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БИК – домакин на годишната среща на EIFL 1,2

След Белград, в началото на месец ноември т. г.,
София ще е домакин на годишната среща на
консорциума EIFL (Electronic Information for
Libraries). По този повод разговаряме с г-жа Надя
Терзиева – ръководител на организационния
комитет
за провеждане на събитието и
председател на БИК.
Т.Б. Разкажете за предишната среща.
Н.Т. Срещата се проведе в Белград. Темите,
които бяха разисквани бяха Свободен достъп,
застъпничество за достъп до знания; авторските
права и библиотеките, Web 2.0 и след това;
библиотеките и иновациите; софтуер с отворен
код; изграждане на консорциуми;
оценка и
устойчивост на колекции;
индексиране и
дигитализиране и сводни каталози през Google
Scholar; мениджмънт на електронни ресурси и
разбира се специфичните за такива форуми
демонстрации на информационни продукти.
Т.Б. Какво Ви направи впечатление по
отношение на организацията?
Н.Т. Превъзходна организация. Домакините се
бяха погрижили за всичко, както за ползотворната
работа по време на трите дни на конференцията,
така и за свободното време на кандидатите. А
през последния ден те организираха разходка из
Белград, посещение на забележителностите на
града и търговския център.
Т.Б. И сега да се върнем към софийската среща
и ангажиментите ни? Какво е уточнено до сега?
Н.Т. Генералната асамблея ще се проведе през
месец ноември, в началото. Уточнено е и мястото
– хотел “Родина” в София.
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Национална библиотечна седмица 12–16 май ’08
За трета поредна година Съюзът на библиотечните
и информационните работници организира
Национална библиотечна седмица от 12 – 16 май
2008 г. под мотото „Библиотеките на дневен ред!”.
Кампанията, която традиционно се провежда през
втората седмица на месец май, заедно с
професионалния ни празник – денят на светите
братя Кирил и Методий, ще включва разнообразни
инициативи на библиотеките в цялата страна.
Резултатите
от
проведените
Национални
библиотечни седмици през 2006 и 2007 година
доказаха категорично необходимостта от подобни
застъпнически кампании. Ползата от тях е не само
за библиотеките, които получиха сериозна
обществена и финансова подкрепа, но и за
гражданското общество у нас.
Български
информационен
консорциум
в
Spotlight на eIFL (Electronic Information for
Libraries)
Досието на БИК (Български информационен
консорциум) ще се появи в една от най-четените
рубрики на сайта на фондация eIFL (Electronic
Information for Libraries) – Spotlight. Целта на
рубриката е да рекламира и да представи на
международната
библиотечна
общност
националните усилия за развитие на библиотечното
дело. Това е голяма чест, тъй като българският
консорциум е един от първите участници,
представени в сайта на фондацията.
НБ

Дигитална информация
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Т.Б. Разкажете са организацията до момента?
Н.Т. Програмата и основната тема на асамблеята
са
в процес на уточняване. В момента се
занимаваме с визите на участниците и проучваме
възможности за културна програма на гостите.
Задачите са много, но се надявам да се справим.
Т.Б. И накрая за развитието и значението на
проекта eIFL в глобален мащаб и у нас в
България.
Н.Т. Проектът eIFL осигури възможности за
библиотеките от страните от третия свят и
бившите социалистически страни да ползват на
достъпни
цени
електронни
ресурси
за
образователни и научни цели. Днес фондацията
eIFL.нет развива и други програми, свързани със
свободния достъп до информация, авторското
право и библиотеките, развитието и прилагането
на отворен софтуер за библиотечни цели и др.
У нас eIFL подкрепи възможността да създадем
библиотечно обединение, каквото до 2002 година
в България не съществуваше.
Благодарение на участието ни в този проект от
2000 година библиотеките-участници си споделят
абонамента на базите данни на EBSCO Publishing
и много други бази данни и развиваме дейности
за споделяне на ресурси и обучение за работа с
тях. Бъдещето на библиотеките в 50 държави е
свързано с фондация eIFL, защото посредством
тях предлагаме достъп до повече ресурси, на
цени които са позволими за библиотеките
Тошка Борисова, АУБ

Професията библиотекар – всред професиите
с бъдеще
Според
проучване
за
най-перспективните
професии за 2008 г. в САЩ и публикувано от US
News and World Report,
между 31 изброени
професии, една от най-добрите професии е тази
на библиотекаря. Забравете за книжния плъх,
сега професията е всред хай-тек професиите по
отношение на работата с книги и дигитална
информация.
Библиотекарят
помага
на
потребителите
при
намиране
на
онлайн
информация, решава какви дигитални ресурси да
се набавят, организира достъпа до информация,
формира дискусионни групи. Работното му време
също не за пренебрегване. Средната годишна
библиотекарска заплата за страната е $ 51400.
Източник:
"Best Careers” of the US News and World Report for
2008
НБ

