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Въведение

Проектът Мобилна дигитализация (MobiDig) има за цел да създаде отворено и инова-
тивно обучение за библиотекари, архивисти, мениджъри на малки организации и учители по 
професионално образование и обучение (ПОО) в областта на библиотекознанието, за това 
как да се изграждат нискобюджетни съоръжения за цифровизация за техни цели и как да се 
създават и поддържат масиви с данни. Една от основните цели на проекта е да систематизира, 
интегрира и разпространи модерните практики не само сред малките библиотеки, но и сред 
институциите за ПОО като средство за обновяване на работните методи и ресурси за възпи-
татели и обучаеми. По този начин проектът предоставя онлайн ресурси за ПОО за мобилна / 
нискобюджетна цифровизация. Ресурсите са достъпни онлайн на mobiledigit.eu.

Проектът MobiDig отговаря на следните съвременни тенденции. От една страна, в мно-
го случаи е по-добре цифровизиращите устройства да отидат на място при книгите / докумен-
тите, отколкото последните да бъдат преместени на друго място. От друга страна, съществуват 
редица евтини хардуерни и софтуерни решения, които могат да бъдат използвани за оборудва-
не на малко студио за цифровизация. Такова мобилно цифровизиращо оборудване може дори 
да бъде поставено в чанта/куфар. Имайки предвид тези тенденции и предишния опит, СОКИ 
и РБ “П. Р. Славейков” (България) стартираха проектната идея преди няколко години, като по-
каниха ценни партньори като Universitaet Graz (Австрия), Stichting De Domijnen (Холандия), 
Palácio Nacional De Mafra ( Португалия), Fratelli Alinari Istituto Di Edizioni Artistiche-Idea SPA 
(Италия) и Национална гимназия по полиграфия и фотография (България) да се присъединят 
към проекта.

“Мобилната дигитализация и новите тенденции в дигитализирането на писменото на-
следство от малки библиотеки, архиви и други подобни организации” се основава на онлайн 
система за управление на обучението (LMS), създадена от партньорите по проекта и има за 
цел да дава не само информация, достъпна в LMS, но също така и да предостави инструкции 
за ползване на самата LMS (глава 8). Можете да намерите тази публикация в PDF формат, 
достъпна и на всички езици на партньорите - български, немски, италиански, холандски и 
португалски, както и на английски език.

Съдържанието на ръководството, както интегрирано в LMS, така и в отделна PDF / пе-
чатна версия, е много подходящ инструмент за учители и обучители, които се нуждаят от 
съвременни и адекватни за нашето време обучителни материали за мобилната дигитализа-
ция. Темите тук се опитват да обхванат всички аспекти на дигитализацията в малки архиви, 
библиотеки и т.н. и специално да се концентрират върху цифровизацията с ниски разходи, 
тъй като по-малките организации имат по-малък бюджет. Информация за това какви книги 
да дигитализират, софтуер, хардуер, стандарти в метаданни, авторски права и много други са 
предоставени тук чрез практически случаи, илюстрации и съвети към всички теми, които са 
разгледани в това ръководство.

Целевата група се състои от библиотекари, архивисти, мениджъри в малки библиотеки 
/ архиви / читалища / манастири / частни колекции; професионалисти, желаещи да подкрепят 
по-малките институции в осъществяването на цифровизацията; учители / обучаващи ПОО, 
които осигуряват образование / обучение в областта на библиотечно-архивните проучвания.
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ОСНОВНИ СТЪПКИ В 
ДИГИТАЛИЗИРАНЕТО НА 
ПИСМЕНOТO НАСЛЕДСТВО

Ключови думи
Скрити библиотеки, цифровизация, книги, архивни документи, метаданни, хранилище.

Цели на модула
Този въвеждащ модул има за цел да направи общ преглед на основните стъпки, които 

се предприемат при дигитализация на предмети (книги, документи и т.н.) в колекция. Този 
модул ще предостави на читателя основна ориентация за стандартните ситуации, които може 
да се срещнат в процеса на работа. В главата се представят идеи за това как да се продължи по 
пътя от рафта към екрана. По този начин тя се стреми да предложи съвети и информационна 
подкрепа, а също така описва аспекти които трябва да се вземат под внимание въз основа на 
извлечените поуки от дългогодишната дигитализация на малки колекции, включително и в 
някои много отдалечени места по света.

Съдържание на модула
Този първоначален модул илюстрира основно процедурата по цифровизацията: подго-

товката на работното място, подбора и подготовката на обектите за цифровизация, необходи-
мостта от протоколиране, подбора на изображенията за цифровизация, тяхното именуване и 
изрязване, контрола на качеството, съхранението и прехвърлянето на данни. Някои от предста-
вените тук идеи ще бъдат разработени по-подробно в следващите модули.

1. Въведение

1.1. Стандартна ситуация
Когато влезем в помещение с малка библиотека или някакъв вид колекция от стари до-

кументи, ние сме изложени на различни усещания: миризма на стари книги, прах навсякъде… 
Ние виждаме претъпкана и мрачна стая, никакви следи от човешка дейност – освен може би 
някакви натрупани неща, които нямат нищо общо с библиотеката. На рафтовете и по масата 
има много книги. Купища хартиени листове лежат в ъгъла, покрити с фин слой прах. И накрая, 
албум на масата с няколко снимки, изпъкнали изпод корицата. Изобилие от впечатления, с 
които трябва да се справим.

Глава 1
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ОСНОВНИ СТЪПКИ В ДИГИТАЛИЗИРАНЕТО НА ПИСМЕНOТO НАСЛЕДСТВО

Фиг. 1. Първи впечатления от скрита 
досега библиотека: колекция от книги 
в шкаф, чиста и суха, без инвентарен 
номер, но добре запазена. Баня Лука / 
Босна

1.2. Предварителни стъпки
Преди всичко трябва да подготвим работното място за нашите цели. В някои случаи 

мястото, където се съхраняват книгите, ще бъде различно от мястото, където се извършва чо-
вешката дейност. Необходимо е да се организират добри работни условия: чисто и хигиенично 
помещение с подходяща температура, достатъчно пространство, добре осветено (за предпочи-
тане с дневна светлина); ще ни трябва маса, няколко стола, захранване (електрически гнезда 
за цифровизацията, лаптоп.

Добрите условия за работа означават да се вземат предвид и въпросите за сигурността 
(имаме работа с обекти, които понякога са уникални и не принадлежат на нас, ние просто ра-
ботим с тях). В повечето случаи, цифровизацията е резултат от кооперативните усилия между 
отговорните лица на място (например директори, библиотекари) и хора наети отвън (специа-
листи по дигитализация, и т.н.). Окончателният успех до голяма степен зависи от безпри-
страстността на участващите служители и от взаимното им доверие.

2. Подготвителни стъпки

2.1 Състояние на запазеност
Преди да започнем работа, трябва да проучим общото състояние на запазеност на колек-

цията. Основната ни грижа е влажността. Трябва да осигурим климат в помещението, който 
е благоприятен за книгите и хората, които ги обработват. Ако се намерят следи от мухъл, ще 
трябва да се консултираме с експерти. Работата със заразени с плесен книги може да доведе до 
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ГЛАВА 1

неблагоприятни последици за здравето. Друг аспект на визуалната проверка ще бъде дали има 
заразяване с насекоми. Съществуват редица контролни списъци по тези въпроси, налични в 
литературата, за да се повиши нашето внимание относно състоянието на запазеност на нашите 
колекции.

По същия начин ще трябва да установим дали един обект, който сме свалили от рафта, 
е физически годен да бъде дигитализиран, тъй като процесът на дигитализация причинява 
допълнителен стрес за някои обекти. Това важи особено за повредени и фрагментирани книги 
или документи. Решаващият въпрос е: “Можем ли да вземем обекта и да извършим цифрови-
зацията без предварителни мерки за съхранение, налагащи се с цел да стабилизират физиче-
ското му състояние?”

И накрая, трябва да се обърне внимание на подвързията на книгите , поне тези, пред-
ставляващи историческа стойност. Подвързването на книгите не прави интервенция като ди-
гитализацията по-лесна, напротив: подвързията понякога не позволява дадена книга да бъде 
дигитализирана или се изисква използването на специфични технологии, за да се избегне ув-
реждане на книгата. Във всеки случай процесът на цифровизация не трябва да пренебрегва 
този аспект.

Фиг. 2. Почти напълно разрушена / зле повредена книга. 
Охрид / МАК

2.2. Идентифициране на обекти, които ще бъдат цифровизирани
Напълно нормално е да намерим голямо количество обекти, а не можем да дигитали-

зираме цяла библиотека, поне не в краткосрочна или средносрочна перспектива. Трябва да 
изберем конкретна част от колекцията. След като приключим своя избор, трябва да изберем 
отделни обекти, за да започнем. Този първоначален избор също изисква размисъл.

Първо, естествено бихме се опитали да разберем “какво всъщност е” в нашата библио-
тека – задача, която може да доведе до някои изненадващи открития. Обикновено колекция от 
книги се състои не само от книги, но и от каталог, който може да е в различни форми, понякога 
дори много елементарни. Този каталог може да включва различни документи, записи, писма, 
може би снимки и други подобни. Понякога много подходящо е да започнете чрез дигитализи-
ране на списъка на инвентара заедно с някои други документи.

За да се идентифицират предметите, които трябва да бъдат избрани за цифровизация, 
е важно да се премине отвъд очертанията на „птичи поглед“ върху инвентара на колекция-
та. Трябва да разгледаме по-внимателно сбирките с ръкописни книги, със старинни и редки 
графики/гравюри. Понякога откриваме фрагменти от ръкописи (в повечето случаи парчета 
пергамент) като част от подвързията на по-нова книга, отломки от по-стара средновековна 
сбирка зад подвързваща модерна корица и „гърба на книга“ и откриваме следите на скрита 
библиотека! Всъщност едва ли има стара библиотека без такива фрагменти. 
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Нашата внимателна проверка на книгите в библиотеката може да разкрие конкретна 
нова информация, например по отношение на историческия произход на дадена книга, пре-
дишни притежатели, система за маркиране на рафтове и т.н. Такава информация е особено 
важна, когато нямаме или имаме само оскъдна информация за колекцията и историческия 
произход на нейните обекти. За повече подробности вижте модул II: »Подбор на книги и доку-
менти: оценка, приоритети и мотивация«

Фиг. 3. Пергментен фрагмент в сгънатата книга. Rab – Kampor/HR

Фиг. 4. Редове на добре подредена историческа библиотека. Историческите 
редове ни помагат да идентифицираме произхода на книгата. Yerevan / ARM

2.3. Приоритети (с кои обекти да започнем)
Независимо от нашия интерес или нашата мотивация да участваме в огромното общест-

вено движение към цифровизация, в самото начало на нашата конкретна работа има един 
принцип: “Да започнем с книги и предмети лесни за работа!”, Т.е. с неголеми размери, без 
допълнителни функции като ценна подвързия, нестабилни фолиа и т.н. Това би изисквало 
натрупан опит.

Предимството на този подход е очевидно: Стандартните обекти без допълнителни екстри 
са по-лесни за работа. Това ни помага да настроим работния процес и да се запознаем с него. 
Допълнителните функции изискват допълнително обучение и понякога допълнителна техноло-
гия. По този начин посоката е от лесни за обработка предмети към по-сложни обекти и задачи.
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2.4. Подготовка на работното място и апаратурата
Всички инициативи за цифровизация имат свои собствени предпоставки. Всеки екип 

трябва да се установи и да изгради своето техническо оборудване в съответствие с местните 
условия и практически възможности и да следва правилата, определени от отговорните лица 
на място.

Един от основните аспекти, който трябва да разгледаме тук, е необходимото простран-
ство. Работният поток ще изисква пространство в широк мащаб, в зависимост в известна сте-
пен от броя на служителите, участващи в процеса на дигитализация в даден момент. Освен 
това, управлението на техническите устройства изисква много пространство, както и непо-
средствената манипулация на книги (входящи обекти, обработвани обекти, изходящи обекти). 
Необходимото пространство би могло да спомогне за установяване на условията на работа в 
съответствие с възприетия работен процес. Това от своя страна ще помогне да се сведат до 
минимум грешките и да се следят по-добре отделните стъпки в процеса.

Решаваща подготвителна стъпка ще бъде дефинирането на стандарти за изображенията, 
които ще бъдат взети, което до голяма степен зависи от техническия капацитет (параметрите 
за съхранение, хранилището и интернет) и мотивацията, например научна или публикационна 
цел.

2.5. Подготовка на обектите
Всеки обект, който е избран, трябва да бъде проверен за нередности, особености и спе-

цифични характеристики.
• Нередности: напр. липсващи страници или пасажи, несъответстващо номериране на 

страници, две или повече книги между кориците, факти, които трябва да бъдат взети 
под внимание.

• Особености: напр. наличие на ценна подвързия, фрагменти, отметки, вмъкнати бук-
ви или снимки и др.; номера на рафтовете, номерата на инвентара, архивни подписи, 
печатите, екслибрисите, либросите; набори от празни страници …

В зависимост от характера на колекцията, ние често сме изправени пред необходимостта 
да номерираме страниците или листовете на документа. Например, можем да намерим писмо 
от четири страници между стр. 290 и 291 на книга. Разбира се, ще трябва да дигитализираме 
и това писмо. В известен смисъл това писмо принадлежи на книгата или на някой от по-ран-
ните ѝ читатели. Как да продължим тук? Ще дадем номера на страниците на писмото (както 
библиотекарите щяха да направят с неномерираните страници на дадена книга) а цифровите 
изображения ще съхраним на отделно място (виж по-долу).

Може да се наложи да почистим обектите преди цифровизацията. Книгите са замърсени 
с прах или пясък – и то не само повърхностно. Понякога се срещаме с колекции, в които всич-
ки книги трябва да бъдат почистени добре от замърсяване и отвътре (с мека четка и вакуумно 
почистване), какъвто е случаят с многобройните следвоенни библиотеки в балканския регион.

Подготовката на обектите за цифровизация означава да се вземат предвид всички по-
добни обстоятелства. Тези обстоятелства трябва да бъдат изброени и това би послужило като 
насока за дигитализатора(ите). Протоколирането на очевидните факти е един от ключовите 
моменти в нашия процес на цифровизация. То помага да се гарантира, че няма да се прене-
брегват конкретни “екстри” и допринася за документирането на нашата работа. Между друго-
то, протоколът трябва да бъде възможно най-кратък. 

Документирането на нашата работа е от решаващо значение, тъй като ще има и други, 
които ще дойдат след нас и ще продължат това, което сме започнали. И ние трябва да им пре-
дадем какво е направено и кои стандарти / правила са приложени при даването на имена и 
номерирането на цифровите (или физическите) обекти. Документацията е присъща стъпка на 
цифровизацията.
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Фиг. 5. Образец на протокол. © ER

3. Действителният работен поток
Този раздел очертава основните стъпки в процеса на цифровизация. Работният поток, 

както е представен тук, е плод на дългогодишния опит в тази област. В зависимост от броя 
на сътрудниците, част от работата, представена тук като последователни стъпки, може да се 
извърши едновременно. Разбира се, всичко това трябва да се разглежда като предложение, а 
не като задължителен метод за работа. На практика вие ще създадете свой собствен работен 
процес с вашите специфични модификации.

3.1 Фотография
Заснемането или сканирането изглежда винаги са най-атрактивната дейност за служи-

телите. Но внимавайте, това означава много повече, отколкото просто да щракнем снимки!
Първо, цифровизиращият служител ще се консултира с протокола / дневника, за да види 

дали има “екстри”, които да бъдат взети под внимание. Също така, ще трябва да бъдете внима-
телни и много фокусирани върху обекта и технологията, която се използва за дълги периоди 
от часове, а целите не са толкова лесни за постигане:

• трябва да гарантирате стандартно качество (например еднакви по големина изобра-
жения, перфектно фокусиране)

• трябва да не пропуснете фолиа или страници.
• трябва да избегнете различни видове грешки (видими на снимката пръсти, неправил-

но отрязани изображения, неподходяща светлина или сенки, …)
• трябва да сте перфектни при прехвърлянето на данните от компютър на компютър и т.н.

Тази дейност всъщност е изтощителна; тя ще изразходва голяма част от вашата концен-
трация в рамките на няколко часа. И накрая, след няколко дни на цифровизация, дейността ви 
може да стане напълно изморителна (например, при обработката на “никога не завършващата 
книга” от 800 страници). Ето защо е препоръчително да обменяте редовно дейностите си (ро-
тация на работните места) – ако имате екип от служители.
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3.2 Контрол на качеството
След като завършим фотографирането (сканирането), ще направим първа качествена 

проверка, за да се уверим, че всички страници имат еквивалент в цифрова форма на екрана. 
Тази стъпка би установила наличието на всички снимки (сканирани страници) и стандартното 
им качество. Всяко едно изображение трябва да се отвори на екрана. Ако имате и най-малкото 
съмнение по отношение на определения от вас стандарт за качество, разгледайте и сравнете с 
оригиналната книга или документ, които все още имате на разположение. Този етап от работа-
та отнема време и изисква вашата пълна концентрация.

