификация, локализиране, ползване. Изпълнението на модела е поставено в 

действащата правна рамка на сегашния закон за задължително депозиране на печатни и 

други произведения, както и се съобразява с постановките на закона за авторското право и 

сродните му права. Чрез него се цели изграждането на цялостна инфраструктура и 

внедряването на вътрешна система за подбор, събиране, съхранение и ползване на 

електронни документи и уеб съдържание в програмно, техническо и организационно 

отношение, за което се предоставят съвсем конкретни предписания. Реализирането на 

дейностите и процесите по създаване, управление и достъп до архива се предвижда в 

следната последователност, илюстрирана чрез дадената по-долу схема: 
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1) На входа на системата издателят предоставя копие от електронния ресурс, за който 

е отговорен в депозитната институция, като наред с други данни укаже нивото на 

достъп и условията за ползване на ресурса; 

2) Ресурсът получава първично каталожно описание и е включен в локалната и 

споделената бази данни на библиотеката COBIB.BG; 

3) В последствие библиографският запис е допълнен и обогатен с необходимите 

елементи от данни (предметни рубрики, контролни данни) до пълнотата на запис от 

ТНБ; 

4) Електронният файл бива прехвърлен в цифров архив за последваща обработка и 

съхранение; 

5) Събраните от WWW по метода автоматичен web harvesting мрежови ресурси 

формират уеб архив и получават необходимата обработка (индексиране), 

осигуряваща тяхното последващо ползване; 

6) От копираните от интернет ресурси се извършва подбор на релевантни 

уебстраници и уебсайтове по зададените критерии, които получават библиографско 

описание и се включват в ТНБ; 

7) На изхода на системата ползвателят получава възможност за търсене в базите 

данни на библиотеката чрез нейния електронен каталог COBISS/OPAC, а достъп до 

архивираните електронни документи и до съдържанието на уеб архива - 

посредством предназначени за целта работни станции на територията на 

депозитната институция, когато достъпът до ресурсите е ограничен и чрез връзки 

към свободно достъпните публикации. 

 

Очакваните от реализирането на подобен проект в Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий” резултати се свеждат най-общо до следното: да започне приемането 

на депозитни екземпляри от електронните документи с отдалечен достъп; да се създаде 

национален архив на електронните документи с отдалечен достъп; да се премине към 

тяхното регистриране в националната библиография; да се осигури достъп до тези 

източници, съгласно установения в закона ред. 
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Допълнително са предоставени и някои насоки за оптимизиране и последващо 

развитие на разгледаните процеси в българските условия. Те се изразяват предимно в 

засилване на библиографския контрол върху електронните ресурси за осигуряване на 

надеждно управление и устойчиво организиране на огромните информационни потоци от 

интернет посредством допълнително автоматизиране на процесите по получаването и най-

вече регистрирането на електронните ресурси, разширено използване на метаданни, 

модифициране на предложените критерии и стратегии, съобразно актуалните 

технологични и организационни решения. 

Заключението съдържа обобщение на изследваните в дисертационния труд 

проблеми, извежда някои важни заключения, обосновава формулираните в началото 

работни хипотези, предоставя виждания за пътищата на развитие на българската 

национална библиография в изменящата се информационна среда на съвремието ни. 

Повдигнатите и анализирани проблеми в предложеното изследване,  както и 

изработеният модел, макар и замислен и насочен към практическо изпълнение целят не 

толкова да се даде краен и окончателен отговор на въпроси, намиращи се в постоянна 

динамика на развитие, колкото да се подбуди дискусия между общностите и 

организациите от информационния сектор, които трябва да започнат да работят съвместно 

за решаването на проблема със съхранението и архивирането на цифровите обекти. Една 

обхватна, ефективна и работеща национална програма за действие би била плод само на 

обединените усилия на теоретици и практици - представители от средите на 

библиотечните и компютърните специалисти и задължително със съдействието на 

издателския сектор. 

 

Поставената в разработения дисертационен труд цел е постигната чрез 

разглеждането и проследяването на различните аспекти на предизвикателствата, 

отправени от електронните ресурси към системата на националната библиография в 

световен план. Същевременно проблемите, свързани с депозирането, подбора, 

регистрацията, авторското право на електронните ресурси са съотнесени и към 

българските условия, като са предложени и конкретни мерки за подпомагане на тяхното 

решаване. В хода на изследването се откроиха следните изводи и основни проблеми: 
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1. Електронните ресурси с отдалечен достъп са всеобщо признати като легитимен 

компонент от съвременната култура на човечеството, тъй като са огледало за 

неговите социални, културни, научни, политически, исторически и други 

обществени дейности и поради това тяхното събиране и съхранение е възприето 

като неразделна част от усилията за опазване на националното културно и 

информационно наследство. 

2. Ролята на институциите на паметта и в частност националните библиотеки с 

техния мандат да упражняват библиографски контрол върху националната 

издателска продукция и да гарантират съхранението, обработката и достъпа до 

документалното наследство на нацията в изменената информационна среда, 

създадена от развитието на технологиите запазва и дори увеличава своето 

значение с оглед систематизирането и организирането на огромните 

информационни потоци, налични в интернет. 

3. На международно равнище са разработени и действат различни методики, 

подходи и стратегии за съхранение и опазване на ресурсите с отдалечен достъп, 

като се признава, че единствено тяхното комбиниране може да доведе до 

оптимален резултат. 

