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Издание на Български информационен консорциум
Пет години проект “Електронна
информация за библиотеките” (eIFL)
Български Информационнен Консорциум
(БИК) – 3 години след началото
Висока оценка за БИК във Вилнюс
Юбилеите са повод за равносметка, особено,
когато те са свързани с окуражителни резултати
и перспективи. Защото за тези пет години
българските библиотеки не са същите.
Националната годишна среща на Българския
Информационен консорциум се проведе на
29.11.2005 г. в Библиотеката на Нов български
университет, град София и отчете една
ползотворна за организацията година.
Преди пет години проектът Electronic information
for libraries (eIFL) даде тласък на процесите за
компенсиране на дигиталното разделение в
областта на обслужването с електронна
информация в библиотеките. Той стартира в
края на 1999 г. и бе подкрепен от Институт
Отворено Общество, Будапеща, Унгария
и
EBSCO Publishing - компания за абонамент на
периодични издания в книжен и електронен
формат.
Основната цел на проекта
бе
споделянето на
електронни ресурси в
информационното обслужване на българските
библиотеки. В началото на 2002 г. библиотеката
на
Нов
български
университет
(НБУ)
кандидатсва с проект пред Институт Отворено
Общество - Будапеща, за финансиране
създаването на национален консорциум в
България. Проектът б
е подкрепен от библиотеките на Техническия
университет - София, Стопанска академия Свищов, и Американския университет
в
България – Благоевград. През ноември 2002 г.
бе регистрано сдружението с нестопанска цел
“Български
Информационнен
Консорциум”
(БИК). Проектът подкрепи и разви дейност,
която
е нова за българската библиотечна
практика, а именно библиотечното коопериране
– библиотеките отделят пари от своите
бюджети, за да ползват споделено скъпи
информационни ресурси.
Продължава на стр. 2
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Десислава Милушева от НБУ
Снимка от Нац. Среща на 29.11.2005

Предстоящо
Библиотеката на Нов български университет
и Български Информационен Консорциум
Ви канят на семинар за “SCOPUS” с презентатори
г-н Андрей Ковачев и г-н Oвe Kелер.
Семинарът ще се проведе на 03. 04. 2006 г.
от 15,00 до 17,00 часа в “Компютърен център 1”
Заявете вашето участие най-късно до 30. 03. 2006 г.
тел. 8110296 факс 02/955 60 80, rtodorova@nbu.bg
След проведена среща между председателя на БИК
г-жа Надя Терзиева и директора книгоиздаване на
СИЕЛА Софт енд Паблишинг АД във връзка с
бъдещото тясно сътрудничество между Консорциума
и СИЕЛА, от 1 до 30 април 2006 г. издателство
СИЕЛА предоставя възможност на всички членове на
Български Информационен Консорциум да закупят
всяка от книгите на СИЕЛА на специалната отстъпка
от 35%! Допълнително ще получите каталог.
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Хроника

Продължение от стр.1
Участието в проектите на БИК дава възможност на
всяка библиотека участник да постави началото на
своята дигитална библиотека, чрез внасяне отвън на
огромни масиви научна продукция.
Това
стимулира
българските
библиотеки
и
информационни центрове да наваксат изоставането и
да се ориентират към създаване и на родни
информационни бази от данни.
Агенцията
за
развитие
на
събщенията
и
информационните и комуникационните технологии към
Министерство на транспорта и комуникациите през
последните години подкрепяше проекта. След
закриването на агенцията един от предстоящите за
решаване въпроси е дали Министерството ще
продължи традицията. За да изпълнява
своята
програма в областта на телекомуникациите и
информационните технологии
–
правителството
следва да има ангажимент към библиотеките, като към
ключова инфраструктура за свободен достъп до
знания и услуги. Комуникационната фирма Мобилтел
също има принос в подкрепата на проекта.
Но каква е ситуацията в момента? След три години,
участниците в консорциума са 39. В редиците през
изтичащата година се присъединиха 5 нови членове Дипломатическият институт в София, читалище “Й.
Йовков” в Добрич, Интернешънъл Юнивърсити Колидж
Лимитид – София, УННС - Международен отдел.
Дейностите, които Консорциума разви включват
споделено ползване на бази данни; организиране на
конференции и семинари, които спомагат за
професионалното
развитие
на
българските
библиотекари
и
информационни
специалисти,
коопериран абонамент и текущо информиране чрез
изданията и уеб-сайта на консорциума http//www.bic.bg
. Като професионални форуми се оформиха Дните на
технологиите, организирани от БИК и библиотеката на
Американския университет в България , Благоевград,
където водещи световни фирми представят своите
информационни продукти и услуги и Дните на добрите
библиотечни практики, организирани от БИК и
Библиотеката на Нов български университет за
споделяне на постиженията в информационното
обслужване. Разви се и инициативата за коопериран
абонамент на печатни периодични издания.
След третата годишна среща на БИК можем само да
обобщим, че всички тези дейности позиционират
консорциума, като една успешна неправителствена
организация, която работи активно с библиотеките за
управлението на информационни ресурси. И това не е
случайно,
защото както сподели националният
координатор за България Надя Терзиева, на срещата
на кооординаторите на проекта Electronic information
for libraries (eIFL) тази есен във Вилнюс, работата на
Български Информационен Консорциум е била високо
оценена.
Тошка Борисова