Фиг. 6. Списък на полезните съкращения – един от 
редицата възможности. © ER

3.3 Наименуване на изображения, създаване на метаданни
Наименуването на изображения е първата стъпка към създаването на метаданни. Това, 

което изглежда лесно упражнение, всъщност може да се окаже трудна, сложна и понякога 
дори деликатна задача. В интерес на истината, вероятно никоя книга няма всички страници и 
корици номерирани. Все пак ние трябва да дигитализираме не само странизираното тяло на 
една книга, но и нейната съвкупност, тъй като можем да намерим известна информация на 
обложките и гърба на книгата, върху началните страници, форзаца, на първите и последните 
страници на книгата. Тази ситуация налага да се установи кратка концепция за наименуването.
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Преди всичко, има един общ принцип: “Всеки образ, който произвеждаме, получава 
индивидуално и непогрешимо име.” Наименованието на изображенията трябва да гарантира 
идентификация с обекта и ни помага да не се объркаме.

Що се отнася до концепциите за именуване на изображенията, можем да наблюдаваме 
цяла гама от множество практики. При концепциите за именуване няма действащ междунаро-
ден стандарт. Бихме желали да предложим едно просто решение което все пак е достатъчно 
интелигентно. Решението по ваш избор ще бъде добавено към вашата документация.

Предлагаме двупартитно име според модела, даден по-долу, номер на префикса + стра-
ница, например: Arb D1234_567

Префикс: Arb = наименование на библиотеката съкратено, тук »Арбанаси«
D1234 = номер на инвентара или номер на рафта
Страница: 567 = номер на страницата (в съответствие с истинската страница)
Всяка дигитализирана книга, има свой собствен префикс, който е отделен от останалите 

с подчертаване. Използвайки тази система, научаваме много: мястото на библиотеката (Арба-
наси), мястото на книгата в тази библиотека (D1234) и мястото на страницата в книгата (567). 
Когато се занимаваме с ръкописи, които обикновено имат фолио, вместо страница, можем да 
работим с номера на фолиото т.е. “r” за (ректо) и “v” за (версо).

Фиг. 7. Части от книга и имената им

Наименуването на изображенията е отнемаща време дейност която изисква нашата най-
голяма концентрация. Грешките които правим при наимануването, биха създали объркване и 
нежелателни последствия.

3.4. Изрязване на изображения, проверка на качеството II
Отново всяко изображение трябва да бъде отворено, за да се отрежат черните полета 

според стандартна рамка, която трябва да бъде калибрирана за всяка книга поотделно, в зави-
симост от естествения ѝ размер. Моля, имайте предвид, че след изрязването все още трябва да 
виждаме краищата на страницата на екрана.



16

ГЛАВА 1

След като завършим и това, можем да продължим към втората и окончателна проверка 
на качеството, която трябва да бъде извършена от някой, който досега не е участвал в предиш-
ния работен етап.

3.5. Подмяна на оригиналните обекти
След всички тези процедури цифровизацията е завършена. Това е моментът да върнем 

сканирания обект на първоначалното му място. Внимаваме да върнем книгата на точното ѝ 
място. Правилно е да се постави обозначение, напр. (точка) или стикер, който е ясно видим на 
корицата на книгата заедно с номера на рафта, за да е видимо, че тази книга е вече цифрови-
зирана.

3.6. Двойно/тройно съхранение на данни
Едно от основните ни опасения в процеса на цифровизация е организацията на данните. 

Ние генерираме огромни количества данни, които трябва да организираме. Тук отново искаме 
да предложим прагматичен подход. Нека създадем отделна папка на нашите компютри за всяка 
книга, която сме цифровизирали, като името на тази папка съответства на посочения по-горе 
префикс.

Нека дадем пример: Папката »ARB D123« ще съдържа всички данни и файлове, които 
са свързани с тази книга (подпапка с изображения на всички страници, друга подпапка за съх-
ранение на изображенията на всички екстри (книги, печати, намерени отметки, вмъкнат лист 
хартия – ако носят бележки или някаква полезна информация) и подпапка с протокола). Броят 
на подпапките или файловете ще зависи от спецификата на книгата/документа.

За да сме сигурни, че няма загуба на данни, сме си създали навика да съхраняваме да-
нните, които сме генерирали два пъти – т.е. на две независими системи (на компютър и на 
външен носител). И винаги създаваме резервно копие на нашите месечни актуализации на 
външен носител.

Нека да отбележим, че съществува известен риск, ако се работи по различни версии на 
електронни файлове произлизащи от цифровизацията на един и същи обеккт. Този въпрос 
неизбежно ще възникне, когато различни служители работят на различни етапи от цифровиза-
цията: напр. един човек проверява и коригира файловете – друг човек именува изображенията, 
но не в съответствие с възприетата концепция за именуване. Използването през целия работен 
процес на една единна версия на набор от данни се разглежда като въпрос на “хигиена на да-
нните”. Управлението на данните се нуждае от силна ръка и ясен глас, за да се минимизират 
грешките.

3.7. Подготовка на данни за подаване на хранилище
Тъй като става въпрос за законни права и финансови възможности, достъпът до хра-

нилище невинаги е лесен или евтин. Това важи особено за малките библиотеки в отдалечени 
места с нисък или никакъв бюджет. Но и за тях няма смисъл изобщо да се генерират и събират 
данни, без библиотеката да се стреми да ги представи в крайна сметка на някой уеб-портал и 
да ги направи обществено достояние.

Данните, създадени чрез дигитализиране, както е описано по-горе, трябва да бъдат обо-
гатени с информация, получена от каталог или другаде. Библиотекарите и архивистите са до-
бре обучени в каталогизирането на стандартите. Като специалисти, те могат да предоставят 
съвети и поддръжка, за да се гарантира, че е включена минимална информация за книга или 
документ, така че да може да се търси в база данни. И те биха предложили правилната форма 
за нашите данни за да захранят системата по подходящ начин.

По този начин създаването на метаданни обикновено е дългосрочна задача. Цифрови-
зацията се нуждае от по-нататъшни стъпки, за да се осигурят видими резултати – в сътрудни-
чество с библиотекари, библиотеки и мрежи от библиотеки.
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4. Допълнителни въпроси
В процеса на цифровизацията, както е описано по-горе, не се нуждаем от специален 

софтуер, достатъчни са стандартните пакети на операционната система на вашия лаптоп или 
персонален компютър. По-нататъшната обработка на данните обаче ще изисква специални 
функции в зависимост от инфраструктурата, която сте вградили и от индивидуалните цели, 
намерения и финансови възможности, които имате.

В случай, че работите със скенер, ще имате налични софтуерни пакети, които се доста-
вят заедно с хардуера.

Прехвърлянето на данни от всяко работно място в база данни от всякакъв вид неизбежно 
ще се нуждае от предварително изясняване.

Практически случай, упражнения, конкретни примери
Дигитализиране на глаголически и латински ръкописи в района на Задар (2016-17). Про-

ектът продължава и след първоначалния етап. Докладът за всички тези дейности ще бъде 
отпечатан на английски език. Цитатите ще бъдат предоставени в най-скоро време. Ето някои 
илюстративни впечатления.

Фиг. 8. Протоколиране, важна стъпка непосредствено преди цифровизацията. 
Протоколът премахва всички кодикологични особености, които са полезни за 

цифровизаторите, напр. празни страници, които могат да бъдат пренебрегнати.
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Фиг. 9 и 10. Непосредственият процес на цифровизация. Макар че всичко може да се направи само 
от един човек, за предпочитане е да се работи в малък екип. Това помага да се избегнат грешките и 

позволява незабавен контрол на качеството.

Фиг. 11. Въпреки че тези образи се възприемат 
емоционално, основното е цифровизацията, а това е 
само едно действие в многоетапната процедура. По-

голямата част от работата трябва да се извърши на 
компютъра, след като са събрани данните.
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Заключение
Дигитализирането е трудна работа, която изисква пълна концентрация в продължение 

на часове. Една от основните трудности е именуването на обектите, напр. в случай, че даден 
обект все още не е инвентаризиран или няма страници и т.н. Съветът към начинаещите е да 
потърсят помощта на своите по-опитни колеги. Сътрудничеството ще бъде магическата клю-
чова дума. Всяко решение, което ще намерите, трябва да е съобразено с по-големите системи 
на вашите съседи и партньори.
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ИЗБОР НА КНИГИ И 
ДОКУМЕНТИ: ОЦЕНКА, 
ПРИОРИТЕТИ И 
МОТИВАЦИЯ

Ключови думи
Цифровизация; съхранение; рядка книга; стара книга; избор на книги; управление на 

документи

Цели на модула
Да опише инструкции и практически съвети по избора на книги и документи, които ще 

бъдат дигитализирани.

Съдържание на модула
Дигитализацията на колекциите в самия контекст на разпространението на информация 

и технологичната еволюция възниква като средство за комбиниране на двете понятия.
Всяка възможна променлива, свързана с колекциите и процесът на дигитализация, се 

очертават като важни елементи във всяка стъпка от гореспоменатия процес.
В настоящият модул се обсъждат предимствата и недостатъците, присъщи на дигитали-

зацията.

1. Въведение
През последните няколко десетилетия светът е свидетел на бързото развитие на техно-

логиите, което спомогна за формирането на социалните, културните, икономическите и поли-
тическите аспекти на съвременните общества.

Освен това, технологията коренно промени начина, по който хората общуват и сред-
ствата за достъп до информация. В този контекст, основните цели на библиотеките, архивите 
и другите институции, занимаващи се с документация е да отговарят по същество на нуждите 
на своите потребители, като предоставят достъп до информация. Освен това, те имат за цел 
и да запазят напълно всичките си колекции. Ето защо тези институции трябва да използват 

Глава 2
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оптимално предимствата на технологичните ресурси, за да направят колекциите си достъпни 
за по-широка аудитория, а освен това и да ги запазят в продължение на години.

Основните цели на процеса на дигитализация на стари/редки книги са запазването и 
разпространението на информацията. През 2004 г. IFLA (Международна федерация на биб-
лиотечните асоциации и институции) подчерта важността на този процес в откриването и 
използването на редки и специални колекции, като ги прави достъпни за обществеността по 
начин, по който физическите колекции никога няма да могат. Дигитализацията, също така, е 
от полза и за оригиналните документи благодарение на по-рядкото боравене с тях и същевре-
менно лесен достъп до уникалното им съдържание от всяко място на света.

Все пак трябва да се има предвид, че може да възникнат някои усложнения в процеса 
на дигитализация. Например, неустойчивостта на някои произведения и документи, както и 
проблемът с авторските права. Освен това трябва да се обмислят и финансовите въпроси, 
разходите за внедряване и поддръжка, както и разходите за обучение на персонала. И накрая, 
качеството на технологията, използвана в процеса, също е от значение, когато се обсъжда те-
мата за дигитализация.

Паралелно с това дигитализацията трябва да бъде съобразена с обстоятелствата, свърза-
ни с придобиването на колекцията и нейното разширяване през годините. Специално внима-
ние трябва да се обърне и на каталогизирането, индексирането и класификацията (стандарти-
зиран език, метаданни …), как да се поддържа информацията и кои процедури да се следват 
при дигитализацията на колекцията.

2. Подтеми
Избор на книга
Какво?

При цифровизацията на документи и произведения винаги трябва внимателно да се раз-
глеждат видовете съществуващи материали. При избора трябва да се взимат предвид потре-
бителските профили и нужди, заедно с характеристиките на материалите и със спецификата 
на самата институция. Следователно можем да изброим следните важни елемента: характе-
ристики на материала, изисквания на изследователя, стойност, значение и уникалност на до-
кументите: редки или уникални книги, специални колекции, лесно повредими книги, рестав-
рирани и копия, които според нас биха били от съществено значение за избора на материали 
за дигитализация:

2.1 Характеристики на материалите (фиг.1)
• Хартия
• Пергамент
• Начин на подвързване
• Формати

Хартията и пергаментът са материали, които изискват определени грижи при бораве-
нето с тях: употребата на ръкавици и хартиени отметки без киселинно съдържание са някои 
от тях. Обаче подвързването и кориците също изискват специални грижи, като например из-
ползването на акрилни подпори. Следователно оценката на състоянието и условията на тези 
материали е от изключително значение за всеки процес на цифровизация.

2.2 Изисквания на изследователя
• Профил
• Нужди

След като потребителският профил е известен, независимо дали е библиотека или ар-
хив, потребностите се класират. Това позволява създаването на план за дигитализация, който 
може да служи за изследователски цели.
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Фигура 1 Различни формати 
и начини на подвързване

2.3 Стойност, релевантност и рядкост на документите: редки или 
уникални книги

• Първи издания (фиг.2)
• Издания с ниско качество на отпечатване
• Съответна маргинала (забележки в полето на книгата)
• Собственик / произход / (екслибрис, суперлиброс, печати, ръкописни бележки) (фиг. 

3, 4 и 5)
• Цензурирани / забранени книги (фиг. 6)
• Летописи (историческо/хронологично ограничение)
• Посвещения

В процеса на дигитализация могат да се определят приоритети, ако фокусът е върху 
спецификата на документите; тази специфичност ги прави уникални и следователно редки.

Фиг. 2 – Първи издания
     `

Фиг. 3 – Eкслибрис
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Фиг. 4 – Суперлиброс
     

Фиг. 6 – Цензура/Забранени 
книги

Фиг. 5 – Собственик/
произход (на ръка)

2.4. Специални колекции
• Институционална документация
• Частни колекции
• Фотографски фон
• Рисунки

Тези, които по някаква причина имат много специфични характеристики (физически 
или тематични) и които не могат да бъдат намерени някъде другаде. (Фиг. 7 и 8)

Фиг. 7      Фиг. 8
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2.5. Увредени книги, документи…
• Лошо запазени подвързии
• Разкъсани страници
• Заразяване
• Влажност

Когато работният процес представлява непосредствен риск за разпадане на книгата или 
произведението. (фиг. 9)

Фиг. 9

2.6 Реставрация
• Свързване на кориците
• Възстановяване на „гръбчето“ на книгата
• Залепване на фрагменти (хартия, кожа)

Ако се направи намеса, която изисква отделяне на книгата от подвързията, дигитализа-
цията трябва да се осъществи, преди книгата да се подвърже отново.

2.7 Копия
Когато има заявка за копиране на някои от документите или произведенията, дори само 

частично на някои от документите, следва да се извърши пълна цифровизация на тези доку-
менти/произведения.

Как?
Преди да се реши какви материали трябва да бъдат сканирани, е необходимо да се взе-

ме под внимание типологията на материалите в колекцията, така че да могат да се установят 
приоритети. Колекциите могат да съдържат различни елементи като ръкописи, печатни книги, 
инкунабули, редки и/или стари книги, карти и фрагменти. Също така е важно да споменем, че 
редките книги, които все още не са част от публичното пространство, могат да имат проблеми 
с авторското право.

След типологичната идентификация на колекцията се оценяват характеристиките на ма-
териалите за да се определи кои имат нужда да бъдат сканирани.

Библиотеките със сходни или еднакви колекции трябва да обединят усилията си в съв-
местни проекти, за да използват максимално съществуващите ресурси за дигитализация. По 
този начин те ще избегнат дублирането на дигитализирани документи, както и усилията и 
разходите.
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Дигитализирането на печатни произведения не е евтино, тъй като включва различни 
видове оборудване (софтуер и хардуер) и персонал със специализирано обучение. Независимо 
от това, единствено дигитализацията може да осигури дистанционен достъп до информаци-
ята, което би било невъзможно да се постигне без нея. Нещо повече, това е добра практика 
да запазим собствената си идентичност, историческата памет, като се има предвид факта, че 
документите се възпроизвеждат идентично с оригиналите. Всъщност те са перфектни копия, 
които са лесно достъпни и ограничават честото боравене с увредени документи (което включ-
ва боравене с лошо защитени материали, ксилофаги, дезинтеграция на материалите, кисе-
линност и др.). В крайна сметка това е начин да се защитят оригиналните документи и от 
недобросъвестни потребители, или всякакви други ситуации, които биха могли да застрашат 
тези документи.

За какво?
• Намаляване на достъпа до оригинални документи;
• Разпространение на копия;
• Мрежово разпределение, позволяващо бърз и едновременен достъп от различни по-

требители;
• Спестяване на време и пространство;
• Споделяне на информация;
• Премахване на географските бариери;
• Позволява поддържането на подсигуряващи копия.