Дигитални български арт архиви
По прoект “Български арт архиви. Ресурси и
технологии
на
изледване”,
обявен
от
Министерство на образованието и спечелен от
Института за изкуствознание – БАН, от фонда на
библиотеката към института от близо 45 000
библиотечни единици са дигитализирани над 27
000 страници. Предстои изграждането на
електронен каталог на дигитализираните издания
и он-лайн електронна библиотека към института с
различни нива на достъп. Сканирана и
обработена е цялата сбирка от старопечатни
ценни и редки книги, включваща уникални
невмени издания, нотни и текстови издания на
църковнославянски и на новозаветен гръцки.
Сред тях са книгите на Ангел Иванов-Севлиевец:
Воскресник,
Цариград,
1872;
Ковчег
Цвятособраний, отпечатан в Константинопол,
1857; Минейник съчинен на славянски език по
новата
метода
на
църковното
пение,
Константинопол, 1869; Славик, Константиноград,
1864. Дигитализирани са и двата екземпляра на
Типик, преведени на църковнославянски от гръцки
от Неофит Рилски; 1853, Псалтир, Москва, 1855;
Октоих издаден в Москва; Пасхалия
сиреч
песенно последование на светлата седмица,
Цариград, 1869; Новий Завет, Ню Йорк, 1867.
Дигитализирани са първите изкуствоведски
периодични издания притежания на билиотеката списание “Изкуство” ; “Художествена култура”;
броеве на
вестник “Българан” 1905-1906.
Предстои дигитализацията на карикатурния
авангарден вестник “Simplicissimus”, Мюнхен,
1903-1904 и на издаваното от Института за
изкуствознание списание
“Проблеми на
изкуството”.
Мария Липискова - специалист към Института за
Изкуствознание – БАН

Статистическа информация на 126 години
Отворен
достъп
до
422 хил.
страници
информация,
съхранявана
в
Националния
статистически институт от 1881 г. Насам, е
достъпна в библиотеката на НСИ.
Всичко това е възможно благодарение на
осъществен проект, които има четири основни
цели: да се разшири кръга от потребители на
услугите на НСИ, да се улесни достъпът до
информация
до
българска
и
европейска
официална статистика, да се подобри качеството
на услугата и да се разшири обхватът на
предлаганото обслужване.
Библиотеката е разположена на 250 кв. м. Базата
данни ще може да се ползва и онлайн през
портала
на
библиотеката
на
адрес
http://statlib.nsi.bg.
НБ
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Ресурси
БИК Ви препоръчва

Elsevier в помощ на научно-изследователската
дейност и образованието в България
Очаква се през месец май да приключат
преговорите между престижното издателство на
научна литература Elsevier и българското
Министерство на образованието и науката. Ако се
стигне
до
споразумение
българските
университетски и други библиотеки ще получат
безплатен достъп до SCOPUS чрез платформата
на Science Direct за срок от девет месеца.
Предимствата на базата са безспорни:
- Лесен достъп до научни публикации, ключови
за съответната област и до други материали –
анотации на книги, части от книги, доклади,
отчети и др.
- Богат тематичен обхват
- Възможност за работа в интерактивна среда
- Възможност за създаване на библиографски
списъци
- Създаване на списъци с препоръчителна
литература
- Рейтинг на научните публикации в дадена
област
- Рейтинг на авторите в дадена научна област.
Блогът на библиотеката на НБУ
От февруари месец библиотеката си има блог –
Блогът на библиотеката на НБУ. Тук се публикуват
материали по отношение на всичко, което се
случва в библиотеката – нови услуги, нови
заглавия, нови електронни ресурси и любопитни
рейтинги. Блогът може да се види в страницата на
библиотеката от сайта на университета –
www.nbu.bg.
Библиотечни пособия
eBrary Library Center.
Тук може да се регистрирате за пълнотекстов
достъп до електронни книги в областта на
библиотечно-информационните науки за срок от
една година. http://site.ebrary.com/lib/librarycenter
Инструмент за оценка на колекцията от
периодични издания, напълно безплатно на базата
на цитиранията.http://www.scimagojr.com/
Портали
H-Net: Humanities & Social Sciences Online
Портал, който си поставя амбициозната задача да
обхване в едно всички налични и релевантни на
целите
на
образованието
и
научноизследователската дейност ресурси в областта на
хуманитарните и социалните науки.
http://www.h-net.msu.edu/

