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ПРЕДГОВОР
Уважаеми читатели,
Пред вас е първото издание – резултат от двегодишна дейност на
обединените библиотеки в България.
Създаване
В резултат на успешен проект, финансиран от Институт “Отворено
общество”, Унгария, библиотеката на Нов български университет с
подкрепата на библиотеките на Американския университет в България –
Благоевград (АУББ), Техническия университет - София (ТУ) и Стопанска
академия “Д. Ценов” – Свищов (СА) създаде библиотечно обединение, в
рамките на инициативата “Електронна информация за библиотеките” – eIFL.
Споделянето на електронни ресурси е в основата на регистрирано, в края
на 2002 г., сдружение с нестопанска цел “Български Информационен
Консорциум – БИК”. Мисията на новото обединение на библиотеки е да
осигурява достъп до най-добрите информационни ресурси на цени,
достъпни за българския пазар. Основните цели на БИК са свързани с
подпомагане ползването на електронна информация, на кооперативен
принцип, договаряне на финансови преференции за библиотеките и насърчаване
на професионалното развитие чрез обучение и обмяна на опит.
Управление
Дейността на сдружението се ръководи от петчленен Управителен съвет, в
който участват представители на университетите, подкрепили проекта за
създаването на консорциум в България. В настоящия момент повече от 37
библиотеки, държавни и недържавни организации участват в различните
инициативи на сдружението. През 2003г. всички дейности на БИК са
финансирани от средствата на спечеления проект. От 2004г. сдружението
е на самоиздръжка, за която разчита на приходи от такси за предоставени
услуги, членски вноски и спонсорство.
За да изпълни поставените си цели Управителният съвет на БИК
сформира четири работни екипа в университетите - участници в проекта,
които организираха инициативи, свързани с коопериране и
сътрудничество на библиотеките в различни аспекти.
Успехи
Важни постижения на БИК през 2003г.-2004г. са:
• Българските библиотеки работят заедно.
• Засилване на интереса към използването на електронни
информационни ресурси за научно-образователни цели. Последните
данни показват, че България е сред десетте страни - най-големи

10

ползватели на академичните бази EBSCO в Централна и Източна
Европа, Русия и Балтийските републики.
• Нарастваща популярност на семинарите “Ден на технологиите” и
“Добри библиотечни практики”, чиято цел е да запознаят
библиотечно-информационните специалисти с новите технологии и
да осигурят възможност за споделяне на опит и знания.
• Първият успешно реализиран съвместен традиционен абонамент за
западни периодични издания и постигнатите ползи за седемте
библиотеки участнички.
• Собствено пространство в световната мрежа Интернет.
Постиженията на Българския информационен консорциум са успех и
заслуга на всички участници. Те са доказателство за съществуването на
дух на кооперация и сътрудничество сред българските библиотеки.
За изданието
Настоящото издание е сборник от подбрани презентации и доклади на
участници в семинарите “Ден на технологиите” и “Добри библиотечни
практики”, които са публикувани на оригиналния език на представяне.
Участници в семинарите са водещи специалисти в областта на
библиотечните и информационните технологии и представители на
търговски фирми от България и други страни. Сборникът е разделен
смислово в три части, като първите две съдържат материали, представени
на семинарите, а третата е посветена на националните срещи,
организирани от БИК в края на 2003г. и 2004г. В третата част са добавени
статистически анализи на ползваемостта на академичните бази данни на
EBSCO Publishing.
Благодарности
Управителният съвет на БИК изказва специална благодарност на своите
съмишленици и спонсори:
Агенцията “Развитие на съобщенията и на информационните и
комуникационните технологии” към Министъра на транспорта и
съобщенията
И фирмите:
Мобилтел, Агенция Пулсар, ЕвроОфис, БДИАС, Артефакт, Фенея,
Thomson&Gale, ProQuest, EBSCO Publishing.
С тяхната подкрепа е издаден настоящия сборник и е разпространен
безплатно сред библиотеки, университети, държавни и недържавни
организации.
Благодаря ви приятели!
Надя Терзиева
Председател на УС на БИК
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“ДЕН НА ТЕХНОЛОГИИТЕ”

“… за технологиите, тези които използваме и
тези, за които мечтаем.”