Формуляр за оценка на материалите за дигитализиране

Типология / Рядкост
( ) Ръкописи върху пергамент
( ) Ръкописи върху хартия
( ) Печатни пергаменти
( ) Печатни материали до 16 век
( ) Печатни материали от 15, 16, 17, 18 и 19 век
( ) Първи издания
( ) Издания с ограничен тираж
( ) Произход (ръкописни бележки, екслибрис, суперлиброс, печати)
( ) Луксозна подвързия
( ) Специални колекции
( ) Картография
( ) Пощенски картички
( ) Фотографии

Опазване на материалите

Хартия / Пергамент  Подвързия Друг тип материал/
основа (*)ДТМ

Отличен   
Добър

Приемлив   
Лош

(*)ДТМ.: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Друга информация: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Практически случай и критерии за избор
Хосе Медейрос е роден през 1940 г. в сърцето на село Мафра (фиг. 10). Той произлиза от 

местно и традиционно семейство, което поддържа духа на запазване на историческата памет 
през годините. Живее в къща от 18-ти век, разположена на една от най-старите улици в Мафра, 
която през годините постепенно се разраства.

Колекцията на Хосе Медейрос изпълва няколко стаи на приземния етаж с внимателно 
подредени по теми книги и наподобяват старинно хранилище в ренесансов стил. (фиг. 11)

Фиг. 10.
     

Фиг. 11.

Хосе Медейрос е наследник на огромен брой документи, които винаги са били собстве-
ност на семейството му: печатни книги, ръкописи, керамика и порцеланови изделия (фиг. 12 и 
13), медали, списания, пощенски картички, фотографии и гравюри.

Освен наследените материали, Медейрос непрекъснато увеличава колекцията си чрез 
покупки, обмен и дарения. Поради рядкостта и униклаността на значителен брой документи и 
произведения, някои от тях са били дарени на Паласио Насионал де Мафра (Palácio Nacional 
de Mafra), а именно колекцията “Хулио Иво”. Хулио Иво е учен, който е съсредоточил изслед-
ванията си върху местната история, а също така е и прачичо на Медейрос.

Истината е, че стойността на цялата колекция на Хосе Медейрос трудно може да се 
изчисли. Само печатните произведения възлизат на приблизително 11 000 тома и 4 000 списа-
ния. Броят на пощенските картички, гравюрите и ръкописите (фиг. 14) все още не е напълно 
известен, и дигитализацията би допринесла значително за цялостното оценяване стойността 
на колекцията. Освен това, колекцията ще бъде достъпна за широката общественост, нещо, 
към което собственикът се е стремял. Множество изследователи са ползвали материалите за 
академични цели, но винаги „на място“, поради ограничения достъп.
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Фиг. 12.      Фиг. 13.

Фиг. 14.

Критериите за избор на тази част от колекцията са:
• Значимост на личността
• Редки материали
• Уникалност на предметите в колекцията
• Значение на материалите за научни изследвания
• Голямо търсене от страна на потребителите
• Отваряне на колекцията за широко обществено ползване.
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Заключение
Анализът на различните елементи на процеса на дигитализация показва неговите пре-

димства и недостатъци – необходимостта от материални и технологични ресурси.
Необходимо е професионалистите от тази област активно да търсят диалог помежду 

си, особено когато колекциите, с които разполагат, са сходни, за да се избегне дублирането на 
документи, както вече беше споменато. Поради тази причина дигитализацията изисква задъл-
бочен анализ и трябва да бъде в съответствие с предварително установените цели.

Ако се приеме, че библиотеките притежават в своите колекции книги, които имат висока 
културна, историческа и наследствена стойност и в повечето случаи тези книги са трудно дос-
тъпни, дигитализирането им изглежда решение на проблема. При предоставянето на достъп 
до огромен източник на знания може да се предскаже, че в замяна ще има още повече знания.

Накратко, този процес представлява основен и необходим начин за насърчаване на раз-
пространението на уникално съдържание и следователно за неговата защита. Без дигитализа-
цията, редки и ценни колекции могат да останат завинаги неизвестни.
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Ключови думи
Дигитализация; хардуерна спецификация, оптимизация, работен процес, скорост, ефек-

тивност, мултимодално сканиране, надеждност, производителност, управление

Цели на модула
Този модул има за цел да обясни и посочи как да се избере най-подходящото хардуерно 

решение за дигитализиране на разнородно съдържание (книги, снимки, триизмерни обекти, 
археологични находки, произведения на изкуството, картини и т.н.) създадени в различни вре-
меви периоди, повече или по-малко увредени, в различни състояния на съхранение, използ-
вайки най-надеждните, евтини и ефективни решения. Модулът е насочен едновременно към 
висококачествени и евтини решения, както и към статични и преносими системи.

1. Въведение

1.1 Въведение в дигитализацията от хардуерна гледна точка
Днес дигитализацията се е развила много. С най-новите иновации в технологиите, бав-

ните скенери и системи за цифровизация достъпни в средата на 90-те години са изместени 
от по-бързи, по-мощни и с по-добри технически характеристики. Важно е обаче да се уточ-
ни, че между 1999 г. и 2007 г., пазарът предлагаше определени специализирани скенери за 
35-милиметрови и малки ленти като лентови скенери, барабанни скенери и плоски скенери, 
които могат да улавят много миниатюрни детайли и информация в зоните с висока осветеност 
(небето) и в сянка (тъмните зони като сянката на сграда). Тези системи имат висок динамичен 
диапазон (възможност да улавят всички степени на информация в цветната или сивата гама) 
до 4,8. Днес технологията е станало по-добра по отношение на скоростта на сканиране, под-
дръжката и управлението на софтуера. Въпреки това, в много случаи, цените са се увеличили 
драматично и най-важното е, че пазарът е изгубил висококачествените скенери за малки ленти 
и 35-милиметрови диапозитиви. С пазарния монопол в областта на дигиталните изображения, 

Глава 3
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започнал в средата на 2000 г., тези скенери изгубиха пазарния си дял и от 2010 г. нито един 
доставчик не предлага висококачествено решение за тези видове носители.

1.2 Преглед на възможните хардуерни решения, достъпни днес
От 2010 г. започна нова цифрова революция в дигитализацията на исторически и модер-

ни обекти. Цифровата фотография агресивно е завладяла почти целия пазар, от малки мобил-
ни телефони до висококачествени камери и решения за записване на видео. Реално пазарът 
предлага две основни решения: висококачествена система предлагана от произвидители като 
Hassemblad, PhaseOne, Image Access, Czur, и евтини решения, които включват цифрови камери 
(напр. Canon, Nikon, Pentax, Sony, Fuji), и плоски, универсални скенери от Epson, HP, Kodak, 
Iris, Canon, Plustek, и т.н.

В сравнение със старите скенери, модерните решения са много по-бързи по отношение 
скоростта на скенера. Също така, управлението на софтуера в много отношения предоставя 
по-гъвкав и лесен за употреба навигационен интерфейс. Специализираният софтуер обикно-
вено предоставя стандартен интерфейс с прости и ясни опции, както и авангарден интерфейс 
с повече функции като: висок динамичен диапазон, отстраняване на прах и драскотини, ця-
лостно подобряване на изображението, автоматично или избирателно коригиране на цвета, 
хистограма и регулиране на контраста (Silverfast и VueScan).

Най-новите решения за възпроизвеждане на книги, крехки ръкописи, карти и т.н. из-
ползват две дигитални камери, които са насочени към обекта перпендикулярно, под ъгъл от 
45 градуса. По този начин, например, с едно единствено заснемане, системата може да засне-
ме едновременно и двете страници на отворен ръкопис. В това решение операторът може да 
„щракне“ тези снимки използвайки педал под крака си. С този подход, ръцете на оператора са 
винаги свободни и целия работен процес на сканиране е прост и бърз.

Digital Transition (САЩ) и Factum Arte (Испания) са две компании предоставящи високо-
скоростно сканиране (около 5 секунди/бройка), обаче тяхното решение е твърде скъпо и извън 
обхвата на това проучване.

Този модул предлага решения, които са икономически обосновани и могат да бъдат при-
ложени в цяла Европа, чрез финансово по-устойчив подход (и разбира се, съсредоточавайки се 
и върху най-доброто техническо предложение).

2. Технически подробности

2.1 Предизвикателства: технически и икономически
Главните технически предизвикателства при днешните технологии са да се намерят ре-

шения, които са икономически привлекателни и в същото време мощни, бързи и надеждни за 
масова употреба. За да се разберат техническите предизвикателства и икономическите ограни-
чения е важно първо накратко да се направят следните разграничения:

• файл спрямо изображение: докато фото-механичните фотографски изображения съ-
ществуват във формата на физически носители (фотографска хартия обработена със 
сребърен халогенид), дигиталният файл може да бъде видян само чрез устройство 
за изобразяване на информация (монитор, компютърен екран, дисплей на дигитален 
фотоапарат)

• пространствена разделителна способност: това е броят пиксели за единица дължина 
и се измерва в ppi (пиксел на инч). За висококачествено възпроизвеждане 300 dpi е 
най-добрата настройка. Повечето цифрови принтери могат да печатат с разделителна 
способност между 150 и 300 dpi.

• хроматична разделителна способност: понятието описва максималното количество 
различни цветове, които би могъл да изобрази пиксел от изображението. Осветеност-
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та на определен пиксел се изразява като „сива стойност“, a битовата стойност показ-
ва колко цвята може да поеме изображението (16 бита са равни на 65 536 цвята).

• визуализация на цифрови изображения: това може да се осъществи чрез телевизио-
нен монитор, екрани на мобилни телефони, настолни компютри и т.н. и на физически 
носители като фотографска хартия, дърво, керамика, платове и т.н.

2.2 Технически препятствия
Сегашните технически препятствия са основно свързани, както вече беше споменато, 

със липсата на специализирана технология за сканиране и цифровизация на 35-милиметрови 
ленти. Този проблем не се отнася до хартиени документи, ръкописи и книги, тъй като повечето 
други носители не изискват такава висока пространствена и хроматична сканираща раздели-
телна способност.

Друг технически проблем е свързан с достъпа, който не се определя само от качеството 
на сканираното изображение, но и от начина, по който цифровите материали се предоставят 
на целевите общности и крайни потребители. Необслужените потребители, които биха могли 
да се възползват най-много от такива архиви често нямат високоскоростна връзка с Интернет, 
което е необходимо за свалянето и разглеждането на цветни изображения с висока раздели-
телна способност. В последните години, високоскоростния Интернет стана широко разпрос-
транен, въпреки че в отдалечени места, острови (Малта, Гърция) и планински местности (Ал-
пите) оптична връзка със скорост над 100 MB/сек. е все още недостъпна. 3D дигитализацията 
навлезе на масовия пазар през последните 3 години. Днес 3D дигитализацията може да се 
види почти на потребителско ниво и това предоставя интересна възможност за сканиране на 
крехки предмети в музеи, библиотеки, археологически обекти и т.н. В този случай основната 
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техническа пречка е времето за сканирне на триизмерния обект, както и софтуера за управле-
ние на скенера и последващата обработка. Тъй като тази технология все още е прекалено скъ-
па за да бъде широко приложена в ЕС и обучението за това как да се управляват тези системи 
все още е прекалено сложно, предпочитаме да съсредоточим това проучване в други средства 
за дигитализация.

Умението необходимо за поддръжка на система за дигитализация в днешно време се 
счита за деликатен въпрос. Също така обучението за това как да се експлоатира сканираща 
система по най-ефективен начин може да изисква продължително време и лично усилие.

На илюстрацията е изобразен работният процес за създаване на успешна бизнес опера-
ция. Техническите препятствия съпровождат техническите проблеми свързани с управление-
то на целия работен процес за цифровизация, от въвеждане до възпроизвеждане.

В общи линии е важно да се вземе предвид, намирането на икономически обосновано 
и времево ефективно решение, което да спомогне въвеждането на всякакъв вид обекти по 
възможно най-технологично напредналия начин. Това е от особено значение, за да може да 
е сигурно, че стойността на първоначалната инвестиция ще се запази в дългосрочен план и 
в същото време ще се осигури достъп и дългосрочно опазване на дигитализираните обекти. 
Jpeg2000, TIFF и PDF са само част от най-надеждните файлови формати, които се считат за 
най-подходящи за запазване и опазване на ценните цифрови предмети за бъдещите поколения.

2.3 Минимални изисквания
За дигитализиране на плоски предмети като хартиени снимки, карти и ръкописи е от 

особено значение да се спазват следните минимални изисквания:

За стойка за дигитално възпроизвеждане:
• стойка за копиране, по възможност с моторизирана колона
• калибриран двоен светлинен източник за носители с отразителна повърхност
• източник на задна светлина за транспаранти, филмови ленти, 35-милиметрови диа-

позитиви и т.н.
• цифров фотоапарат способен да възпроизведе поне 4000х3000 пиксела при 300 dpi 

със поне 20 мегапикселов сензор
• компютър с поне 2 GB оперативна памет и 512 MB харддиск и подходящо решение 

за управление на софтуера
Цифров фотоапарат като Canon EOS 800D (около 820 евро), Canon EOS 6D Mark II – full 

frame – (около 2100 евро), Nikon D5500 (600 евро) или Sony A77 II (1000 евро).
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Отдолу е изобразена диаграма и снимки на проста, сравнително евтина система, която 
би струвала около 10 000 евро, напълно оборудвана, включително с един от горепосочените 
цифрови фотоапарати.

Figure credits: https://en.wikipedia.
org/wiki/Book_scanning#/media/
File:V-shaped-cradle_-_en.svg

Figure credits: http://
write.flossmanuals.

net/e-book-enlightenment/
scanning-book- pages/

static/ReadingandSugar-
BookScanner_003-en.jpg
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https://letterformarchive.org/

За плоски скенери:
• основно техническо ниво като при Epson 850 Pro (около 900 евро, включващ Silverfast 

AI 8 или VueScan) и софтуер за управление на отстраняването на прах и драскотини
• компютър с поне 2 GB оперативна памет и 512 MB твърда памет и подходящото ре-

шение за управление на софтуера
Plustek OpticFilm 8200i SE 450 евро

Epson Perfection V800, 820 евро

Canon CanoScan 9000F MKII (170 euro)
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За 35-милиметрови скенери това са най-добрите възможности, достъпни 
днес:

Plustek Opticfilm 8100 включващ софтуерен пакет за сканиране VueScan (хардуер за слайдове с 
възможност за 7200 точки на инч), 250 евро

2.4 Решения, които са последна дума на техниката
За някои от най-надеждните, технически и икономически достъпни решения може да се 

съсредоточим върху продукти с цена между 400 и 4600 евро. Цената варира според скорост-
та на сканиране и техническите характеристики. В края на краищата взимането на решение 
трябва да се основава на дългосрочно потребление и обикновено по-скъпото решение може 
да се обоснове, когато ще се използва дълги години и предоставя висококачествено сканирани 
дигитални файлове.

Nivedita Tech Solutions Book Scanner A3 (4600 euro)
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CZUR book and doc. scanner (400 euro)

Също така може да се разгледа и стойката за копиране Polistini Traveller TCCS 4232, 
която е лека, лесна за транспортиране, технически устойчива, изградена от висококачествени 
материали и която, благодарение на шина, може да се настройва в различни позиции и осигу-
рява перфектни геометрични корекции между камерата и оригиналния обект.
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2.5 За целите на MobiDig: преносими срещу стационарни 
решения:

В този модул анализираме и възможността за създаване на преносима/мобилна система 
за сканиране и дигитализация и виждаме ефикасността на такава система в сравнение със 
стационарна. Мобилната система за дигитализиране може да бъде много полезна, ако имаме 
нужда да преместим системата от едно място на друго. Това може да е много удобно ако тряб-
ва да се сканират крехки, увредени предмети, които не могат да се преместват. Преносимата 
система може да струва по-малко от 10 000 евро. Това може да се направи лесно, ако се използ-
ва фотоапарат със средно качество (с поне 20 мегапикселов сензор), система за осветяване със 
цветна температура 5000К и люлка, върху която да се позиционират обектите, които трябва да 
се дигитализират. Предимството на това решение е, че лесно може да се настрои (за по-малко 
от 10 минути при проста, самостоятелно изградена система). От друга страна, възможен не-
достатък е, че по своята същност мобилна система като тази, предложена тук е с много ниско 
тегло и при сканиране на тежки обекти, стабилността на системата може да е проблем. Също 
така, операторът трябва да е изключително внимателен, за да поддържа корпуса на фотоапара-
та и обектива винаги под перпендикулярен ъгъл спрямо обекта, за да се избегне геометрично 
изкривяване. За такъв вид система се препоръчва постоянна светлина (без светкавица), както 
и използването на два светлинни източника, за да се получи равномерно осветяване. По-долу 
следва пример за евтино преносимо решение:

Figure credits: http://archivehistory.jeksite.org/chapters/appendixd.htm

Стационарното решение обикновено е по-стабилно, поради което може да се справи с 
големи и тежки книги без риск люлката или стойката за копиране да се преместят. Също така е 
по-устойчива, така че евентуалните вибрации се обират и затова шансът да има размазани изо-
бражения също е минимален. Следва пример за стационарно решение от Фото архива на Али-
нари. Отново се препоръчва използването на два светлинни източника и постоянна светлина, 
за да се осигури безпроблемно осветяване на целия обект на сканиране. В допълнение тази 
система за осветление причинява по-малко евентуални проблеми със запазването на творбата 
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в сравнение със светкавицата, която в определени случаи  може да увреди повърхността на 
крехък предмет. Кабел за дистанционно управление и обектив с автофокус биха намалили 
времето, необходимо за възпроизвеждане.

