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Споделянето спестява средства. Равносметка
на изминалата година на прага на Европа.
Изминаха четири години от създаването на
първото библиотечно обединение в България,
чиято основна цел е икономичен подход при
използването на електронни ресурси за научни и
образователни
цели.
Създателите
на
консорциума с ентусиазъм и вдъхновение
продължават да работят в полза на библиотеките
по трите основни програми. За 2006 година
резултатите са впечатляващи.
Споделените абонаменти за електронни ресурси
са вече повече от един. EBSCO води
първенството с 41 участници през тази година,
като преди 4 години те бяха едва 19. Ползата от
обединения абонамент за базите на EBSCO
Publishing е 98% спестени средства от бюджета
на библиотеките! През месец декември броят на
използваните пълнотекстови документа от всички
потребители на базите данни възлиза на 88 605
броя, като единичната цена е едва 0.53 щатски
долара. БИК, уверен в подкрепата на членовете
си, сключи ново тригодишно споразумение с
EBSCO Publishing до края на 2009 година.
Членове на БИК споделено ползваха още и Oxford
Reference Online, Emerald Fulltext, Gale Virtual
Reference Library и InfoTrac Custom Journals.
Семинари, издания, новости, промоционални
предложения, презентации, доклади, участия в
конференции, дискусии и конкурси утвърдиха
името
на
Българския
Информационен
Консорциум. И през тази година година БИК
спечели наградата на международната фондация
eIFL.Net в конкурса за снимки и колажи.
Комуникацията - електронна и традиционна,
продължи да свързва библиотеките с технологии,
ресурси и добри практики, отблизо и далеч.
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Желание за сътрудничество показаха и седемте
библиотеки участнички в инициативата Коопериран
абонамент 2007 като се абонираха заедно, чрез общ
търг по ЗОП за 442 чуждестранни списания .
Възможности за развитие и споделяне осигури еIFL
чрез БИК на издатели и библиотеки в България. В
резултат на подписано споразумение с еIFL - Google
Scholar предложи през 2007 да обедини каталозите на
българските библиотеки и да направи видими за
света статии с научно съдържание на български език.
През 2007 г. еIFL ще предложи на България нови
ресурси, при конкурентни финансови условия, между
които JSTOR, Web of Science, ProQuest, Oxford
Scholarship Online, Britanica Online и др.
Равносметката
показва
–
сътрудничеството
продължава и споделянето ни обединява.
Заедно
можем
повече,
а
“възможностите
съществуват, за да се възползваме от тях”
(Паулу Коелю).
Да се възползваме заедно!
Пожелавам на всички весели празници, здраве и
повече добрини през Новата 2007!
Надя Терзиева
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Информационна грамотност за 21 век
От 24 до 27 октомври 2007 г. в Хисаря се проведе
първия
национален
семинар
”Информационна
грамотност за 21 век”, организиран от World Learning по
проект на Библиотеката на Американския университет,
и финансиран от USAID. Бет Удуърт и Лиса Хитчлиф,
преподаватели
и водещи специалисти в САЩ в
областта на разработването на програми по
информационна грамотност
и подготовката на
библиотекарите за тази нова професионална роля,
запознаха 39 представители на академичните и
големите публични библиотеки, IT бизнеса и
Националната Агенция за акредитация на висшето
образование с водещите световни програми и новите
тенденции за обучение на студентите и учащите се в
интелигентно ползване на информационните ресурси в
образователния процес като неотменна част от
подготовката
им
за
живеене
и
работа
в
информационното общество.

Интензивното тридневно обучение помогна на
участниците в него да разберат смисловото поле на
концепцията “информационна грамотност”, уменията и
знанията, които включва тя, новата роля на
библиотекарите в образователния процес, стратегиите
за разработването на успешни образователни
програми, успешни
комуникативни тактики за
въвеждането на тези програми като задължителни във
ВУЗ, и необходимостта от добри и продуктивни
институционални
комуникации.
Участниците
разработиха общ план за действие, който да
представят в СБИР и в собствените си образователни
институции, и излязоха с обща декларация за
изработването
на
Национална
програма
за
информационна грамотност, която да бъде подкрепена
от Съвета на ректорите, Министерството на
образованието
и
Националната
комисия
за
акредитация на висшето образование.
Биляна Александрова, АУБ