Първи семинар “Добри библиотечни
практики”
Библиотеката на Нов български университет
и Българският Информационен Консорциум
проведоха първия семинар “Добри библиотечни
практики” през 2006 г. на тема “Съвременни
подходи на комплектуване в българските
библиотеки”.
Семинарът се проведе на 27. 02. 2006 г. в
Библиотеката на Нов български университет, а
програмата включваше представяне на темите:
Българският Books in print; Приложение на
Global Books in Print и Ulrich Web в библиотеката
на
НБУ;
за
книжарница
МОБИЛИС;
Комплектуването на библиотечни документи в
условията на Закона за обществените поръчки;
Сирма Медия - издателство на мултимедийни
знания;
Нови
решения
в
тематичното
комплектуване на Университетска библиотека
при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Проект “Коопериран абонамент”
През м. септември 2005 г. стартира проектът
„Коопериран абонамент ’2006”.
В него се
включиха 6 университетски библиотеки от:
Аграрен университет – Пловдив, Икономически
университет – Варна, Нов български университет,
Стопанска академия – Свищов, Технически
университет – София и Тракийски университет –
Стара Загора. В резултат на успешно проведена
процедура по ЗОП през м. декември 2005 г. бяха
абонирани общо 194 западни вестници и
списания, 2 пълнотекстови бази данни и 102 руски
списания.
В началото на м. януари 2006 г. беше изработена
и изпратена до всички участници в проекта брошура “Проект “Коопериран абонамент” във
вашата библиотека”. В нея се предоставя
подробна информация за базите данни и
указания за ползване на услугите, които се
предлагат чрез web- базираните приложения
Pulsar Online Services и Между-библиотечен
обмен на дигитализирани материали от
чуждестранен коопериран абонамент. Това е
първата стъпка от разработената стратегия за
популяризиране на
проекта “Коопериран
абонамент”
както
сред
читателите
на
библиотеките - участнички, така и сред други
библиотеки, които биха се включили в него през
следващата година.
Антоанета Димитрова
Библиотечно-информационен център
Технически университет - София
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Акценти

Семинар “Ролята на Интернет в библиотечно
- информационните дейности”

Подарък от EBSCO
Library, Information Science & Technology
Abstract - LISTA
Благодарение на успешното сътрудничество
между БИК и EBSCO българските библиотеки,
участници в консорциума имат достъп до базата
данни Library, Information Science & Technology
Abstract - LISTA (Библиотеки, информационни
науки и технологии).
Базата данни
е с
резюмета на английски език. Индексирани са
600 периодични издания , книги и части от
книги,
изследвания
и
заглавия
от
продължаващи
издания.
Съдържанието
включва информация от всички области на
библиотечното дело и технологии, като
библиотекознание
и
библиография,
класификационни
схеми,
каталогизация,
библиометрия, информационни системи и
търсене, информационен мениджмънт и др.
Хронологичното покритие е след 1960 година.
Базата данни е достъпна от EBSCO host. Тя има
същия интерфейс и позволява управлението на
търсене, познато от базите-данни на EBSCO .
Базата данни Library, Information Science &
Technology Abstract (LISTA е неоценимо
помагало за продължаващата квалификация на
библиотечните и информационни работници.

Вторият семинар за 2005 г. от поредицата семинари
“Добри библиотечни практики”, организирани от
Българския информационен консорциум, беше
проведен на 14 април 2005 г. в Библиотечно –
информационния
комплекс
на
Техническия
университет – София. Семинарът беше на тема
“Ролята
на
Интернет
в
библиотечноинформационните дейности” и беше посветен на 60годишния юбилей на Техническия университет –
София.
На семинара присъстваха 75 души от различни
библиотеки, университети, организации и фирми от
цялата страна. С доклади и презентации за своя
професионален опит се включиха колеги от НБКМ,
Централната библиотека на БАН, университетски и
регионални библиотеки. В тях бяха представени
различни аспекти от приложението на Интернет в
библиотечните и информационните дейности: в
комплектуването на литература, за представянето на
библиотечните on-line каталози, в справочноинформационната дейност на библиотеките и за
електронната доставка на документи.
Антоанета Димитрова
Библиотечно-информационен център
Технически университет – София