3. Анализ на предложените решения

3.1 Осветление:
Осветлението трябва да е LED, калибрирано на цветна температура от 5000К. LED свет-

лините не излъчват топлина и имат експлоатационна норма от над 50 000 часа. Също така, 
времето, за което крушките достигат максимален светлинен интензитет е приблизително 1 
секунда. При традиционните осветителни системи същото може да отнеме повече от 45 секун-
ди! Разходите за използването на LED осветление струва в пъти по-малко отколкото използва-
не на традиционни лампи. LED крушките консумират около 10 пъти по-малко електроенергия 
спрямо тези с нажежаема жичка. В резултат от използването на LED осветление е възможно 
да се постигне по-мощна светлина без да се генерира повече топлина и при много по-нисък 
разход на електроенергия. По този начин ще бъдат уловени чисти RGB пиксели.

3.2 HDR, функции и автоматични опции:
Високият динамичен диапазон (HDR – High dynamic range) е преимущество при въз-

произвеждането на образи. Под тази концепция се има предвид възможността да се разширят 
възможностите на сензора на фотоапарата, така че да може да „разчете“ повече подробности и 
информация в силно осветените и тъмни зони. Този аспект е изключително важен за да може 
да се гарантира най-доброто възпроизвеждане на изменения в осветеността и цвета. Също 
така, добро решение за подобряване на скоростта на целия процес на възпроизвеждане е да се 
използва, където е възможно, приложението на автоматизирани операции като: автофокус на 
обектива, използване на моторизирана стойка, която позволява бързо придвижване нагоре и 
надолу на цифровия фотоапарат, както и автоматично изрязване на ръбовете на изображението 
(тази добра и спестяваща време функция е достъпна във високите версии на CaptuerOne на 
PhaseOne).
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3.3 Фотоапарат или скенер или мобилна система:
В този модул анализираме различни решения за икономически изгодно, но сравнително 

висококачествено възпроизвеждане на различни творби на изкуството.
• Системите за сканиране, използвайки фотоапарати (от вида на Nikon D5500 или Canon 

EOS 800) са доста гъвкави, лесни за настройка и имат стабилна стойка за копиране 
и две осветителни системи разположени на 45 градуса спрямо центъра на обектива 
дават добри и надеждни резултати. Колкото по-добър е сензорът на камерата, толкова 
повече детайли могат да се уловят. Високият динамичен диапазон (HDR), достъпен 
от скоро за много устройства, значително подобрява тоновете на изображението.

• Системите, използващи скенер (напр. Canon CanoScan 9000F или плоския скенер 
Epson Perfection 850), или скенер за филмови ленти, са по-подходящи за плоски обек-
ти (или за 35-милиметрови диапозитиви за скенерите за филмови ленти). Това са 
специализирани скенери за специфични носители, които намаляват използваемост-
та им до определени видове носители (т.е документи с една страница или снимки). 
Предимството е качеството на копието. За сметка на това времето необходимо за из-
вършване на единична операция е доста дълго в сравнение с времето за единично 
заснемане при използване на цифров фотоапарат – обикновено над минута спрямо 
1/30 от секундата при дигиталния фотоапарат.

• Преносимите системи са може би най-добрия баланс между  употреба, скорост и 
качество на дигитализация. Системата може да се монтира и демонтира за по-малко 
от 45 минути и затова може да се използва на различни места. Качеството е почти 
толкова добро колкото при специализираните скенери. Трябва единствено да се по-
дсигури използването на много стабилна и устойчива колона на стойката, за да се 
предотвратят евентуални вибрации по време на заснемането.

3.4 Заснемане
Дигитализацията трябва да се извършва с достатъчна дълбочина на рязкостта или дос-

татъчно близко до блендата на обектива на цифровата камера (f/8 или f/11; f/16 само за мак-
ро детайли). ISO/скоростта на камерата трябва да бъде настроена на най-ниската възможна 
степен (ISO 50 или ISO 100), за да може да се получи чистo възпроизвеждане и да се избегне 
всяка прашинка или „шум“ в цифровото изображение, които се получават при използването на 
по-висока чувствителност като ISO 1600 или 3200.

3.5 Опции за стойката за копиране
Немската компания Kaiser е лидер в дистрибуцията на стойки за копиране. Цените ва-

рират между 350 и 2000 евро в зависимост от размера на стойката, височината на колоната и 
т.н. По-скъпи решения има от базираната в Холандия Cambo, която произвежда моторизирани 
колони, които могат да струват между 2500 и 3800 евро.

3.6 Книги спрямо предмети спрямо снимки спрямо увредени 
обекти

Библиотеките, архивите, музеите и държавните институции обикновено съхраняват ши-
рока гама от творби на изкуството – от единични снимки и ръкописни документи до големи 
негативи върху стъклени плаки и триизмерни археологични находки като скулптури, карти-
ни, старинни бижута, керамични вази и т.н. От това следва, че голяма стойка за копиране 
със устойчива моторизирана колона, LED осветителна система и голям фото сензор ще бъдат 
най-гъвкавото възможно решение. За да се избегне докосването на крехки и увредени творби 
(напр. страници на папирус от староегипетския период) се предлага употребата на памучни 
ръкавици, педал за управление на затвора на обектива на фотоапарата и преместванията на 
обекта да се извършват с изключително внимание и грижа.
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3.7 Управление на работния процес включително оперативна 
съвместимост, системни подобрения и т.н.

Това проучване не може да приключи с дискутираните до тук: работен процес, лесна 
употреба, подобряване на системата/инсталацията/. Важно е да се търсят хардуерни и софту-
ерни решения, които са лесни за експлоатация, поддръжка, и обновяване. Софтуерни решения 
за сканиране с отворен код още не са широко достъпни. SilverFast е може би най-популярният 
софтуер, който поддържа голямо количество качествени скенери и системи за възпроизвеж-
дане. В най-общи линии е за предпочитане да се търси решение, което включва автоматични 
функции като премахване на прах и драскотини, намаляване на визуалния шум в сканираните 
ленти, корекция на цветовете, калибриране на скенера за баланс на бялото, поддържане на 
калибриране на цветовете IT8 и т.н.

Конкретни случаи (примери от нисък и висок клас)
Конкретен пример, който може да се разгледа е Фотоархива Алинари. В средата на 90-

те, архивът дигитализира снимки и книги, използвайки Kodak Pro Photo CD. Тъй като използ-
ването  му е лицензирано и е необходимо 35-милиметрова лента в процеса на заснемане, през 
2001, Алинари преминава към плоски скенери Scitex, които не използват филмова лента като 
междинна стъпка, осигурявайки по-високо качество на сканиране и по-достъпна екосистема. 
Наскоро Алинари усвои системата PhaseOne, която използва еднократно заснемане посред-
ством камера с 80 мегапиксела. Компанията също така използва изработена по поръчка ин-
сталация, която включва фотоапарат Canon EOS 5D Mark II и стойка за копиране. Това е едно 
гъвкаво и преносимо решение (с тази система например, в Алинари са сканирали огромно 
количество негативи върху стъклени плаки на приземния етаж на архива).

Друг случай е от галерията Уфици във Флоренция, един от водещите музеи на изкуства-
та в света и Националната библиотека на Флоренция. И двете използват собствени и външни 
експерти и оборудване за възпроизвеждане на своите обекти. Този подход намалява времето 
необходимо за обучение на собствени кадри, използвайки външни експерти и съкращава раз-
ходите на самите институции, които наемат за определен период /или определен брой скани-
рания/ скъпата техника, и то само при необходимост.

Заключение
Най-популярните принципи, методи и практики идват от САЩ (FADGI	 –	 Инициа-

тива	на	федералните	агенции	за	ръководни	принципи	при	цифровизация) и Холандия 
(Metamorfoze	–	Ръководни	принципи	за	възпроизвеждане	с	цел	опазване). Към момента, 
Международната организация за стандартизация (ISO) работи да създаде нови нормативи – 
ISO	19264 – който прецизира характеристиките, по които да се оценява качеството на изобра-
жението, показателите, използвани за оценка на тези характеристики, процедурата за анализ 
на качеството на изображението и по какъв начин да се докладват резултатите от направените 
измервания. Нормативът ще бъде издаден в рамките на следващите няколко месеца заедно с 
ISO	19263 – технически доклад за най-добрите практики за анализ на качеството на изобра-
жението. ISO	19262 – съпътстващият речник на понятия за архивно възпроизвеждане, вече е 
публикуван. Препоръчително е да се прегледат тези документи, описващи най-добрите прак-
тики, дори и да не се изисква спазване на конкретни ръководни принципи.

Работният процес на дигитализация може да е изключително скъп или сравнително ев-
тин. Всичко зависи от цената на стойката за копиране, светлинният източник и цифровия фо-
тоапарат или скенер, които институцията планира да използва. Препоръчва се, специално за 
държавния сектор, да се търси партньорство или да се създаде някакъв вид взаимоотношение 
с други институции (библиотеки, музеи, галерии, държавни институции, архиви и т.н.), за да 
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се ограничат значително разходите по закупуването, употребата и поддръжката на техника. 
Добра комбинация, която си струва да се обмисли, е сътрудничеството между държавния и 
частния сектор, чрез намиране на частни спонсори, поддръжници и т.н. Също така идеята за 
най-скъпите задачи да се използват външни ресурси (оператори и техници, които са експерти 
в дигитализацията или да се наеме техниката) може да бъде добро решение за намаляване 
на разходите по първоначалната инвестиция като в същото време се използва сравнително 
напреднала технология и се разчита на професионалисти да експлоатират и поддържат цялата 
екосистема.
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Ключови думи
Оптично разпознаване на символи (OCR); Онлайн каталог на книги; Библиотека; Ци-

фровизиращ софтуер; Сканиране; Устройство за въвеждане на данни от книги; Стандартиза-
ция; OCR кирилица; Идентификация чрез радио честоти

Цели на модула
Този модул се стреми да информира библиотекарите и служителите в библиотеки за 

различни видове софтуер; как да се избират най-добрите софтуерни версии въз основа на кри-
териите за съвместимост с хардуера, функционалност и възможности за OCR цифровизация; 
да им помогне да подобрят и развият уменията си за работа със софтуер за цифровизация на 
книги; да ги запознае с основните видове стандарти за въвеждане на данни и търсения в бази 
данни, както и със стандартите за публикуване в международните каталози на книги. В тази 
глава ще се разгледат правилата за публикуване, както и как библиотекарите трябва да описват 
материалите, снимките и книгите, така че те да са лесно достъпни чрез уеб каталози.

Съдържание на модула
1. Въведение
2. Видове софтуер

• Софтуер за сканиране
• Графични редактори за обработка на текст
• Оптично разпознаване на символи (OCR)

3. Стандарти за описване на данни и снимки. Стандартизиране при обмен на данни меж-
ду различни бази данни. Международни онлайн каталози за книги

• IFLA
• World Cat

1. Въведение
С поява на потребителското общество и инвазията на информационните технологии, 

човечеството е в постоянно състояние на еволюция благодарение на технологичния напре-
дък. Развитието на технологичните иновации предлага огромни възможности за комуникация, 
която на свой ред налага обновяването на традиционните носители. Дигитализацията създава 
възможност за достъп до информация онлайн от всяка точка на планетата като има много 

Глава 4
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различни ресурси за спомагането ѝ. Тя се осъществява главно чрез устройства за цифрови-
зиране на изображения допълнени от създаден за целта софтуер. Хардуерът (устройството за 
дигитализиране) трябва да е съвместим с версията на софтуера, който се използва. В тази об-
ласт са създадени десетки хиляди софтуерни пакети. Някои от тях поддържат едновременното 
сканиране на страници, оптичното разпознаване на текст и частично графично редактиране на 
изображението, докато други могат да извършват само една от тези задачи. Пакетите се разли-
чават и по цена, вариращи от безплатно разпространявани до скъпо платени ресурси. 

2. Видове софтуер
Софтуерът е съвкупността от цялата информация, инструкции и данни необходими за 

работата на която и да е електронна машина. Обикновено инструкциите са предварително 
зададена поредица от алгоритми групирани в програми с различни предназначения. Резул-
татът от действието на даден алгоритъм може да служи като инструкция за стартирането на 
следващия и т.н. обединявайки програмите в едно цяло. Софтуерът функционира на няколко 
различни нива: машинно, функционално и приложно. Програмите и приложенията попадат в 
категорията на приложния софтуер както и текстовите и графичните редактори.

2.1 Сканиращ софтуер
Сканирането е процесът, при който аналоговите носители като картини, снимки, пла-

нове и т.н. се превръщат в растеризирани изображения, които могат да бъдат обработвани 
с помощта на графични и текстови редактори. Повечето скенери се продават заедно с базов 
софтуер, който е необходим за сканиране, но може да се използва и специализиран софтуер. 
Програмите за цветно сканиране в някои случаи предлагат различни функции за спомагане на 
обработката на изображения.

2.1.1. SilverFast

Популярно софтуерно решение с изключително качество, особено когато става въпрос 
за сканиране на изображения, е SilverFast, което е снабдено с решение за графично редакти-
ране, но за да задоволи всички нужди на процеса на цифровизация, изисква комбиниране на 
софтуерния пакет с решение за оптичния разпознаване на текст.
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Бързо и лесно решение за дигитализация на обекти, пакетът SilverFast Archive е изчер-
пателен в диапазона от функции, които обхваща. Пакетът съдържа софтуер за сканиране и 
заснемане, който позволява оптимизация на изображението след сканирането. По време на 
работния процес, потребителят може да се връща към оригинала по всяко време, без да нару-
шава качеството поради факта, че пакетът работи на максималната битова и информационна 
дълбочина през цялото време и има възможността да поддържа без никакви загуби 64-битови 
HDRi RAW формати на данни.

Въпреки, че е проектиран за професионалисти, пакетът е изключително лесен за упо-
треба и позволява на начинаещите също да създават прекрасни изображения, използвайки 
интелигентни автоматични функции. Струва си да се отбележи, че софтуерът е наличен както 
за Windows така и за Mac.

Това което отличава софтуера е концепцията да се използват RAW данни, която гаранти-
ра на потребителите максимална сигурност, правейки работата им по-ефективна и давайки им 
възможността да цифровизират голям архив от изображения в кратък период.

2.1.2. VueScan
Подобна алтернатива е VueScan. Софтуерното решение съществува в множество версии 

и има възможности за графично редактиране на изображенията и оптично разпознаване на 
текст. Програмата е едновременно функционална и лесна за употреба.

Софтуерът има възможност да сканира многостранични документи от плоски и автома-
тични устройства за подаване на документи директно към PDF. Програмата поддържа оптич-
ното разпознаване на символи и автоматично засичане на цветове, но успява да запази размера 
на файловете сравнително малък. Поддържа и сканирането във формати JPEG или ТIFF. Раз-
мерът на снимките може да се зададе предварително и да бъде сканирана повече от една сним-
ка едновременно от стъклото на скенера. Файловете могат да се кръщават автоматично важно 
е да се спомене, че  има и автоматично отстраняване на наклона в сканираните изображения.

2.1.3. SimpleIndex Software
Друго комбинирано софтуерно решение е SimpleIndex Software както и другите реше-

ния от пакета на Simple Software.
Софтуерът комбинира изключително лесен за употреба дизайн на ниска цена, създавай-

ки решение, което е перфектно за много конфигурации, от единична машина до централизи-
рано решение за сканиране. Динамичната технология за OCR може да извлече индекс данните 
от изображенията съдържащи се в PDF файлове, офис документи и файлове с изображения. 
Използването на конзолния интерфейс на софтуерното решение позволява автоматично обра-
ботване и лесно приложение.

Софтуерът се лицензира на всяка работна станция, докато ОCR, ISIS и баркод модулите 
са опционални. Няма ограничение за броя страници, които се сканират освен ако данните не 
се обработват от сървър. Данните извлечени от софтуера са съвместими с бази данни съобра-
зени с CSV, MS Access или ODBC или OleDB стандартите. Предлагат се и модули за извли-
чане на данни за стандартите ContentVerse, PaperVision и QuickBooks. Въпреки че пълната 
версия на софтуера поддържа TWAIN и ISIS драйвери, основната, OCR, и баркод версиите 
поддържат само TWAIN. Изображенията могат да се запазват във файловите формати JPG, 
PDF/A, PDF and TIFF.