Промоционална база данни
EBSCOHost – GreenFILE

в

пакета

на

През 2008 г., като бонус към абонираните бази
данни на EBSCO Publishing и предлага нова база
данни - GreenFILE. Тя включва онлайн описания и
анотации на научни статии и други документи в
областта на биосферата и екологията, като се
фокусира върху връзката между човека и
заобикалящата го среда. Засегнатите теми варират
от глобалното затопляне до намиране на
алтернативни източници на енергия. GreenFILE
включва библиографски данни и анотации за над
600 списания, като проследява публикуваните
статии от първия брой на съответното заглавие.
Включени са заглавия като Bioscience, представено
с архива си от 1964 г., Conservation Biology (от
1987 г.), Journal of Ecology (от 1913 г.) и Journal of
Environmental Planning&Management (от 1948).
Базата данни осигурява достъп и до 4000 пълнотекстови публикации от свободно публикуваните в
мрежата.
Електронни книги
Е-Book
Опит в една директория да се обхванат свободно
достъпни електронни книги или текстове на
различни теми. В някои случаи тук е предоставена и
информация за книги, които не са достъпни
пълнотекстово.
http://www.e-book.com.au/freebooks.htm
Free Books
http://users.erols.com/jonwill/freebooks.htm
Directory of Free Online Books
http://www.free-book.co.uk/
Електронни списания
Oxford Open
Инициативата е насочена към популяризиране на
свободния достъп до онлайн публикации и
електронни списания. 54 списания на издателство
Оксфорд могат да се ползват свободно.
http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/
Пълнотекстов достъп до списания
http://www.library.leidenuniv.nl:8003/freejournals.htm
World Policy Journal
Пълнотекстов достъп до архива от статии на
списанието.
http://www.worldpolicy.org/journal
Подбор: Десислава Милушева, НБУ

Library 2.0 ресурси
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Уикипедия и библиотеките. Дискусионно

Избрани Library 2.0 ресурси

Свободната многоезична електронна енциклопедия
е създадена през 2001 г. Развива се от доброволци,
като в момента е най-голямата в света
енциклопедия, с версии на над 250 езика.
Етимологията на думата “уики” означава “бързо” на
хавайски. За неин основател се счита Джими Уелс.
Достоверността е ахилесовата пета на Уикипедия.
Според потребители, Уикипедия е първата стъпка в
търсенето на информация и няма за цел да бъде
последна инстанция. Когато се представят спорни
теми, в нея се излагат всички обществено значими
гледни точки и се цитират съответните източници
на информация. По отношение на съдържанието в
Уикипедия има три основни критерия за
енциклопедично съдържание и те са: неутралност,
възможност
за
проверка,
недопускане
на
оригинални изследвания. Известно е, че академичните среди не позволяват на студентите цитиране
на Уики в техни есета, курсови и дипломни работи.
Българоезичната Уикипедия е създадена на 6
декември 2003 г. и съществува вече 5 години. Все
още някои от статиите са главно от по две-три
изречения. Има и инициатива - „Уикипедия 100 000“.
Тя цели привличане на обществен интерес към
българското издание, като целта е достигане до 100
000 статии. Но не бройката е важна, а идеята
свободното енциклопедично съдържание, достъпно
на български език, да се увеличава.
Уикипедия е сериозно предизвикателство
за
библиотеките, но не и заплаха. Ясно е, че моделът
на предоставяне на библиотечен достъп
до
проверени и достоверни източници, създадени от
експерти, прегледани от мастити редакторски
колективи и публикувани от сериозни издатели е
разклатен. В момента Укикипедия е световен лидер
по рубрики за справочно издание. За сравнение
рубриките в Британика – световно-известен
справочен ресурс, са много по-малко. За разлика от
колегите по света, у нас все още не е ясно заявено
отношението на българските библиотекари относно
този масово използван справочен ресурс, както и
къде и какво е мястото на уики-продуктите в
библиотеките? Още един отворен въпрос пред
библиотечната общност е за участието ни и
присъствието ни в създаването на родно
съдържание и използването на енциклопедията в
библиотеките.

Европейският съюз в YouTube
EUtube
И ЕС се излъчва в YouTube. Информацията е
преглеждана повече от 1 300 000 пъти.
Философията на EUTube за поднасяне на
актуалната информация е без ксенофобия,
обиди и спам.

Тошка Борисова, АУБ

Съобщение
XVIІI
Национална
конференция
на
СБИР
"Библиотечната професия през 21 век - промени и
предизвикателства" ще се проведе във Велико
Търново на 19 - 20 юни 2008.

Мултимедийната библиотека на ЕС
Мултимедийна библиотека на Европейския
съюз.
Тя
интегрира
аудио,
фото и
видеоматериали. Събитията се предават на
живо по Интернет. Колекция от подбрани
електронни линкове. Текущо информиране
чрез RSS.
Britannica Blog
“Където идеите имат значение” е логото на
тази публикация. На потребителите се дава
възможност да се запознаят с новостите в
енциклопедията, както и възможност да
изкажат своето мнение.
Оpen Library
Open Library http://demo.openlibrary.org e
проект на неправителствената организация на
Оpen Library Internet Archive, спонсориран от
щатската
библиотека
на
Калифорния
http://www.library.ca.govПроектът
ползва
отворенатата Уики платформа. До момента са
достъпни около 20 милиона записи.
Национална мрежа от виртуални библиотеки
Проект на МОН и ДАИТС. Списък на
библиотеки и дигитални хранилища.
И нещо НЕсериозно - за празника на
библиотекаря подгответе гардероба си ☺
http://librariandressup.com/
Подбор: Тошка Борисова, АУБ
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