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Библиотеките в условия на пандемия 

Библиотеката на Нов български университет 
работи с читатели дистанционно 

От обявяването на извънредно положение от 
правителството на 13 март до 14 май 2020 г. Биб
лиотеката на Нов български университет работи с 
читатели дистанционно. От втората половина на 
месец май тя вече е отворена за посещения, а дис
танционната дейност продължава. 

Първа стъпка в помощ на дистанционното 
обучение е предоставената възможност за онлайн 
поръчка за дигитализиране на глави от книги и ста
тии от книжни източници на информация, като до 
този момент са изпълнени безвъзмездно 1 71 заяв
ки на преподаватели и студенти с общ обем над 
10 400 страници. Всички останали библиотечни и 
информационни услуги, освен „Заемане за дома" 
функционират електронно. В периода 11 - 31 май 
не се начислява неустойка за забавяне, а заетите от 
читателите библиотечни документи се презаписват. 
Обявени са комуникационните канали като за удоб
ство са разпределени по услуги. Дистанционно ре
гистрираните нови и подновени читателски карти 
са 281. 

От самото начало на кризата библиотеката 
работи по увеличаване на броя на електронните 
ресурси, които потребителите могат да ползват 
отдалечено. Организиран е онлайн достъп до 25 
платформи с електронни книги, списания и учеб
ни материали, които издатели от цял свят предос
тавят безплатно с цел подпомагане на студенти и 
преподаватели по време на въведената дистанцион
на форма на обучение: Институт за изследване на 
изкуствата при Българска академия на науките, 
МИТ Прес, Университетско издателство „Св. Кли
мент Охридски", Archaeopress, Berghahn Books, 
BiЬ!ioPlanet, BiЬ!ioRossica, Bloomsbury Architecture 
Library, Bloomsbury Design Library, Bloomsbury 
Fashion Central, Bloomsbury Medieval Studies, De 
Gruyter, Duke University Press, eLIВRARY.RU, 
Erudit, Getty, Guggenheim Museum, JoVE, JSTOR, 
Open Arts Archive, Oxford University Press, Project 
Muse, SAGE, ScienceDirect и University of Michigan 
Press. 

Като основател на Българския информационен 
консорциум, Библиотеката на НБУ споделя тази 
информация с всички, като я предоставя за пуб
ликуване в уебсайта на консорциума. 1 Специално 
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създадената страница в сайта Ьic.bg е посетена над 
600 пъти, а връзки към нея са направени от сайто
вете на библиотеките на Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски", У НСС, ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров", НБ „Иван Вазов" - Пловдив, РБ 
„Проф. Беню Цонев" и Централна библиотека на 
БАН. 

Сред собствените електронни ресурси, с уве
личена ползваемост се открояват Дигиталната биб
лиотека и Научният електронен архив на Нов бъл
гарски университет. За документите в Дигиталната 
библиотека през месец март повишението е с 64% 
повече от същия период за миналата година, през 
април то достига 166%, а през май - 154%. При 
Научния електронен архив броят на изтеглените 
документи нараства с 52% през март, с 46% през 
април и с 30% през май. 

Животът по време на пандемия наложи про
мени в традиционните за библиотеката обучи
телни сесии за развитие на информационна ком
петентност, които също са пренесени в онлайн 
пространството. В подкрепа на студентите, които 
пишат своите дипломни тези по време на извън
редното положение темата на поредната сесия е 
,,Информационни ресурси за дипломна теза по вре
ме на криза". Обучението е в три части, които се 
проведоха на 14 април, 15 май и 1 7 юни 2020 г. В 
първата сесия участниците се обучават да откри
ват информация по тема в библиотечния каталог 
на НБУ и в каталога на Националната академична 
библиотечно-информационна система, да използ
ват Дигиталната библиотека, Научния електронен 
архив и различни библиотечни услуги в кризисна 
ситуация. Във втората сесия се обучават да полз
ват отдалечено лицензираните електронни ресурси, 
да откриват ин_формация по тема в платформата на 
EBSCO, да провеждат търсене в Central and Eastern 
European Online Library и да поръчват необходими
те им статии от периодични издания в библиотека
та. Видеозаписите от обученията са публикувани 
във Facebook страницата на Центъра за книгата и 
видео канала на библиотеката в YouTube. 