2.1.4. ABBYY FlexiCapture
ABBYY FlexiCapture е невероятно прецизен сканиращ софтуер от много висок клас, 

който поддържа всички функции свързани с дигитализацията на книги. ABBYY FlexiCapture 
е изключително точно и адаптивно решение за обработка на данни и въвеждане на документи, 
което интелигентно извлича и категоризира данни от изображения, имейли и документи и 
тогава ги препраща на потребителя. Докато позволява лесно да се създават прости формуля-
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ри, софтуерът има способността да се справя и с най-комплексните обеми на работа. Реше-
нието поддържа персонализирани скриптове за извеждане на файлове и използва SimpleQB 
за QuickBooks. Поддържаните формати включват CSV, ODBC, XML бази данни и Microsoft 
SharePoint. Формуляри и таблици с повече от една страница се поддържат във всички типове 
документи. Съществува и възможността за автоматизиране на класификацията на документи и 
въвеждане на данни на повече от един канал. OCR опциите включват Full Page OMR, Dynamic 
и Zone OCR.

2.1.5. NAPS2
NAPS2 е безплатно, мултифункционално решение за сканиране, обработване и оптично 

разпознаване на текст, включително и текст на кирилица. Решението поддържа задаването на 
множество различни профили, за да могат да се комбинират различни конфигурации и комби-
нации от настройки. При завършване на сканирането, изображението може да бъде запазено 
ѝ във файловите формати PDF, TIFF, JPEG, PNG и други. Позволява сканирането със скенери 
използващи както WIA така и TWAIN драйвери, както от ADF, така и от плоски скенери, и с 
поддръжка на дуплекс. Софтуерът поддържа и ротация, орязване и преподреждане на скани-
раните страници както и OCR на повече от 100 езика, така че да може да се извършва търсене 
в текста на PDF файловете. Контрастът, яркостта, разделителната способност и други опции 
могат да бъдат настроени по нуждите на потребителя. Има и конзолен интерфейс, който може 
да се използва за създаването на скриптове и автоматизация. Софтуерът има и вариант с MSI 
инсталатор, който позволява да се приложат предварителни настройки, когато приложението 
трябва да се инсталира на множество компютри в една работна група. Файлът за сваляне е 
малък, с размер под 2МБ.

2.1.6. PaperScan
Това софтуерно решение е програма поддържаща както TWAIN така и WIA сканиране и 

се съсредоточава почти изцяло върху леснотата на употреба. Даже и така, софтуерът предлага 
функции като засичане на цвят, анотации и OCR. Безплатната версия предоставя на потреби-
телите решение за сканиране и допълнителна обработка, което е функционално. Поддържани-
те формати включват TIFF, JPEG 2000, JPEG, JBIG2, WEBP, PDF, PDF/A и PNG. Функциите за 
вторична обработка включват преобразуване на цветовото пространство, филтри, настройки 
на цветовете, ефекти, изрязване и др. Шифрирането на PDF файлове също се поддържа. Под-
държат се както плоски скенери така и автоматични, както и сканиране в дуплекс режим.

Други версии и подобни приложения са Kofax Express, Office Gemini Capture, Digitech 
systems Paper Vision Capture, IRIS Power Scan, Kodak Capture Pro и IRISXtract, както и Book 
Scan Wizard, Scan Tailor и др., които са с отворен код. Добро решение за системи базирани на 
Linux е Simple Scan.
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2.2. Графични редактори за обработка на текст
Създаването, променянето и визуализирането на изображения се извършва чрез спе-

циални софтуерни продукти наречени графични редактори. Те притежават набор от инстру-
менти за редактирането и обработването на изображения като премахването на драскотини, 
прашинки и отпечатъци от пръсти, корекция на прекомерната или недостатъчна експозиция, 
настройване на цветовите нива, рязкостта, изрязване, настройване на разделителната способ-
ност, градиента, способността да се избират различни текстури, настройване на светлостта, 
контраста, цветовия баланс, наситеността и дълбочината, определяне на размера и раздели-
телната способност на изображението, превръщането на негатив в позитив и обратно, запаз-
ване на изображението в подходящ файлов формат и т.н.

2.2.1. Scanned Text Editor
Приложението е решение с отворен код за сканиране на текст в изображения. То позво-

лява на потребителя да намира текст и изображения, от които има нужда, и да ги изолира от ос-
таналата част от съдържанието. Решението е проектирано да запазва относителните позиции 
на текста и неговото разпределение в сканирано изображение, както и да запазва качеството 
на това изображение. Извършва задачите, които се изискват от него без да използва оптично 
разпознаване на символи. Висококачествените резултати, които софтуерът предоставя са в 
bitmap изображения, които се поддържат без допълнителен софтуер както от Windows така и 
от Mac. Собственият файлов формат SCA позволява на софтуера да изолира отделни елементи 
от изображението и да ги съхрани, така че да могат да бъдат редактирани от потребителя на 
по-късен етап. Софтуерът е подходящ за малки редакторски задачи върху текст съдържащ се 
в сканирани документи.

2.2.2. Inkscape

Векторен графичен редактор с отворен код, Inkscape има функции като тези на CorelDraw, 
Illustrator или Xara X. Използва файловия формат Scalable Vector Graphics (SVG) в стандарт 
W3C, който поддържа и много от по-комплексните функции на файловия формат като клони-
ране, алфа смесване, маркери и т.н. Дизайнът на интерфейса е възможно най-модернизиран и 
най-новите версии на софтуера могат да импортират векторни PDF файлове директно, като са 
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направени сериозни подобрения във функциите за запазване на PDF файлове. Затова, Inkscape 
e лесно за употреба средство за редактиране и създаване на PDF документи, което дава на 
потребителя възможността да размества текста, да изтрива части от него и да добавя текст. 
Визуалните елементи на документа също могат да бъдат редактирани.

2.2.3. GIMP

Софтуерът е заместител на Adobe Photoshop с отворен код и името му значи Програ-
ма за манипулиране на изображения GNU (GNU Image Manipulation Program). Има версии 
съвместими с Windows, Mac и Linux. Тъй като, подобно на Photoshop, GIMP предлага голям 
диапазон от функции, той е чудесен избор. ако целта е да се използва безплатен редактор за 
изображения. Въпреки че интерфейсът е различен от този на Photoshop, има версия на GIMP 
която имитира интерфейса на Photoshop, така че потребителите запознати със софтуера на 
Adobe лесно да могат да се адаптират към GIMP. Софтуерният пакет поддържа всички стан-
дартни функции, включително подобряване на изображението, клониране, средства за рису-
ване, корекция на цветовете и селекция. Софтуерът поддържа най-разпространените файлови 
формати без проблем. Пакетът също съдържа и файлов мениджър, който работи по същия 
начин като Adobe Bridge. Като цяло, GIMP е много добра алтернатива на Photoshop, особено 
ако бюджетът е проблем.

2.2.4. Adobe Photoshop
Това е най-модерният редактор за изображения достъпен на пазара. Поддържа огромно 

разнообразие от функции – от комплексни илюстрации и триизмерни дизайни до най-прости-
те корекции. Софтуерът не само осигурява широк спектър от възможности, но има и множе-
ство обучителни клипове и статии, така че потребителите да могат да се научат да използват 
приложението с относителна лекота. Що се отнася до мощност и гъвкавост, Adobe Photoshop е 
безспорен лидер на пазара. Огромното разнообразие от функции включва корекция на нивата 
на цветовете, артистични филтри, алфа канали и маски, текстури и много други. В допълне-
ние към всичко това, но не и особено подходящ за цифровизация, Adobe Photoshop включва 
и базови възможности за редактиране на видео, които са интегрирани сред традиционните 
инструменти за редактиране на изображения.
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2.3. Оптично разпознаване на символи (OCR)
Оптично разпознаване на символи (също оптичен четец за символи, OCR) е електронно-

то или механично превръщане на изображения на печатен, ръкописен или машинописен текст 
от снимка на документ, сканиран документ, текст от субтитри наставени върху изображение 
(напр. записано телевизионно предаване) или от детайл на снимка (напр. билбордове или зна-
ци в пейзажна снимка) в машинно кодиран текст.

Всъщност вече не е подходящо да се говори само за OCR имайки предвид ситуацията в 
момента. Съществуват поне три вида системи за оптичното разпознаване на текст. Двете най-
разпространени досега са класическите OCR системи и ICR системи (Интелигентно разпоз-
наване на символи, ICR). Ако се позволи известно опростяване на разликите, ICR системите 
може да се възприемат като следващия стадии в развитието на OCR системите. С ICR въз-
можностите на изкуствения интелект се използват много по-пълно и активно, в частност  тези 
системите често се използват за разпознаване на ръкописен текст или декоративни шрифтове. 
Внушителен пример за възможностите на ICR е приложението им за преодоляване на защити 
срещу спам ботове предоставени от CAPTCHA текстове. Типичният CAPTCHA тест показва 
изкривени, размазани и прикрити букви, които потребителят трябва да въведе. В момента съ-
ществува софтуер базиран на ICR технологии, който е способен правилно да разчита някои от 
по-ранните версии на CAPTCHA.

Трето, в момента предимно теоретично ниво на разработка на технологиите за разпоз-
наване на текст е IWR (Интелигентно разпознаване на думи) – тези технологии разчитат и 
разпознават не само отделни символи, а цели взаимосвързани фрази. Тъй като обаче няма 
нужда да обсъждаме теоретичен софтуер, настоящия документ ще се съсредоточи върху някои 
от най-популярните днес OCR и ICR системи и техните качества.

Комерсиалните продукти имат точност на разпознаване варираща в диапазона между 70 
и 98% и затова винаги е необходима човешка намеса във финалното редактиране на докумен-
ти. В много случаи качеството на разпознаването зависи от използвания шрифт и понякога  (за 
щастие все по-рядко) форматът на документа също може да създаде проблеми. Друг типичен 
източник на трудности са така наречените специални символи, които често придобиват напъл-
но различно значение след разчитане от OCR. За качествено разпознаване на ръкописен текст 
е почти напълно невъзможно.

Просто правило е, че колкото по-високо е качеството на изображението толкова по-добро 
ще бъде качеството на разпознаване. С други думи, важно е да се използва качествен скенер, 
който е настроен на разделителна способност от поне 300dpi (200dpi е стандартният мини-
мум) и може да създаде добри изображения във формати JPG или TIFF с възможно най-голям 
диапазон от тонове в сивата гама. Поради това обикновено е добра идея преди да се пристъпи 
към оптично разпознаване да се изпробват различни настройки, така че да се идентифицира 
конфигурацията, която дава оптимален резултат (обикновено фабричните настройки на тези 
устройства са ориентирани към скорост и ефикасност, докато качеството е на заден план).

2.3.1. OmniPage
Този продукт е създаден от Nuance Communication (преди известни като ScanSoft). Ба-

зираната в САЩ компания има офиси в 35 държави. OmniPage разпознава текст на повече от 
120 езика. Сред предимствата на продукта са способностите му да разпознава снимки, въве-
дени директно от цифрови фотоапарати. OmniPage може да преобразува разпознавания текст 
в Microsoft Word, Microsoft Excel, HTML и PDF. Настоящата версия на продукта е версия 18 и 
от няколкото налични пакета, които се предлагат, Standard е версията е насочена за индивиду-
ални потребители.

Основните предимства, които се посочват от разработчиците са скоростта и прецизнос-
тта на действието. В последната версия (18) главен акцент е запазването на структурата на 
оригиналния документ, подобно на FineReader, т.е. след разпознаването на таблици, диаграми, 
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колони и други графични и текстови елементи присъстващи в документа или изображението, 
те запазват оригиналното си разположение.

2.3.2. Readiris
Readiris е друг интересен ICR продукт, разработен от I.R.I.S. Group. Компанията е ба-

зирана в Белгия и има 7 регионални офиса в други държави. Настоящата версия на продукта 
– Readiris 12 – предоставя преобразуването на документи на хартиен носител, PDF файлове и 
изображения в текст, отново запазвайки разположението им каквото е в източника. Продуктът 
поддържа разпознаването на текст на повече от 120 езика и друга интересна способност на 
Readiris е възможността на софтуерното решения да компресира файлове до най-малкия въз-
можен размер, така че да са удобни за архивиране и складиране.

2.3.3. TypeReader
TypeReader е продукт на американската компания ExpertVision, която описва и бран-

дира софтуера си като OCR изборът за IT експерти. Това не е случайно, тъй като софтуерът 
е ориентиран главно към корпорации, въпреки че е достъпен и във варианти подходящи за 
индивидуална употреба. Системата е разработена съвместно от ExperVision и Университетът 
на Невада в Лас Вегас и е разпространена по цял свят по различни начини – например чрез 
интегрирането ѝ в софтуерни пакети за управление и обработка на документи, участието на 
компанията в множество програми за автоматична обработка на формуляри (Forms Processing 
Services, FPS) в САЩ и т.н. За разлика от традиционните решения за настолни компютри, 
TypeReader е наличен и като услуга, която се инсталира в корпоративната мрежа и като реше-
ние, което се „наема“ в облака.

Скоростта на експлоатация е главното предимство на това решение. Според тестове 
извършени от независими медии, производителността на версия TypeReader Desktop 7 при 
превръщане на сканирани документ в дигитални документи, които могат да се редактират, 
достига 8000 страници на час, т.е. над 130 страници на минута.

2.3.4. Simple OCR
Безплатното OCR решение SimpleOCR има стотици хиляди потребители по цял свят. 

SimpleOCR също така не получава авторски и лицензионни възнаграждения за своя комплект 
за разработка на софтуер, който разработчиците могат да използват за да създават свои собст-
вени приложения. Считана за бърз и безплатен метод за цифровизация и OCR, SimpleOCR е 
100% безплатна и напълно неограничена за разлика от доста други безплатни версии. Употре-
бата и е безплатна не само за домашни потребители, но из корпоративни клиенти и образова-
телни институции.

2.3.5. Tesseract
Tesseract първоначално е бил комерсиален OCR продукт създаден от Hewlett-Packard и 

разработен от компанията в периода между 1985 и 1995г. Впоследствие HP закрива проекта и 
публикува продукта с отворен код през 2005г., след което Google започва собствената си разра-
ботка на негова база и издава своят собствен продукт със свободен лиценз познат като Apache.

В момента Tesseract е приветстван като един от най-точните и висококачествени без-
платни продукти за разпознаване на текст.  Tesseract е класическо OCR решение за обработка 
на текст – изображение във файловият формат TIFF се въвежда в приложението като извежда 
текст. Не се провежда нито анализ на състава на текста, нито на стиловете на разположени, 
които са използвани. Разпознаването се предоставя в най-простата си форма. По-висока сте-
пен на удобство при работа с Tesseract може да се постигне от потребителите, когато приложе-
нието се използва с надграждащи приложения като OCRopus и OCRFeeder.
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2.3.6. CuneiForm/OpenOCR
CuneiForm е друго безплатно достъпно и интересно софтуерно решение. Разработено е 

от Cognitive Technologies, и вече е достъпно като отворен код. Новото име на проекта под кое-
то той се разработва  е OpenOCR. Когато се извършва разпознаване с CuneiForm структурата, 
разположението и формата на документа се запазват. Работата с текст, който е отпечатан на ма-
трични принтери, нискокачествени копия и факсове също се поддържа. Поддържат се и над 20 
езика включително английски, немски, френски, руски, италиански, украински, шведски и т.н.

Освен вече изброените безплатни решения се предлагат и множество онлайн услуги, кои-
то могат да се използват без допълнителна инвестиция. Сред тях са CVisionTech, OnlineOCR, 
FreeOCR, OCRTerminal, GoodOCR и др.

3. Стандарти за описване на данни и снимки. 
Стандартизиране при обмен на данни между различни 
бази данни. Международни каталози за книги

Съществуват стандарти за описване на библиографски и библиотечни каталози и на 
формалните изисквания за въвеждането на данни, така че описанията на метаданните да могат 
да бъдат намирани от търсачки и т.н. За да се постигне по-високо качество и обединеност на 
данните на съществуващата библиотечна информация и услуги, тези стандарти се предоста-
вят от най-голямата независима международна неправителствена организация с идеална цел 
– IFLA.

3.1 IFLA стандарти
Тези стандарти са документи, които се публикуват, разглеждат международно и обновя-

ват редовно. Всеки от тях показва какви са настоящите стандартизирани ръководни принципи, 
правила, най-добри практики и модели за дадена процедура или услуга. Поради голямото 
количество теми и стилове, IFLA стандартите предоставят огромно преимущество на глобал-
ното международно общество.

Професионалните групи, които си съдействат една с друга създават IFLA стандартите 
чрез консенсус. Това което следва е един общ поглед върху настоящите IFLA стандарти.