Продължаващо образование

Деветото издание на Деня на технологиите

На 10 ноември 2006г. в София се проведе деветото
издание на Деня на технологиите, организирано от
Библиотеката на Американския университет в
България.Тематичната рамка на програмата беше
"Технологиите, новите научни комуникации и ролята
на библиотекарите в този процес". Д-р Гари Питкин,
Директор на Библиотеките на Университета в
Северно Колорадо, Джим Аджии и Жаклин Солис
бяха основните лектори по темата. Румяна
Соколова от фирма "БИКАМ" представи "Web of
Knowledge", Сибил Гайзенхайнер от Томпсън груп
показа новите им серии електронни книги, а Шели
Стюърт отрази дейността на фирмата "Алибрис",
специализирана в издирване и доставяне на редки
и антикварни книги и библиотечни материали, и
запозна участниците с уеб-базирания интерфейс на
фирмата за он-лайн поръчка на книги, както и
цялата продуктова листа.
Пълният текст на всички презентации ще бъде
публикуван в новото издание на Годишника на БИК.
Б. Александрова,
АУБ

Проекти и услуги
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Програма “Коопериран абонамент - потвърдено
успешно развитие

Нова услуга “За автори” в Директорията
на списания за свободен достъп (DOAJ)

Програмата „Коопериран абонамент”, която стартира през
2004 г., продължава своето успешно развитие. В
„Коопериран абонамент ’07” отново участват 5
университетски библиотеки от: Аграрен университет –
Пловдив, Икономически университет – Варна, Нов
български университет, Стопанска академия – Свищов,
Технически университет – София. За първи път в
програмата се включват Народна библиотека “Св. Св.
Кирил и Методий” и Централна научно-техническа
библиотека при Националния център за информация и
документация.
В резултат на успешно проведени процедури по ЗОП през
м. декември 2006 г. бяха абонирани 290 западни вестници
и списания и 152 руски списания или общо 442 заглавия.
Общ списък на всички абонирани заглавия ще бъде
публикуван до средата на м. януари 2007 г. на сайта на
БИК - http://www.bic.bg/BG/.
Главна цел на програмата „Коопериран абонамент” през
2007 г. ще бъде увеличаване на броя на участниците в
споделеното
ползване
на
периодични
издания.
Библиотеките, които се включиха в първия етап на
програмата само със западния си абонамент, могат да
предоставят и списъците си с руския абонамент за
споделено ползване. Библиотеките, които не са
участвали в процедурите по ЗОП, но проявяват интерес
към заглавията от общия списък, също могат да се
включат в споделеното им ползване. Необходимо е само
да подадат информация за своите абонирани заглавия
(руски и/или западни) и да заплатят такса от 50 лв.
За повече информация, моля пишете на e-mail:
tonyd@tu-sofia.bg
Антоанета Димитрова
Библиотечно-информационен център
TУ – София

Директорията
предлага
справочна
информация за авторите, които искат да
публикуват научните си работи на свободен
достъп. Там те могат да намерят
информация за списания на свободен
достъп от DOAJ и за списания “хибриди”,
които срещу такса позволяват на авторите
да публикуват на свободен достъп в тяхното
основано на абонамент списание.
За по-подробна информация относно тази
услуга
посетете
http://www.doaj.org
и
изберете “ За автори” в менюто. Целта на
Директорията е да увеличи видимостта и
достъпността на научни списания на
свободен достъп и по този начин да
популяризира тяхната употреба и влияние.

Tърсачка за книги и на "Майкрософт"
Welcome to Live Search Books
Find a book, or search within a book.
Enter keywords to begin.
Всеки, пожелал да потърси книги от колекциите на
Британската библиотека, Калифорнийския университет и
университета в Торонто може да го направи и с новата
търсачkа на "Майкрософт" Live Search Books . Да, тя е
съперник на Google Book Search и започва с бета версия
в САЩ. Нейното усъвършенстване ще продължи и през
новата година, като ще бъдат добавени и нови колекции.
Тошка Борисова, АУБ