Изложбите от книги и периодични издания се 
популяризират виртуално в сайта, блага, YouTube 
канала на библиотеката и Facebook страницата на 
Центъра за книгата с кратки видео клипове: 

• ,,Рафаело" от 1 до 30 април 2020 г.;
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• ,,Захари Стоянов: 170 г. от рождението на

българския революционер, политик, журна

лист и писател" от 4 до 3 1 май 2020 г.

Книги от изло:жбата „ Захари Стоянов: 170 г. от 

ро:ждението на българския революционер, политик, 

;;1еурналист и писател 

На 11 май 2020 г. по повод деня на светите бра

тя Кирил и Методий и професионален празник на 

българския библиотекар е представено развитието 

на нова дигитална колекция - ,,Редки и ценни из-

дания" и най-новата дигитализирана книга в нея -

„Старобългарски правни паметници", публикувана 

през 1903 г. от Стефан Бобчев, изтъкнат изследова

тел на българското обичайно право. 

Библиотеката съвместно с отдел „Информа

ционни технологии" в университета участва в ини

циатива за отпечатване чрез 3D принтер на рамки 

за медицински шлемове, като консумативите са по

дарени от д-р Симеон Симеонов, който е един от 

организаторите. 

Екипът на Библиотеката на Нов български 

университет изказва своята благодарност на коле

гите от Национална библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий", Централна библиотека на Българска 

академия на науките, Университетска библиотека 

,,Св. Климент Охридски" и Столична библиотека, 

за това че в труден момент, помогнаха да удовлет

ворим информационните потребности на наши чи

татели. 
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Онлайн Маратон на четенето 2020 

15-то издание на Маратона на четенето се про

веде онлайн в дигитална среда. Във връзка с извън

редното положение, обявено в страната на 13 март 

2020 г. и пълното затваряне за читатели, не можа

ха да се осъществят традиционните инициативи, 

свързани с четенето, които библиотеките ежегодно 

организират. Кризата, възникнала с пандемията, 

обаче, се превърна в една нова възможност за биб

лиотекарите. Възможност да докажем, че четенето 

е дейност, с която най-добре може да се осмисли 

свободното време вкъщи! Възможност да покажем, 

че българските библиотеки, които през последни

те две десетилетия значително се модернизираха 

и започнаха да предлагат различни онлайн услуги, 

са значим фактор в областта на четенето, ученето и 

общуването в дигитална среда. 

В периода 2 - 23 април 2020 г. 58 библиотеки от 

34 града и 14 села се присъединиха към кампанията 

с организиране на онлайн четения и срещи с авто

ри, разпространяване чрез социалните мрежи на 

видео записи с четения на различни произведения 

за деца и възрастни, конкурси за снимка с любима 

книга, прочетена в този период и др. Своеобразно 

начало на маратона беше поставено на 2 април с 

видео четене на приказката на Ханс Кристиан Ан

дерсен „Принцесата и граховото зърно" от Спаска 

Антоанета Димитрова/ adimitrova@lib.bg 
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Тарандова - изпълнителен директор на Фондация 

„Глобални библиотеки - България", излъчено във 

Facebook профила на Библиотеката при НЧ „Съзна

ние - 1927" - с. Долни Вадин, общ. Враца. 

Регионални, градски, общински, читалищни и 

училищни библиотеки приканиха своите читатели 

да се включат в маратона със свои видео клипове с 

четене на стихотворения, гатанки, приказки, разка

зи, откъси и цитати от книги; на снимки, свързани 

с четенето, писането и рисуването; на рисунки по 

художествени произведения или на любими лите

ратурни герои. Като резултат в периода 2 - 23 април 

2020 г. във Facebook профилите и YouTube каналите 

на библиотеките бяха споделени стотици клипове с 

четящи деца, родители, доброволци, учители, чита

лищни секретари, местни поети и писатели, извест

ни личности от цяла България и от чужбина. Реди

ца библиотеки споделяха във Facebook профилите 

си видео клипове от YouTube с народни приказки, 

приказки на Андерсен, братя Грим, Шарл Перо и 

откъси от детски книги. 

1 Регионални библиотеки

РБ ,,Димитър Талев" - Благоевград провокира 

читателите си да споделят видео клипове, снимки 

и мнения с цел да се определи най-харесваният 