• Правила за описване на ресурси
• Дигитални кодове за формати
• Концептуални модели
• Най-добри практики (документи състоящи се от процедурите и техниките основава-

щи се на изследвания и опит)
• Ръководни принципи (документи състоящи се от инструкции, съвети и модели на 

предпочитаните практики)
Всичките са идентифицирани като „стандарт“ или „стандарти“ в Ръководството за стан-

дарти и процедури на IFLA (IFLA Standards Procedures Manual).
Гореспоменатият списък също демонстрира и начините, по който професионални групи 

от IFLA разработват стандарти и ръководни принципи. Опитва се да покаже: как точно да се 
опише необходимостта от стандарт или ръководен принцип; как да се осигури максимален 
консенсус за съдържанието на тези стандарти и ръководни принципи; как да се поддържа ви-
соко ниво на редакторско и техническо качество. Също така се опитва да помага на групите в 
установяването на постоянство и да добият одобрението не само на IFLA, но и на по-големите 
библиотеки и информационното общество.
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3.1.1 ISBD: Международно стандартизирано библиографично 
описание, обединено издание (International Standard Bibliographic 
Description Consolidated Edition)
ISBD е набор от правила създадени, за да се създаде библиографско описание в стан-

дартизирана четима форма за употреба в библиографски и библиотечни каталози. Поредицата 
от томове Серия за библиографския контрол на IFLA (IFLA Series on Bibliographic Control) 
се публикува от De Gruyter и преди е била известна като поредицата UBCIM (Универсален 
библиографски международен контрол MARC). Различните томове от поредицата са налични 
както в електронен така и в хартиен формат. Най-новото издание е публикувано през 2007 
г., допълнено и коригирано с полезна информация произлязла от съдействие между IFLA и 
членове на професионални групи, използващи стари издания и други библиографски специа-
листи.

3.1.2 Библиографски UNIMARC
UNIMARC е стандарт създаден, за да се улесни международният обмен на машинно 

четими библиографски данни между национални библиографски агенции. Може също да се 
използва и като модел за разработването на нови формати за машинно четими библиографски 
записи. UNIMARC е проектиран като междинен формат за обмен на информация. Той не зада-
ва формата, съдържанието или структурата на записаните данни в различните системи.

Библиографският формат UNIMARC е документ определящ методологията за конвер-
тиране на библиографски записи от формата UNIMARC във формата MARC 21. Видовите 
материали, които се покриват от документа са проектирани и видео материали, компютър-
ни файлове, звукови записи, записана музика (партитури), картографски материали (карти), 
триизмерни предмети (реалии) и езикови материали (книги). Спецификациите съдържат ме-
тодологията за преобразуване на записи на четири библиографски нива, а именно серийно, 
монография, колекция и аналитично. Документът е съставен за програма за UNIMARC кон-
вертиране разработен през 1984 г. от Американската библиотека на Конгреса. Трябва да се 
отбележи, че някои елементи на форматите MARC 21 и UNIMARC може да липсват от насто-
ящето издание. Нужно е да се каже, че са отразени само стандартите MARC 21 и UNIMARC 
във варианта им от август 2001 г. Всички спецификации, които се съдържат в томовете са та-
булирани и подредени по ред на данните от UNIMARC формата и точно информация относно 
тяхната подредба може да бъде намерена във първата тема/въведението.

Разбира се, спецификациите са достъпни в PDF формат и са разделени на части, за да 
позволят по-лесно разпечатване и разглеждане.

Самият формат UNIMARC Bibliographic първоначално е създаден през 1977 г. и е пред-
ложен от IFLA, озаглавен е UNIMARC: Универсален MARC формат (UNIMARC: Universal 
MARC format). Преработена версия е публикувана през 1980 г. и в Наръчника UNIMARC 
(UNIMARC Handbook) през 1983 г. Упътване UNIMARC (UNIMARC Manual) най-накрая 
е публикувано през 1987 г. Второто издание на упътването, носещо заглавието Упътването 
UNIMARC: библиографски формат е издадено през 1994 г. като папка със свободни листа, 
така че да може да се обновява лесно и пет обновления са публикувани през 1996, 1998, 2000, 
2002 и 2005 г. Настоящето трето издание е публикувано като книга през 2008 г.

Ресурси:
UNIMARC manual: bibliographic format
IFLA UNIMARC Core Activity; ed. By Alan Hopkinson. 3rd ed. – München: Saur, 2008. – 

(IFLA Series in Bibliographic Control, 36)

3.1.3 Наборът от елементи метаданни Dublin Core
Това е стандартът, който се използва за описване на физически ресурси (книги, компакт-

дискове и т.н.) и онлайн ресурси (изображения, видео и т.н.), с чиято помощ ресурсите могат 
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да се откриват бързо в онлайн каталозите или в мрежата. Метаданните в Dublin Core могат да 
се използват по множество начини – от простото описване на ресурси до комбинирането на 
речници с метаданни, съставени по различни стандарти за метаданни – за да се осигури опе-
ративната съвместимост на речниците с метаданни и приложенията за данни и уебстраниците 
свързани с тях.

DCMES е речник съдържащ 15 свойства, които се използват за описването на различни 
ресурси. “Dublin” частта от името идва от симпозиум в Дъблин в щата Охайо през 1995 г., от 
където произхожда стандарта; частта “core” (ядро, основа) от името се дължи на общото и 
основно естество на елементите, които могат да се използват, за да се опише голям диапазон 
от ресурси.

“Dublin Core” със своите петнайсет елемента определени в този стандарт е част от по-го-
лям набор от речници за метаданни и технически спецификации, които DCMI (Инициативата 
за метаданни Dublin Core) поддържа.

Пълният набор от речници за метаданни на DCMI (DCMI Metadata Terms или DCMI-
TERMS), включва набори от класове за класифицирането на ресурси (включително Речникът 
за типове на DCMI, DCMI Type Vocabulary или DCMI-TYPE), схеми за кодиране на синтаксиса 
и схеми за кодиране на речника. Понятията от речниците на DCMI са предназначени да се упо-
требяват заедно с понятия от други речници, които са съвместими с профилите на различните 
приложения основани на DCAM (Абстрактен модел на DCMI).

Управителният съвет на DCMI е прегледал всички промени, направени в условията 
на комплекта метаданни Dublin Core от 2001 г. насам в контекста на Политиката за имената 
на DCMI (DCMI Namespace Policy или DCMI-NAMESPACE). Тази политика посочва как на 
различните понятия DCMI трябва да се съпоставят URI-та (Универсални идентификатори на 
ресурси) и задава лимити на диапазона от редакторски промени, които е разрешено да се из-
вършват на дефинициите, етикетите и потребителските коментари свързани със съществува-
щите DCMI понятия.

Полученият документ, който е само откъс от много по-изчерпателния документ „Поня-
тия за метаданни на DCMI“ (DCMI Metadata Terms, DCTERMS), предоставя на потребителите 
със съкратена справочна версия на описанията на петнайсетте елемента, които са официално 
приети в следните стандарти:

• ISO стандарт 15836:2009 от февруари 2009г. [ISO15836]
• ANSI/NISO стандарт Z39.85-2012 от февруари 2013г. [NISOZ3985]
• IETF RFC 5013 от август 2007г. [RFC5013]

От 1998 г. насам, когато петнайсетте елемента от набора започват процедурата по стан-
дартизация, най-добрата практика в Семантичната мрежа (Semantic Web) се развива докато 
обхване задаването на формален диапазон и домейн, за да се допълнят дефинициите давани 
от естествения език. Тези диапазони и домейни определят какъв вид стойности са свързани с 
описваното свойство. Диапазоните и домейните изразяват значенията, които се подразбират 
в дефинициите на стойностите в естествения език, в изрична форма, така че да могат да се 
използват, когато логическите изводи се обработват автоматично. По този начин, когато логи-
ческо приложение се сблъска с дадено свойство, то може да използва информацията относно 
диапазоните и домейните отнасящи се за това свойство, така че да може да стигне до заключе-
ние за информация относно ресурсите, които тези домейни и диапазони описват.

Поради това от януари 2008 г. нататък, DCMI започва да включва формални диапазони и 
домейни в определенията на свойствата. За да може домейните и дефинициите да не смущават 
съществуващите приложения използващи „прост Dublin Core“ в RDF (Рамка за описване на 
ресурси), петнайсетте свойства на групата кодови библиотеки dc: нямат зададени диапазони 
и домейни. Вместо това същият брой нови свойства „кръстени“ по същия начин като тези в 
Набора от елементи метаданни Dublin Core версия 1.1 се създават в групата кодови библи-
отеки dcterms:. Всичките петнайсет нови свойства са дефинирани като подсвойства, които 
съответстват на тези в DCMES версия 1.1 и им се задават диапазони и домейни в съответствие 
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със спецификацията им спрямо по-изчерпателния документ „Понятия за метаданни на DCMI“ 
(DCTERMS).

Тези, които прилагат набора имат свободата да избират петнайсетте свойства във ва-
рианта dcterms: или в стария но още поддържан вариант dc: в зависимост от изискванията на 
съответното приложение. RDF схемата на кодовите библиотеки на DCMI определя връзките 
между подсвойствата между dc:creator и dcterms:creator, които да се използват от приложения 
работещи със Семантичната мрежа. Нека все пак отбележим, че потребителите се насърчават 
да използват свойства от dcterms:, защото са по семантично прецизни и следват най-новите 
идеи за най-добри практики за метаданни, които могат да се обработват от машини.

3.2 World Cat
Много онлайн каталози на различни хранилища за библиотечни книги могат да бъдат 

открити в интернет. Това осигурява достъп до ресурси по цял свят. Един от най-големите 
онлайн каталози е World Cat. Той работи заедно със хиляди европейски архиви, библиотеки 
и музеи, които споделят културно наследство в името на образование, развлечение и научни 
изследвания.

Европейската колекция осигурява достъп до над 50 милиона цифровизирани архива – 
книги, музика, творби на изкуството и т.н.
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ДОСТЪПНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА 
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В МАЛКИТЕ 
БИБЛИОТЕКИ, АРХИВИ И 
ЧИТАЛИЩА
Ключови думи

Архиви, читалища, финансово достъпни конструкции на скенери, организиране на ра-
ботното място

Цели на модула
Изследване на етапите за разработка на евтини инсталации и организирането на работ-

ното място в малки библиотеки и читалища.

Съдържание на модула
Модулът съдържа практическо ръководство за това как се разработват финансово дос-

тъпни инсталации в малки библиотеки, архиви и читалища. Модулът започва с представяне 
на различните видове малки библиотеки и продължава с процеса на дигитализация. След об-
съждане на основните стъпки на процеса по дигитализация се разглеждат бюджета и упра-
влението на ресурсите. Организацията на работното място и някои проблеми свързани с ло-
гистиката са включени накрая. Главата предоставя и няколко ръководни принципа, свързани с 
организационните аспекти за обособяване на отделна стая или кът за дигитализация в малка 
библиотека.

1. Въведение
Концепцията за мобилна дигитализация включва разработката на финансово достъпни 

инсталации за дигитализация, наричани също „кътове за дигитализация“ или „мобилни диги-
тализиращи инсталации“. Модулът представя главните стъпки в разработването на ниско бю-
джетни инсталации за дигитализация в малки библиотеки, архиви, читалища и т.н. Главните 
стъпки включват преценка на потребностите, избор на обекти, самият процес, тренировъчния 
процес, въпросите за техническото оборудване, аспекти на управлението и други важни про-
блеми. Този модул няма да описва конкретни подробности на отделните стъпки, обхванати от 
другите модули за обучение, а по-скоро ще покаже някои организационни аспекти на процеса 
на създаване на евтини инсталации да дигитализация.

Както е споменато в предишни модули, малките библиотеки и центрове не биха могли да 
си позволят големи и скъпи инсталации за дигитализация. Често не могат и да изпратят колек-

Глава 5
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циите си на големи библиотеки, където съществува подобни сканиращи устройства, поради 
рискът от увреждане и поради организационните проблем свързани с това. В същото време, 
много ценни обекти принадлежат на такива малки библиотеки и понякога съществуват само в 
една библиотека. Те се нуждаят от дигитализация не само за разпространение, но и за да се за-
пазят самите обекти. Дигитализацията е необходима не само поради малкия брой съществува-
щи обекти, но и например поради деградацията на хартията на периодичните издания. Имайки 
предвид това, установяването на финансово изгодни кътове за дигитализация е необходимост.

2. Места с малки, но ценни колекции – малки 
библиотеки, манастири, читалища и т.н.

За да си представим ситуацията в малките библиотеки и читалища трябва да си пред-
ставим видовете организации и структури поддържащи подобни колекции. Ще се опитаме да 
предоставим няколко примера без претенции, че включваме всички случаи.

• Библиотеки	в	малки	градове. В днешно време, тенденцията да се концентрират ре-
сурси в най-големите библиотеки е свързана с демографските промени. В големите и 
в университетските градове посещението на съществуващите библиотеки е по-явно 
и броят на потребителите обосновава съществуването на библиотеките и инвестира-
нето в тях. В малките градове понякога библиотеките се борят да оцелеят – да запазят 
броя потребители които имат. Разбира се, ситуацията зависи от правителствената и 
местната политика в тази област и икономическата ситуация в района. В общи линии 
обаче, библиотеките в малките градове имат по-малко ресурси и трябва да се борят, 
за да запазят собственото си писмено наследство.

Фиг. 1. Общинската библиотека в Котел
• Училищни	библиотеки. Много училища – особено старите – имат ценни библиоте-

ки с уникални книги, списания и документи. Въпреки че в миналото са били важна 
част от училищния живот, някои от тях не са модернизирани и поради това имат все 
по-малко и по-малко потребители. За да запазят културното си наследство или да 
популяризират своите колекции, те се нуждаят от дигитализация.
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Фиг. 2. Библиотеката за професионално образование и обучение 
„Св. Климент Охридски”

• Манастирски	библиотеки. През вековете църквите и манастирите са съхранявали 
важни колекции от книги и архивни материали. Обикновено някой от най-важните 
книги се предават на национални или регионални музеи, за да се съхраняват в по-до-
бри условия, но има много случаи, в които колекциите все още се съхраняват на тези 
места. Дигитализацията би могла да помогне в съхраняването на съдържанието и 
популяризирането на това културно наследство. Понякога даже книги, които самите 
манастири и църкви издават са трудни за разпространение извън мястото. В такива 
случаи дигитализацията може да допринесе за това.

Фиг. 3. Библиотеката на Рилския манастир – читалня

• Местни	читалища	с	библиотеки. В някои държави или области, съществуват ло-
кални обществени библиотеки основани от местното общество или отделни хора. 
Тези библиотеки обикновено се управляват от неправителствени организации или 
обществени настоятелства. От историческа гледна точка, такива читалища играят 
важна роля в местното образование, особено в миналото. Много от тях съхраняват 
важни колекции.
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Фиг. 4. Стара снимка на читалище “Виделина” в Пазарджик

3. Как да се започне дигитализацията – кратки ръководни 
принципи за оценяване на нуждите

Оценката на нуждите е първата стъпка във всеки проект, независимо дали е малък или 
голям. Трябва да започнете с въпроса защо е необходима дигитализацията на нашите предме-
ти? Цифровизацията често се стреми да съхрани съдържание, да разшири достъпа, да привле-
че внимание, да осигури равен достъп и т.н. Този въпрос е разглеждан и в предишните модули, 
но тук ще подходим прагматично – със списък на някои важни въпроси, на които трябва да се 
отговори преди да се започне дигитализацията:

• Обектите дигитализирани ли са вече от друга библиотека и достъпни ли са онлайн?
• Дали предметите са изключително представителни за тяхното време и е трудно да ги 

намерите някъде другаде?
• Редки ли са обектите и принадлежат ли към рядка колекция (антични книги, библио-

филски издания, важни предишни собственици)?
• Може би имат издателско лого или щампа или етикет на собственика, което ги прави 

уникални?
• Може би обектите съдържат интересни или важни снимки, карти или чертежи/щам-

пи?
• Определени ли са обектите като важни за някоя целева група и търсени ли са често?
• Съдържат ли обектите определено етнографско или историческо съдържание за ре-

гиона?
• Деградирала ли е хартията, увредени ли са страниците и спешно ли е съхранението 

на съдържанието (при вестници, например)?
• Необходимо ли е да популяризирате своите колекции чрез публикуването на диги-

тални копия? Искате ли да увеличите достъпа, който имат вашите потребители?
• Имате ли планове да развивате виртуална библиотека или да направите библиотеката 

по-привлекателна и достъпна за млади читатели?
и други въпроси.
Анализите могат да се извършват на работното място (чрез Интернет), с помощта на 

експерти или в комбинация от двата подхода. Анализите могат да бъдат сравнителни (проучва-
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щи положението при други библиотеки и ситуацията при тяхната дигитализация) и историче-
ски (да се проучат тенденциите в дигитализацията). Анализите могат да включват и дискусии 
със заинтересованите страни (библиотекари, ръководители на библиотеки, учители, ученици 
и т.н.). Тъй като обаче всяка инициатива има нужда от ресурси, анализите трябва да се извърш-
ват внимателно и отговорно. Последно, но не и по значимост е, че не трябва да се дублират 
усилията – ако нещо вече е дигитализирано и достъпно, може да се договори с колегите (други 
библиотеки) как да се използва.

