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ABSTRACT: The report has been presented the BIC activities during 2008 
year. It is also indicated the eIFL.Net programs and initiatives concerning 
Bulgaria. The forthcoming events and projects of the Bulgarian Information 
Consortium have been shared for 2009 year.
 
Уважаеми колеги, 
Благодаря ви за участието в 6-тата годишна среща на членовете на 
Български Информационен Консорциум. 
 
Днес ще ви представя инициативите на сдружението през 2008г., 
предложенията от фондацията eIFL.Net и събитията, планирани за 
предстоящата 2009т. 
През тази година 39 са участниците в споделения абонамент на базите 
данни на ЕBSCO Publishing. Успешно се справихме със събирането на 
годишната абонаментна такса за България в размер на 58 800 щатски 
долара и преведохме навреме сумата на фирмата. Статистическите отчети 
за ползване на базите данни показват, че през 2008г. са проведени 286 701 
търсения и са използвани 65 628 пълнотекстови документи. Средна цена 
на един пълнотекстов документ възлиза на 0.89 щ.д., а абонаментна цена 
на едно списание през 2008 е 3.40 щ.д. (58800$:17270загл.). Участниците в 
споделения абонамент са реализирали 98% спестявания на средствата си, 
при абонаментна цена за една институция  в размер на 63 000 щ.д. 
В рамките на проекта еIFL, в споделени абонаменти, или индивидуално, 
членовете на БИК се абонираха още и за BioOne, Еncyclopædia Britannica 
Online, Emerald,Oxford Grove Art Online, Oxford English Dictionary Online, 
Oxford Reference Online иOxford Scholarship Online. 
 



                                                                                              Годишник на БИК 162

През 2008 г. БИК обнови своя сайт със съвременен дизайн. Като част от 
сайта са двата блога на сдружението - НОВА БИБЛИОТЕКА 
http://novabiblioteka.blogspot.com/ 
 и БИБЛИОТЕКИТЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ за защита 
на правата на читателите за достъп до информация в библиотеките 
http://pravatani.blogspot.com/ 
 
В проекта “Коопериран абонамент 2009” участваха 8 библиотеки, с общо 
694 броя заглавия на периодични издания, на различни езици. Пет фирми 
се явиха на обявения търг по ЗОП. Уреден е онлайн достъп до 
абонираните заглавия от библиотеките чрез обединената платформата 
PULSAR Online Services -  http://www.pulsaragency.com/ 
 
На 5-ти март проведохме 11-тото издание на Деня на технологиите.  
Представители на Sage Publications, Nature, Emerald Publishing и ProQuest 
Central ни представиха продуктите си. 3M България демонстрира 
решението си за автоматизация на библиотеките, а Гергана Георгиева от 
АУБ ни разказа за ресурсите по социални науки на Science 
Direct.Слушахме и за сводните каталози на регионалните библиотеки от 
представители на СофтЛиб. 
 
Имахте възможност да посетите 2-те издания на семинарите “Добри 
библиотечни практики”, през април, в библиотеката на Техническия 
Университет в Габрово, на тема “Съвременни технологии за 
информационно обслужване” и през юни, в библиотеката на Бургаския 
свободен университет, като темата на семинара бе “Познава ли 
библиотеката своите потребители? Изследвания и статистики”. В 
библиотеката на НБУ бе представена базата данни DynaMed на EBSCO 
Publishing като помагало в практическата медицина. Семинарите на БИК 
се радват на популярност. Данните от регистрацията показват, че в Деня 
на технологиите участниците са били 61, семинарът в Габрово е бил 
посетен от 63 библиотечни и информационни специалисти, а този в Бургас 
от 43. 
 
Електронният бюлетин Нова библиотека излезе тази година с един брой –
вече имаме 8 издания на бюлетина, които са достъпни в сайта на 
сдружението. Годишният сборник на БИК за 2007 отпечатахме в 300 
екземпляра и разпратихме безплатно из цялата страна. 
През ноември фондацията еIFL.Net проведе годишната си Генерална 
Асамблея в София. Над 100 представители на библиотеки, библиотечни 
обединения и други организации от над 60 страни взеха участие в този 
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уникален форум, посветен на използването на електронна информация за 
образователни и научни цели. Домакин и организатор, от страна на 
България, бе библиотеката на Нов български университет. Програмата на 
конференцията включваше представяне на стратегически план на 
фондацията, провеждане на избори за борд, представяне на електронните 
книги на eBrary, запознаване с програмата за интелектуална собственост, 
както и тази за безплатни софтуери с отворен код. 
Изложение на световни издателства на електронни ресурси с научно 
съдържание съпътстваше конференцията. Участваха 19 издателства, които 
включваха: Emerald, ЕBSCO, Institute of Physics - IOP Publ., International 
Bibliography of Social Science -IBSS ,Wiley-Blackwell, Wolters Kluwer/Ovid, 
Oxford University Press, Encyclopedia Britanica, ProQuest, JSTOR, Project 
Muse, The Royal Society, Sage Publications, The New England Journal of 
Medicine, Burgundy International Services, American Psychological 
Association, Nature Publishing Group, Cambridge University Press и Gale 
Cengage Learning. 
 
По време на Генералната Асамблея на еIFL в София бе представена 
програмата на Британската библиотека за дигитализация - Endangered 
Archives Programme. В рамките на програма се подкрепят проекти за 
дигитализация на документални архиви. Обявата за кандидатстване с 
проекти ще бъде публикувана на сайта на програмата през август 2009. 
Повече информация за програмата можете да намерите на адреса на 
нейния сайт: http://www.bl.uk/about/policies/endangeredarch/homepage.html 
 
Програмата на конференцията включваше и представяне на Social Science 
Library - проект на Global Development and Environment Institute на Tufts 
University: http://ase.tufts.edu/gdae 
Проектът дава възможност за ползване на 1200 пълнотекстови статии  в 
областта на историята, социология, икономика и политически науки на 
CD от библиотеки по света, които не разполагат с Интернет връзка. 
 
Интерес предизвика и представянето на проекта World Digital Library 
Project, който осигурява безплатен достъп до значими документи – 
ръкописи, карти, редки книги, музикални записи, филми, отпечатъци, 
фотографии, архитектурни скици и други, поддържа езиково разнообразие 
и дава възможност за популяризиране на международни ресурси, които не 
са на английски език, за образователни и научни цели. 
В проекта могат да участват библиотеки, архиви, музеи и други 
институции, които трябва определят значими свои колекции и да опишат 
нуждите си, свързани с тяхното дигитализиране – персонал, обучение, 
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техника и др. Необходимо е да се разработи план и да се кандидатства, 
като повече информация за проекта е налична в сайта на проекта на адрес: 
http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html  
 
Планът на БИК за 2009 включва координиране на споделения абонамент 
за базите данни на EBSCO Publishing и за други електронни ресурси, в 
рамките на проекта еIFL. Проектът “Коопериран абонамент” ще продължи 
своето развитие и през следващата година, като се надяваме да привлечем 
нови участници. Семинарите на БИК ще включват 12-тото издание на Ден 
на технологиите, през месец март, и два семинара “Добри библиотечни 
практики” през април и юни. В края на годината планираме да проведем 
годишната среща. Изданията на БИК ще бъдат представени с електронния 
бюлетин Нова библиотека и годишния сборник с доклади и презентации 
от всички проведени събития. 
 
Благодаря за вниманието! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