Copyright и библиотеките - Шест практически стъпки







Преглеждайте редовно лицензионните си договори с доставчиците на информация. Всяка година
следете за промени. Изградете си механизъм за наблюдение на процесите.
Вижте българското законодателство в областта на авторските права на:http://artclass.hit.bg/zakonzap.htm
и/или http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2133094401
Четете поне веднъж в месеца статия за авторските права и библиотеките. Посещавайте
специализираните семинари по темата.
Прочете за състоянието на авторските права в българските библиотеки. Макар и от 1999 този доклад на
IFLA и FAIFE World Report доклад ще ви даде полезна информация:
http://www.ifla.org/faife/report/bulgaria.htm
Намерете и се абонирайте за една от дискусионните групи по темата за да следите информацията по
темата.
Ако имате въпроси по темата – оторизираният орган в България е:
Дирекция “Авторско право и сродни права” към Министерство на Културата и Туризма
Тел. 94 00 821
Адрес: бул."Ал. Стамболийски" №17
Web-site: http://www.culture.government.bg/str7.html
Тошка Борисова

Ресурси
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Директорията на Репозиториуми на Свободен
Достъп (OpenDOAR)
Университетът в Нотингам, Англия и Университетът в
Лънд, Швеция разработват услугата “ Директория на
Репозиториуми на Свободен Достъп” за свободен достъп
до научна информация.
Проектът “OpenDOAR” се разработва, за да подкрепи
бързо разрастващата се практика
за свободен
достъп (Open Access) до научна информация. В
отговор на призивите на учени и изследователите по
целия свят
за свободен достъп до научна
информация през последните две години такива
репозиториуми се разпространяват с бързи темпове.
Проектът цели да
категоризира и регистрира
богатото разнообразие от он-лайн научни архиви по
света, като
изгражда изчерпателен списък
на
основани на предметен принцип архиви, създадени от
организации – като Националният здравен институт в
САЩ , фондации в Англия и Европа , НПО и др.
Потребителите на услугата могат да достигат до
информацията в репозиториумите и да търсят по
местонахождение,
области
от
знанието,
тип
материали, които съдържат и други критерии. Всеки
от репозиториумите е бил оценен от представители
на проекта, за да се
провери качеството на
информацията, която е регистрирана. Преглеждайки
тези архиви, представителите на проекта анализират
състоянието на развитието на репозиториумите на
свободен достъп, и отбелязват тенденциите.
Междувременно, сегашният списък продължава да
расте, тъй като своевременно се добавят нови
репозиториуми.
Проектът “OpenDOAR” е съвместна работа между
Университета в Нотингам в Англия и Университета
Лънд в Швеция, които активно
подпомагат
развитието на свободния достъп. Лънд ръководи
Директорията на Списания за свободен достъп
(DOAJ), която ни е позната. Нотингам ръководи
SHERPA, сдружение на институтски архиви, в 20
водещи университети в Англия. Те поддържат и база
данни SHERPA/RoMEO, която се използва по целия
свят като справочник за политиките за авторско
право.
Значението и широката подкрепа на проекта може да
се види в неговите подръжници, начело с Института
на Отворено общество (OSI), заедно
с Joint
Information Systems Committee, Консорциума на
научните библиотеки (CURL) и SPARCEurope. За
повече
информация
за
проекта
на
http://www.opendoar.org
превод: Милена Николова
Библиотека на АУБ

Нови ресурси в Oxford Reference Online
Всеки месец OXFORD REFERENCE ONLINE включва
нови справочни ресурси. Най - новите заглавия са
Oxford Companion to the Mind; Oxford Companion to
Medicine; Oxford Companion to Canadian Literature;
Oxford Companion to New Zealand Literature;Oxford
Dictionary of English; Oxford Companion to Philosophy.
Имате достъп до повече от 6000 великолепни снимки
и илюстрации
представени в Visual English
Dictionary, подходящо озаглавени за по-лесно
търсене. Предлага се връзка към ключови събития от
20 век с препратки към области като: Изкуство и
Архитектура, Литература, Театрално и Филмово
Изкуство,
Политика
и Правителство,
Наука,
Технологии, Медицина, Военно дело, Общество и др.
Бързото търсене, вече оперира и с булеановите
оператори 'and', 'or', and 'not'.
Елена Лапева
Библиотека АУБ

Актуално!
Стартира Национална кампания "Четяща
България"
Тя е инициирана от Асоциация "Българска книга".
СБИР е основен партньор в кампанията. Програмата
ще се изпълнява следните основни направления.
1. Ще взаимодейства със законодателната и
изпълнителната власт за предприемане на конкретни
действия за формирането на национална политика
за развитието на книгоиздаването и библиотечното
дело.
2.Ще организира инициативи и мероприятия за
стимулиране на четенето и възпитаване на любов
към книгата у децата
В рамките на "Четяща България" е обявена
Национална
кампания
за
отбелязване
на
Международния ден на книгата и авторското право
23 април 2006 г. По този повод се предвиждат серия
от инициативи и събития в цялата страна.
Във
връзка
с
Националната
кампания
за
отбелязване на Международния ден на книгата и
авторското право ще бъде отпечатан специален
плакат, изработен от Асоциация Българска книга и
Националния център за книгата към Министерство
на културата.
Издание на Български информационен
консорциум
Редакционна колегия:
Биляна Александрова, Тошка Борисова
1618 София ул.Монтевидео 21А
тел. 02/8110290 073/888348
libmail@aubg.bg http://www.bic.bg