4. Процес на дигитализация – селекция, процес, 
технически изисквания, контрол на качеството, бюджет

Техническите изисквания (хардуерни и софтуерни) вече са обсъдени в други модули. 
Тук ще се съсредоточим най-вече върху процеса на дигитализация и ще предоставим малко 
практически съвети.

Процесът на превръщане на аналогово (не дигитално) изображение като страница на 
книга или гравюра в дигитално изображение, често се нарича „конверсия“. Терминът кон-
версия подчертава факта, че променяме естеството на документа от аналогово в абстрактно. 
Дигитализираните образи са растерни графики с въведените съответни допълнителни данни.

• Селекция. Селекцията е тясно свързана гореспоменатия анализ на данните. Някои 
от тези въпроси имат своето място и тук. В повечето случаи селекцията се ръково-
ди от съдържанието, търсенето или условията. Струва ли си съдържанието цената 
на дигитализацията? Има ли търсене за него? Рядък ли е обекта? Има ли уникални 
характеристики? Всяка организация трябва да създаде политика за селекция и ясни 
критерии. Ресурсите винаги са ограничени и не е възможно да се дигитализира всич-
ко. Обмислете дали не трябва да създаде борд от учени или да се използва мнението 
на външни експерти за това как да се избират обектите за дигитализация.

• Предварително	обучение или обучение по време на работа. Конверсията изисква 
известно предварително обучение или обучение по време на работа. Ако нямате хора 
запознати поне в общи линии с процеса на конверсия трябва да направите следното: 
библиотекарите и ръководителите трябва да посещават семинари и кратки курсове 
относно конверсията, за да добият обща идея по въпроса; ръководителите биха могли 
да наемат експерти или компании, които да се погрижат за дигитализацията; ръко-
водителите/библиотекарите могат да се абонират за онлайн тренировъчни курсове и 
да се упражняват в някои задачи в работното време. Добрата страна на ситуацията е, 
че в днешно време има много възможности за дистанционно обучение и не е необхо-
димо да се напуска работното място. Предишно обучение или обучение по време на 
работа е необходимо, за да започне да се развива кът за дигитализация (финансово 
достъпна инсталация).

• Техническо	приложение. Техническото приложение включва няколко аспекта като 
конверсия, контрол на качеството и управление на дигиталната колекция.

4.1. Конверсия
Както споменахме, конверсията е процес на трансформиране на изображение в дигитал-

на снимка – група пиксели. Тази конверсия би могла да се извърши чрез скенери или фотоапа-
рати. Дигиталните изображения се наричат също bitmap изображения (или растерни изобра-
жения) и се състоят от колони и редове от пиксели (растер). Нарича се растер, за да се отличи 
от изображения съставени от линии и криви наричани векторни изображения. Цветът на всеки 
пиксел е представен чрез няколко бита свързани с пиксели. Броят пиксели се използва, за да 
се определят цветовите вариации на пиксела и се нарича битова дълбочина (bit-depth). Той 
определя броят цветове или нива на сивото, които могат да се използват. Има множество попу-
лярни файлови формати за изображения, които са растерни графики (jpeg, tiff и т.н.). Повечето 
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файлови формати са компресирани и някои компресии намаляват качеството и водят до загуба 
на данни (напр. jpeg). Конверсията им два аспекта – качеството на образа и атрибутите на до-
кумента-източника, който ще се дигитализира.

При конверсията трябва да преценим атрибутите на оригиналния обект – физически 
размери, физическо състояние, риск от щети и т.н. Дали има нужда да се сканира в цвят или в 
черно-бяло? В случай, че документът е в много лошо състояние, може да има нужда от извест-
на реставрация преди да се започне дигитализацията.

Последна, но не и по значение, е евентуалната нужда от софтуерна обработка на изобра-
жението – подобряване на контраста, фина настройка на цветовете и т.н. Има множество ус-
тройства за обработка на изображения като Photoshop, които могат да се използват за тази цел.

Няколко думи относно разделителната способност. Разделителната способност на об-
раза трябва да е толкова голяма колкото е необходимо – нито прекалено малка, нито прека-
лено голяма. Това зависи от предназначението, за което ще се използва изображението. Ако 
например използваме цветно представяне на пиксела в червено-зелено-синя (Red-Green-Blue 
или RGB) схема, използвайки един байт за червено, един за зелено и един за синьо, това озна-
чава използването на 3 байта на пиксел, което позволява постигане на огромен брой цветове 
(256х256х256). CMYK (Циан-магента-жълто-черно ). Друг начин за представяне на цвят е 
Cyan-Magenta-Yellow-Black). Нека споменем, че RGB цветовото представяне идва от телеви-
зионните технологии, а CMYK произхожда от историята на печатането.

4.2. Контрол на качеството
Контролът на качеството има няколко аспекта – мащаб и използвани методи.
Мащабът зависи от целта на дигитализацията. При малки количества дигитализирани 

обекти може да се проверяват всичките изображения. При големи количества могат да се ин-
спектират 10% от всички сканирани изображения.

Методите включват проверка, използвайки екрана или разпечатки. И в двата случая 
трябва да има възможността да се сравнят дигитализираните обекти с оригинала. Трябва да се 
има предвид, че ако наблюдаваме изображение на екран, цветовете на този екран трябва да се 
калибрират. Също така дисплеят трябва да е качествен, за да може да се наблюдават детайли 
в изображението.

Избирането на сканиращо устройство е част от контрола на качеството. Преди да се 
закупи сканиращото устройство (фотоапарат или скенер) може да се направи проба или да 
се помоли продавача да предостави сканирани изображения на обектите, за да се провери 
пространствената разделителна способност на фотоапарата и представянето на цвета. Някои 
детайли относно избора на техническо оборудване са предоставени в други модули.

Последно, но не и по важност, трябва да се погрижим за шума и околната среда. Прахът 
може да повлияе на качеството на изображението.

Още е един интересен аспект е, че могат да се използват умалени варианти (thumbnails) 
на дигитализираните изображения ако трябва да присъстват в интернет страница.

4.3. Управление на дигиталната колекция
Полезността на дигиталните обекти зависи не само от качеството, но и от това как се 

поддържат и как е организиран достъпа до тях. Трябва да се създадат планове за управление 
на дигиталната колекция. Плановете могат да включват: как ще се съхраняват и архивират 
изображенията, как ще се осигурява достъп до тях, как ще се обновяват, как ще се превръщат 
в други файлови формати при необходимост и т.н. Всички изображения трябва да бъдат на-
именувани подходящо, съхранени в специални директории и т.н., което изисква много внима-
ние. Може да се подхожда различно към наименуването на изображения – числова схема или 
използването на значими имена. Всяка конверсия трябва да използва схема за имена, таблици, 
главни и малки букви и т.н. Важно е да се спазват и файловите окончания.
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За описване на дигитални изображения са необходими метаданни. Това означава струк-
туриране на данните. Използването на метаданните е тясно свързано с изискванията за пуб-
ликуване на каталози. Обикновено има три категории метаданни: описателни метаданни за 
описване и идентификация на информационните ресурси, структурни метаданни за навигация 
и презентация и административни данни за управление и обработка.

Различните общности имат различни нужди за елементите на метаданните. Но за да се 
направят данните разбираеми за хората и софтуерните приложения са въведени някои стан-
дарти. Ето някои примери. MARC, съкращение за машинно-четимо каталогизиране (MAchine-
Readable Cataloging), е широко разпространен стандарт използван от библиотеките от десети-
летия. MARC е разработен от Библиотеката на конгреса през 1960-те години, за да позволи 
компютърната изработка на карти за каталози. Кодираното архивно описание (Encoded Archival 
Description или EAD) се разработва през 1990-те от общността на архивистите като начин да 
се представят средства за търсене в електронна форма. Използва Стандартния обобщен език 
за маркиране (Standard Generalized Markup Language или SGML) и XML като схеми за коди-
ране. Поддържа се от Обществото на американските архивисти и Библиотеката на конгреса, а 
последната версия е EAD3. Dublin Core е най-разпространената схема за метаданни за онлайн 
съдържание. Кръстена отчасти на конференция за метаданни от 1995г. организирана от Цен-
търа за онлайн компютърни библиотеки (Online Computer Library Center или OCLC) в Дъблин, 
Oхайo, Dublin Core се състои от 15 елемента считани за достатъчно общи и обширни за да се 
опише голям диапазон от ресурси.

Много дигитални проекти и програмисти използват SGML (Стандартен обобщен език 
за маркиране или Standard Generalized Markup Language) а част от тях предпочитат XML (Ек-
стензивен език за маркиране или eXtensible Markup Language). Предназначението е да се свър-
жат изображения и да се осигури достъп до структурни елементи в единични обекти.

5. Правни аспекти
Трябва да се вземат предвид авторските права на дигитализираните ресурси (текст, кар-

тини, снимки и т.н.). Авторските права означават, че авторът или собственикът на творба на 
креативното изкуство е защитен от закона и има изричното право да дава разрешение за това 
как да се използва обекта или продукта и да изисква съответното заплащане.

Не е възможно да се дигитализира или разпространява каквато и да е форма на защитени 
с авторски права обекти без разрешение на притежателите на авторските права. Промяната 
или модифицирането на съдържанието на обекта също са забранени без разрешението на авто-
ра. Валидността на авторските права е различна в различните държави (напр. в някои държави 
правата са валидни до 70 години след смъртта на автора). Правните аспекти на проблемите с 
авторските права се разглеждат в съответния тренировъчен модул. Когато планираме дигита-
лизацията можем да включим бюджет за компенсация за интелектуалната собственост.

6. Изграждане на бюджет и човешките ресурси
Дигитализацията може да бъде скъпа и се изисква известно разбиране по отношение на 

елементите на разходите. Те имат различни аспекти:
• Развитие на персонала. Съществува нужда да се обучи персонал, да се наеме нов 

персонал или да се използват външни експерти. Техническите изисквания трябва да 
са разбираеми за персонала, който ще извършва дигитализацията;

• Управление на съоръженията. Дори нискобюджетните инсталации изискват известна 
инвестиция, например за да се закупи фотоапарат, да се изработи или закупи стойка, 
плот за дигитализация и т.н. Електрическото захранване, паметта за съхранение и 
достъпът до интернет също са част от разходите.
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• Оперативни разходи. Те включват общите разходи за процеса на дигитализация – 
процеса на селекция, конверсията, създаването на метаданни, управлението на данни 
и т.н.

• Системи за съхранение и разпространение – дигитализираните обекти могат да се 
разпространяват чрез мрежови услуги. Необходими са и съответните пространства и 
системи за съхранението им.

За да се минимизира бюджета, може част от услугите да се осъществяват извън органи-
зацията. Например, не е необходимо да притежаваме собствени мрежови сървъри за да раз-
пространим дигитализираното съдържание, защото могат да се използва външен доставчик 
на уеб услуги.

Човешките ресурси са част от разходите. Библиотеката трябва да инвестира в изграж-
дането на капацитети. Ръководителите на библиотеките трябва да се опитат да обновят знани-
ето, уменията и компетенциите на служителите. ICT компетенциите трябва да се насърчават 
обработка на изображения, HTML, XML, мрежови технологии и т.н.). Някои детайли относно 
управлението на ресурсите могат да се видят в съответния тренировъчен модул.

Разпространението на съдържание е свързано с капацитета за употребяване на мрежата. 
В библиотеките, които искат да имат онлайн присъствие трябва да има поне един човек, който 
притежава познание относно днешните мрежови услуги. Уеб компетентностите на библиотеч-
ния персонал е от критично значение за правилното представяне на дигитализираните обекти 
в мрежата. Част от уеб присъствието /или разпространението/ е разработването на подходяща 
уебсайт.

Добрият уебсайт дизайн осигурява добра функционалност, подходящ интерфейс и ясна 
навигация, които допринасят за достъпа на потребителите. Търсенето, автоматичната коре-
кция на грешки и предоставянето на съответния набор от данни са важни функции на днеш-
ните уебсайтове. Уебсайтът може да реагира отзивчиво, а интерфейсът да се тества за много 
устройства, включително мобилни телефони.

Трябва да се изработи политика за достъп до уебсайтове – удостоверяване на потреби-
телите, мерки за сигурност, мерки против спам и т.н.

Съхранението на дигитално съдържание е важна част от дигитализацията. То трябва да 
се планира от началото. Надеждните дигитални хранилища, методите за постоянно архивира-
не, моделите, които не използват софтуер зависим от фирма и спазването на международните 
стандарти са част от превенцията.

7. Подготовка на проект за дигитализация
За да се получи някаква финансова подкрепа често се налага да се подготви заявление. 

Писането на предложение не е лесна задача и изисква известни компетенции. Малките биб-
лиотеки могат да поискат подкрепа от неправителствени организации или от регионалните 
власти за това как да изработят предложение. Типичното предложение за проект обикновено 
включва: описание на контекста, анализ на нуждите, план за бъдещето, планирани дейности, 
работна програма, критерии за ефективност и бюджет.

8. Организиране на пространството (кът за 
дигитализация)

Тук ще предоставим кратка информация как може практически да се организира дадено 
пространство за дигитализация на ниска цена. Няма точна рецепта – това е просто пример, 
който трябва да се адаптира спрямо вашите изисквания и правила (включително правилата за 
сигурност). Пространството зависи от предназначението и мащаба на дигитализацията. Ще 
предположим, че нуждата е за малък брой книги или документи за месец и библиотеката има 
един до двама души запознати или отговорни за дигитализацията.
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Фиг. 5. Стая (кът) за дигитализация – разпределение на пространството

В такава ситуация, стая с размери между 20 и 30 кв.м. би била подходяща. За създава-
нето на архиви и резервни копия се препоръчва да се осигурят каси в друга стая или даже в 
друга сграда (с оглед на сигурността и в случай на бедствие). Трябва да има място за скани-
ращата инсталация (2-4 кв.м.), място за компютър и друго ICT оборудване (2-4 кв.м.), място 
за книгите/документи за сканиране, включително каса (за ценни книги/документи) и място за 
документиране на процеса и състоянието на обектите след дигитализация (например бюро). 
Стаята трябва да е подбрана добре от гледна точка на сигурност и превенция на злополуки. 
Препоръчва се да има подходящи системи за сигурност и превенция на пожари, както и клима-
тик. На последно място, но не и по важност, е добре стаята да е близо до основната колекция, 
за да се избегнат рискове свързани с пренасянето.

Този пример за стая за дигитализация не е задължителен. Понякога даже няколко ква-
дратни метра, бюро и място за инсталацията могат да са отправна точка за организирането на 
кът за дигитализация.

Фиг. 6. Инсталация за 
дигитализация с ниска цена.
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Практически случай/Упражнение/Конкретен пример
За ниско бюджетна инсталация за дигитализация е необходимо минимум бюро и някол-

ко квадратни метра място. Това са няколко примера от работните места на партньори:

Фиг. 7. Куфар съдържаща инсталация 
за дигитализация (Traveller’s Kit 

разработен от д-р Манфред Майер) 
наскоро придобит от Национално 

гимназия за полиграфия и фотография.

Фиг. 8. Куфар с инсталацията за дигитализация – демонстрирана от д-р 
Манфред Майер в рамките на среща на партньорите.



64

ГЛАВА 5

Фиг. 9. Стойка Traveller’s Conservation Copy Stand TCCS 4535 в Център за 
славяно-визиантийски изследвания „Проф. Иван Дуйчев“

Фиг. 10. Кът за дигитализация в библиотеката Дора Габе в Добрич – няколко бюра, 
скенер (за дигитализиране до формат А3), място за съхранение на книги.
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Фиг. 11. Пример за много евтин кът за дигитализация, създаден с малко средства, 
използвайки картонена кутия, спасена от контейнер за боклук, запечатан с 

опаковъчна лепенка и разрязан по диагонал за да се създадат две клиновидни опори. 
Изображението е от http://write.flossmanuals.net/e-book-enlightenment/scanning-book-

pages/

Заключение
В зависимост от целите и достъпните ресурси, малките библиотеки или архивни цен-

трове могат да разработят различни инсталации за дигитализация. Много е важно да се при-
тежават базови познания за процеса на дигитализация и да се разучат съществуващите финан-
сово достъпни инсталации. В днешно време се срещат нови евтини системи за дигитализация 
в мрежата и затова е все по-лесно да се намерят финансово достъпни решения и да се органи-
зира кът за дигитализация, използвайки само няколко квадратни метра.
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УПРАВИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКИ/
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ПЕРСОНАЛ КАК ДА ВНЕДРЯТ 
ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В СВОЯТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Ключови думи
Методи на обучение, учене през целия живот, система за управление на обучението 

(LMS), малки библиотеки, музейна библиотека, архиви, мениджъри, персонал, цифровизация, 
мобилна цифровизация

Цели на модула
Този модул има за цел да разработи методологична рамка за инструменти за обучение, 

включително система за управление на обучението (LMS), предназначена да повиши мотива-
цията, професионалната компетентност, знанията, уменията и нагласите на ръководния и опе-
ративния персонал на културните институции като библиотеки, музеи и архиви за по-ефектив-
но и качествено изпълнение на дейностите, свързани с мобилната цифровизация.