4. Електронните ресурси с отдалечен достъп изискват ревизия на установените в 

областта на производството на библиографска информация практики и 

предизвикват редица елементи в структурата на системата на националната 

библиография като законодателството за задължителното депозиране, обхват на 

националната библиография, критерии за подбор на документи, методи за 

регистриране, съхранение и достъпване на създадените колекции, налагащи 

тяхното преосмисляне и адаптиране към новите условия на разпространение и 

използване на информация. 

5. Специфичните характеристики на мрежовите ресурси оказват значително 

влияние върху начина на тяхното събиране, съхраняване и достъп. Материалите 

от интернет трябва да се разбират като многоизмерно понятие, с различна 

логика, структурата и допълнителни функции, несъществуващи в 

традиционните информационни източници на материални носители. 
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6. Съществена роля за архивирането на мрежови ресурси имат инструментите и 

методите за тяхното събиране и съхранение, както и инфраструктурата в която 

се осъществяват тези процеси. Всяко решение зависи от мисията на 

организацията и целите на съхранение. 

7. Стандартите и регулациите за дългосрочно съхранение на мрежови ресурси са 

от съществено значение, тъй като осигуряват възможност за устойчив трансфер 

и обмен на знание. 

8. При ясно изразената световна тенденция за разработване и усъвършенстване на 

подходите, осигуряващи събирането, идентификацията, съхранението и достъпа 

до информационните ресурси на 21 век, у нас за съжаление липсва 

общонационална стратегия за развитието на програма за библиографски 

контрол на националните ресурси с отдалечен достъп като средство за 

опазването на тази важна част от културното ни наследство. 

9. Въпреки установената и набелязана засилваща се тенденция за увеличаване на 

дела на електронните издателски продукти и разпространяваните в интернет уеб 

ресурси в българското информационно пространство, въпросът за 

необходимостта от тяхното опазване не среща подкрепа и каквото и да било 

разбиране от държавното управление. 

10. Независимо от някои достижения в областта като регулациите, постигнати с 

ревизирането на законодателните мерки за задължителен депозит и някои 

отстъпки за ползването и съхранението на ресурсите, предвидени в 

законодателството за авторското право, липсата на последователна, 

дългосрочна и целенасочена политика в информационния сектор сериозно 

възпрепятства разгръщането на дейност по опазване на националните 

електронни ресурси. 

11. При всички положения инициирането на подобна дейност ще изисква 

преосмисляне и преобразуване на редица традиционни компоненти от 

осъществяването на национален библиографски контрол и производството на 

библиографска информация каквито са процедурите за събиране, обработка, 

съхранение и осигуряване на достъп до обхванатите електронни ресурси. 
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При така очертаните проблеми анализът на състоянието на електронната 

национална библиография се изразява предимно в определянето на някои предложения за 

осъществяване на дейностите по събиране и опазване на национални електронни 

документи с отдалечен достъп и насоки за бъдещо развитие. Те основно включват: 

 Осигуряването на технически и програмни условия за разширяването на 

обхвата на националната библиография с мрежовите електронни ресурси; 

 Приемането на стандарти и формати за метаданни, напр. Дъблинско ядро, 

необходими за регистрацията и каталогизацията на електронните ресурси, 

както и на програми за тяхното конвертиране; 

 Осъществяването на идеологически и технологични връзки с издателите и 

осигуряването на възможност за съставяне и обмен на предварителна 

библиографска информация за ресурсите, напр. чрез използването на 

формат ONIX; 

 Осигуряването на необходимите условия и възможности за архивно 

съхраняване на цифрови документи; 

 Предприемане на стъпки за уреждане на защитата на интелектуалните права 

на авторите на цифрови документи чрез регламентиране на достъпа до тях; 

 Допълнително автоматизиране на процесите по придобиване и управление 

на мрежови ресурси за постигане на по-оптимален и устойчив 

библиографския контрол върху тях. 
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Приноси на дисертационния труд 

 

1. За първи път международният опит и достижения в областта на съхранението 

на цифрова информация са цялостно, систематично и подробно разгледани и 

синтезирани. 

2. По-широко са изследвани и проследени тенденциите в състоянието и 

развитието на българското електронно издаване и уеб публикуване и 

резултатите са изведени и анализирани по различни статистически показатели. 

3. Направен е опит за изработване на типология на електронните ресурси от 

българското информационно пространство и въвеждане на определени 

формални и съдържателни критерии. 

4. Направен е опит за разработване на критерии за определяне на включените в 

понятието за национални електронни ресурси с отдалечен достъп материали. 

5. Направен е цялостен и конкретно посветен на тези проблеми опит за 

преосмисляне на традиционните национални библиографски подходи и 

практики в светлината на предизвикателствата на отдалечените електронни 

ресурси и са предоставени реални насоки за тяхното разрешаване. 

6. Направен е опит за формулиране на методология и стратегии за осъществяване 

на процесите по подбор, събиране, обработка, съхранение и достъп до 

национални мрежови ресурси. 

7. Направен е опит за поставяне на основите на система за опазване на 

българското електронно наследство, чрез разработване на идеален и на реално 

изпълним модели за създаване на национален архив на електронни ресурси с 

отдалечен достъп и намиране на оптимално решение в рамките на наличните 

възможности. 

8. Предоставени са съвсем конкретни препоръки за оптимизиране и бъдещо 

развитие на процесите. 
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