Директорията си поставя за цел да обхване
всички научни списания на свободен достъп
с подходяща система за контрол на
качеството на текстовете.
Списания на всички езици и от всички
предметни области ще бъдат включени в
DOAJ.
Критериите
за
подбор
са
осъвременени въз основа на обратната
връзка с потребители, за да бъдат поразбираеми.
http://www.doaj.org/articles/about#criteria .
Записите от базата свободно могат да
бъдат
влагани в библиотечните чрез
използването
на
OAI-PMH
http://www.openarchives.org и по този начин
да увеличат видимостта на списанията за
свободен
достъп.
На
адрес
http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&tem
pl=faq#metadata ще намерите нформация
за това как да правите записи за
библиотечен каталог.
Ако разполагате с информация за списание,
което би могло да се включи в
Директорията, използвайте тази форма, за
да съобщите за него на Директорията
http://www.doaj.org/doaj?func=suggest.
NB

Перспективи
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Библиотеката на бъдещето:
Впечатления от 35-та годишна конференция на
LIBER, гр. Упсала, Швеция
Няколко важни проекта
i2010: Digital Libraries
Накратко целта е гражданите на Европейския съюз да
получат лесен и бърз онлайн достъп до научното и
културно наследство на Европа. В пътната карта на
инициативата е записано, че до края на 2008 г. трябва
да бъде осигурен достъп до не по-малко от 2 милиона
обекта, а до края на 2010 г. - до 6 милиона.
Повече информация може да намерите на адрес:
http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_li
braries/index_en.htm
Open WorldCat от OCLC
Дава възможност, библиотеките, техните имена,
колекции и основни услуги да станат видими в уеб. За
хората, които търсят информация, Open WorldCat
предоставя достъп до библиотечни материали и
услуги, при обичайната работа с търсеща машина.
Повече информация може да намерите на адрес:
http://www.worldcat.org/
Google Library Project
Мисията на проекта е да улесни достъпа на хората до
световното книжно богатство. В него участват някои
от най-големите библиотеки в света а също и водещи
издателства.
Изпробвайте новата услуга на Google на адрес:
http://books.google.com/
e-Depot
Това е проект на Koninklijke Bibliotheek - националната
библиотека на Холандия. Системата представлява
архив за депозиране на електронни документи. От
началото на 2002, e-Depot е официален дигитален
архив за международни списания в областта на
науката, техниката и медицината.
Повече информация може да намерите на адрес:
http://www.kb.nl/dnp/e-depot/dm/dm-en.html
DiVA
Проектът DiVA стартира през 2000 в Университета в
гр. Упсала, Швеция. Целта е да бъде разработено
техническо решение за публикуване, съхранение и
разпространение на университетските изследвания
(дипломни работи и дисертации). През 2006 г. е
налице коопериране между 17 университета, 16 от
които в Швеция и 1 в Норвегия. Електронният архив е
на адрес:http://www.diva-portal.org
Радостина Тодорова, НБУ

Европейски ресурси
Eurostat
Основният източник на социално-икономически
данни за ЕС е Евростат( Eurostat) . Адресът e на
http://ec.europa.eu/eurostat или
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
Обширната статистическа информация се
поддържа
от Статистическия отдел на
Европейската комисия в Люксембург и
е
достъпна на английски, френски и немски
езици. До 1 октомври 2004 г. базата данни е
платена, а след тази дата информацията е
достъпна безплатно. Обновява се ежедневно.
Предоставя достъп до данни за Европейския
съюз, страните-членки, данни за еврозоната и
други страни. Данните са организирани по теми
и колекции от документи. Темите са широки
статистически
категории
като:
ключови
индикатори; обща и регионална статистика;
икономика и финанси; население и социални
условия; индустрия, търговия и обслужване;
външна политика; транспорт; околна среда и
добив на енергия; наука и технологии. Данните
могат да се преглеждат и по подтеми.
Статистическата информация е достъпна в два
формата: онлайн и офлайн - печатни издания
или
CD-ROM.
Онлайн-достъпът
е
до
статистически данни и документи в PDF, под
формата на таблици и данни. Прави се разлика
между таблици (Tables) и данни (Data).
Таблиците са непроменяеми, докато данните
могат да бъдат избирани, преглеждани,
организирани
и
извличани
в
различни
конфигурации. Те имат дървовидна структура.
Краткосрочни, дългосрочни индикатори
и
показатели за устойчиво икономическо развитие
са също на разположение на потребителите.
Актуалната
информация се разпространява
чрез месечен бюлетин, годишник, издания в
джобен формат и др. Всичко това налага
Евростат, като основен източник за статистика
за Евросъюза за всяка библиотека.
Тошка Борисова, АУБ
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