Съдържание на модула
Основната задача на ръководителите на обществените библиотеки и други подобни кул-

турни институции е да бъдат ориентирани към променената среда на 21-ви век и да прилагат 
адекватни стратегии за формиране на нова посока, нови компетенции и нови структури. Не-
обходимо е да се научим да управляваме културните организации в условията на новите ин-
формационни и комуникационни технологии, за да упражняваме лидерство, основано на цен-
ности. Организационната трансформация предполага активно фокусиране върху всички нива 
на системата (структура-екип-индивид). Движеща сила в тази посока е правилният подход и 
изборът на методи за непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала 
в културните институции.

Глава 6
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1. Въведение
От началото на 21-и век библиотеките, музеите и архивите непрекъснато се развиват и 

трансформират. Интернет и новите информационни и комуникационни технологии предлагат 
многобройни и разнообразни възможности по отношение на традиционна мисия на тези ин-
ституции за функционирането им в бъдещето, в контекста на глобализирания свят.

Съвременните културни институции, в последно време, се превръщат в спирка по пътя 
към технологичната революция. Промяната, наложена от цифровата ера предполага добавяне 
към традиционните задачи на библиотеките, музеите и архивите една много важна задача – 
цифровизацията. Преходът от печатната към цифровата ера е пряко свързан с качествено нова 
дейност: не само пасивното събиране и съхранение на информация и обекти на културно-ис-
торическото наследство, но и активната им цифровизация, съхранение и предлагане. Целта е 
да се осигури мобилен достъп до информация, като се имат предвид промените и нагласите на 
потребителите. Чрез внедряването на съвременни дейности и функции, библиотеките, музе-
ите и архивите заемат достойно място в изграждането на модерно информационно общество.

Те са най-разпространените и достъпни институции, които са важен фактор за културно-
то, духовното и образователното развитие на нацията и работят заедно по въпроса за опазва-
нето на културното и научното наследство, за да се осигурят богати и разнообразни цифрови 
ресурси за подкрепа на образованието, науката и творческа работа.

1.1. Общ преглед на проблемната област
Според манифеста на IFLA / ЮНЕСКО за цифровите библиотеки, преодоляването на 

цифровото разделение е ключов фактор за постигането на целите, залегнали в Декларацията 
на хилядолетието на ООН. Достъпът до информационни ресурси и средства за комуникация 
подпомага здравето и образованието, както и културното и икономическото развитие. Сега 
библиотеките, музеите и архивите работят в цифрова форма и техните цифрови услуги откри-
ват нов път за света на знанието и информацията, свързвайки културите извън географските 
и социалните граници. Големите библиотеки и цифрови центрове не успяват да разкрият ог-
ромния потенциал на библиотеките в малките селища, местните музейни сбирки, етнограф-
ските колекции, които са допринесли значително за запазването на културните традиции и 
историческата памет в определени географски региони без мобилен цифров достъп. Липсата 
на защита и сигурност и влиянието на времето върху историческото наследството, запазено в 
тези институции, е една от основните причини, поради кояито техните колекции не са разкри-
ти пред широката общественост.

Въпросите за физическото оцеляване на писмените документи, техния цифров трансфер 
и популяризирането им в България, Европа и целия свят са обща отговорност на всички заин-
тересовани институции.

2. Определяне на потребностите от обучение
Нужда	от	обучение	=
Очаквани	възможности	в	бъдеще	–	Съществуващи	възможности
Професионалната компетентност на служителите в една организация – библиотека, му-

зей, архив или друга институция е нейният най-ценен актив. В този смисъл управлението на 
процеса на нейното създаване, разширяване и разпространение на знание е една от основните 
задачи на модерното управление. Във времена на бърза организационна и технологична про-
мяна знанията и уменията, придобити при обучението, не са достатъчни през целия професи-
онален живот.. Увеличаващата се скорост на промените означава, че служителят непрекъснато 
се нуждае от обучение за адаптация. Това изисква ефективно обучение на самото работно 
място. Ученето през целия живот е възможност да се предоставят или използват формални 
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и неформални възможности за обучение през целия живот, за да се насърчи непрекъснатото 
развитие и подобряване на знанията и уменията, необходими за работа и лична реализация.

Идентифицирането на потребностите от обучението е важно поради следните 
причини:

• Развиване	на	целите	на	обучението: Добре разработените нужди от обучение са от 
съществено значение за развитието на целта за учене. Целта трябва да бъде резултат 
от организационните цели и цели за развитие на човешките ресурси.

• Идентифициране	на	проблемите,	които	се	нуждаят	от	обучение: Оценяването на 
нуждите от обучение помага да се идентифицира проблемът, който ще отговоря на 
обучението.

• Разработване	на	програма	за	обучение: Оценката на нуждите от обучение спомага 
за разработването на подходящи програми за обучение. Тя помага да се избере под-
ходящ метод на обучение.

• Оценка	на	обучението: Оценката на необходимостта от обучение е от съществено 
значение за оценката на резултатите от обучението. Нуждите от по-нататъшно обуче-
ние също определят как се оценяват резултатите от обучението.

Има множество подходи за идентифициране на потребностите от обучение и всички те 
изискват сериозни усилия и аналитичен и диагностичен подход за определяне на това, което 
е необходимо.

Успехът на обучението е по-голям и по-дълъг, когато съдържанието на учебния материал 
съответства в голяма степен на нуждите от обучение на обучаемия. Ето защо в анализа на по-
требностите е важно не само интересите на преподавателите, но и тези на служителите.

Прилагането на различните аналитични инструменти осигурява обща обратна връзка 
и основни предложения за специфичните нужди от обучение и предоставя добра основа за 
обсъждане с обучаващи институции (преподаватели) за определяне на програма за обучение.

3. Определяне на методите на обучение
Обучението е най-важно за служителите. Те трябва да развият своите умения, за да по-

стигнат по-голяма ефективност на работата, което е положително за организацията. Методите 
за обучение са един от най-важните, най-динамичните и най-променливите елементи, повли-
яни както от различни външни фактори, така и от продължаващата реорганизация на обуче-
нието като цяло.

Основните форми на обучение на персонала в една организация са две:
• Обучение на работното място
• Обучение с отделяне от работното място.

Методите за обучение са средствата, чрез които целите се постигат и съдържанието на 
учебната програма се представя по най-ефективния начин. Изборът на правилния метод за-
виси от различни фактори като: целта на обучението; инструкторът; обучаемите; нивото на 
образование; възраст и опит; социално-културната среда; образователната среда; предметът; 
времеви и материални фактори; времето за подготовка за обучението; продължителността на 
курса; началото на курса; час време; учебни пособия и др.

Изборът на учебното съдържание трябва да бъде обвързан с конкретен подход към уче-
нето – какво, кога и как да се преподава. След това избраният подход трябва да вземе предвид 
обективните и субективни фактори, които влияят върху процеса на учене. Обективните факто-
ри са продължителността, времето, мястото, основата на обучението, а субективните се отна-
сят до качествата, нуждите, способностите, интересите, ученето и житейските преживявания 
на обучаемите и учащите.
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Предимства на професионалното 
обучение на работното място 

Недостатъци на  професионалното 
обучение на работното място 

• По-голяма вероятност за 
съответствие между нуждите от обучение и 
учебното съдържание 

• Повреда на оборудването; 

• Обучението се провежда в реална 
работна среда 

• Ниска производителност; 

• Способност за прилагане на нови 
знания на практика 

• Възможност за повече грешки; 

• По-малко разходи • Ниско качество; 
 

Предимства на обучението 
извън работното място 

Недостатъци на обучението 
извън работното място 

• Гъвкав метод • Ниска мотивация 
• Възможност за обучение на повече 

хора едновременно 
• Възможност за несъответствие 

между съдържание и необходимост 
• Покрива голямо количество 

информация 
• По-скъпо 

• Адаптиране на знанията в различни 
ситуации 

• Не е необходимо да се развиват 
междуличностни умения. 

 
Най-често използваните методи за обучение в образователните програми са:
Метод	на	лекцията: Традиционно този метод е приет като най-широко използваната 

форма на комуникация между обучителя и обучаемите. Обикновено се дефинира като сис-
тематично и последователно изказване на определена тема, съдържаща нова информация за 
аудиторията. Също така този метод е относително лесен за планиране и реализиране. Степен-
та, до която лекцията може да бъде ефективна, зависи от качеството на учебната програма и 
представянето на презентацията.

Метод	на	симулацията: Това е утвърдена класическа форма, която има много по-голям 
потенциал за активно включване на учащите в учебния процес. Подпомага връзката между 
теория и практика; насърчава учащите се да придобиват знания самостоятелно; да форму-
лират хипотези, да ги проверяват и да ги доказват; формира умения за работа с литературни 
източници; обучаваните провеждат наблюдения и експерименти и т.н. Методът на симула-
цията обикновено се провежда след една или няколко лекции. Неговата ефективност зависи 
от предварителното планиране, организацията на дейността на студентите и технологията за 
приложението на знанията.

Метод	на	семинара: Друга фoрма на обучението за работа е семинара. Той е формален 
и създаден за ефективно обучение. По този начин всички стажанти се събират в група и об-
съждат темата от общ интерес. Стажантите се приканват да осигурят обучение помежду си. 
Обсъждат се въпроси, свързани с работата, стажантите задават въпроси и експертите отгова-
рят на техните въпроси. Семинарът, ориентиран към конкретна работа, може да бъде един ден, 
три дни или седем дни. За да се направи ефективно обучение, обучителите използват клипове, 
документални филми, PowerPoint презентации, проектор и др.

Решаване	на	казуси. Разрешаването на реален проблем се използва за формиране на 
умения и нагласи и се основава на реални житейски ситуации или проблеми, представени уст-
но, писмено, чрез филм, аудио или видео и ролеви игри. Те водят до висока осведоменост за 
темата (проблема) и интерес към активно участие в решаването на проблемите. В процеса на 
решаване на проблемие учащите се учат един от друг. Недостатъкът на използването на този 
метод е, че интересът на целевата група се поддържа трудно, освен ако случаят е смислен и 
интересен.
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Работа	в	екип – създава условия за всеки от сътрудниците да увеличи ранга на рабо-
тата (броя на задачите, които изпълнява) и дълбочината на работа (свободата на действие, 
която участникът има при изпълнение на задачите). Наред с намаляването на монотонността 
в работата, методът е и стимул за висока мотивация. Акцентира се върху сътрудничеството, 
доверието и възможността за свободен обмен на идеи, знания и информация. Създават се бла-
гоприятни условия на работа и възможности за персонална изява;

Менторинг (семинар) – трансфер на знания и умения от опитен и компетентен сътруд-
ник към по-неопитни участници в процеса на тяхната комуникация. Методът е широко раз-
пространен, като практическият опит играе изключителна роля в обучението на специалисти. 
Този метод се основава на взаимна и честна комуникация, както и на подкрепа за изпълнение 
на целите, задачите (лични и фирмени) и придобиването на нови навици;

Самообучение – основата е самообучение, което стимулира служителите да организи-
рат своите собствени работни приоритети, така че да съответстват на целите на организация-
та.

Модулната	система	за	обучение се основава на предварително разработено и система-
тизирано учебно съдържание (модули), които са логично взаимосвързани и в същото време 
притежават относителна автономия. Чрез избора и комбинирането на различните модули се 
създава възможност да се посрещнат индивидуалните нужди на обучаваните. Основата на 
професионалното обучение в MobiDig е именно методът на модулното обучение.

Модулното съдържание се съсредоточава върху това, което трябва да се направи и как 
трябва да се направи. Модулът търси най-ефективната комбинация от теория и практика в 
зависимост от естеството на темата.

Модулните програми са насочени към постигане на фиксирани резултати от обучението. 
Те осигуряват определен ефект от обучението и по-пълно усвояване на материала от учащите.

Основният принцип на модулната система е да формира умения за използване и прила-
гане на знанията на практика. Целите на обучението са формулирани, за да дадат представа за 
основните умения, които обучаваният трябва да придобие при завършване на обучението си 
в съответната модулна програма. Отправната точка за формулиране на целите трябва да бъде 
главната цел, предложена за модулната програма като цяло. За всеки модул се разработват 
основни и специфични цели на обучението, като се разработва процедура за контрол за всяка 
една от целите на обучението, за да се гарантира постигането ѝ.

Използването на подходящи методи за обучение е условие и предпоставка за ефектив-
ността на програма за обучение. Изборът и използването на правилните методи е от решаващо 
значение, тъй като обучението трябва да бъде не само образователно, но и стимулиращо. Из-
ползването на ефективен метод или комбинация от методи насърчава по-добро взаимодейст-
вие между обучаващия и обучаваните и по този начин генерира опит, необходим за рентабил-
ността и целесъобразността на конкретната дейност.

4. Спецификации на учебните програми

4.1 Мотивация
Проблемът на мотивацията за учене може да се нарече централен без преувеличение, 

защото мотивът е източник на дейност и изпълнява функциите на стимул и формиране на 
смисъл. Дейност без мотивация или изобщо не се получава, или е изключително неустой-
чива. Следователно е важно целият процес на обучение да предизвика интензивен вътрешен 
стремеж към подобряване и придобиване на нови знания. В този контекст е особено важно 
да се определят точните мотиви на обучаваните, техните вътрешни нагласи към работата на 
организацията.
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4.2 Определения, терминология
Наложително е в началото на обучението да се дефинира терминологичният обхват на 

материята и да се направят необходимите дефиниции/определения. Практиката показва, че 
докато изпълняват еквивалентни позиции в дадена организация, служителите възприемат ра-
ботата си по различен начин, с различна съпричастност и различно ниво на ангажираност. Ве-
роятно някои от тях ще имат само основни познания за предмета на дейността, което определя 
необходимостта от синхронизиране на нивото в началото на процеса на обучение с оглед на 
неговата ефективност.

4.3 Определяне на специфичните проблеми
От съществено значение и в полза на обучението е неговата подходяща насоченост. Мно-

го добра възможност за подробно описание на проблема е дискусията по метода на петте К:
Кой – кой е засегнат от проблема? Специфични групи, организации, ползватели и др.
Какво – какви са границите на проблема, напр. организационни, работни потоци, гео-

графски, потребителски, сегментни и т.н. – Какъв е ефектът от проблема? – Какви са после-
диците от проблема? – Какво се случва, когато проблемът бъде разрешен? “Какво би станало 
ако не решим проблема? “

Кога – Кога възниква проблемът? – Кога трябва да бъде разрешен?
Къде – къде води проблемът? Само на определени места, процеси, продукти и т.н.
Колко – колко ще струва решаването на проблема? Често неяснотата по този въпрос 

обезсърчава екипа да търси решение на проблема. Определянето на финансовата рамка би 
помогнало да се избере подход, който да реши проблема.

“Известният проблем е наполовина разрешен”

4.4 Споделяне на добри практики
От методологическа гледна точка тази техника е от особено значение за практическото 

обучение, особено в чувствителната пресечна точка на технологиите и застрашените модели 
на културно-историческо наследство. Това е един от най-добрите и най-ефективни начини за 
учене, избягване на повечето от обичайните грешки или проблемни ситуации, постигане на 
оптимални работни процеси.

4.5 Варианти за оптимално прилагане на чуждестранния опит
Прилагането на чужд опит може да бъде много полезно за оптимизиране на работните 

процеси и ефективността на организацията като цяло. Въпреки това, за да се увеличи макси-
мално полезността на този метод, е необходимо да се извърши подробен сравнителен анализ 
на работната среда в двете организации, който ще послужи като основа за вземане на решение 
за управление на точния курс на внедряване на непознат до този момент модел на работа. В 
някои случаи е достатъчно да се прилагат специфични характеристики и техники в допълне-
ние към съществуващите в обучаващата се институция. Друг модел е пълна замяна на органи-
зацията на работните процеси с нова, по-ефективна. На практика най-често се прилага комби-
ниран вариант – от чуждестранния опит, който е най-подходящ за функциите на институцията 
са взети конкретни модели и вътрешната организация е променена (настроена), за да бъде 
приложен новосъздадения модел най-ефикасно.

4.6 Изготвяне на методология (инструкция)
Натрупаният дългогодишен опит в обучението налага определен структурен модел, кой-

то отразява следните основни елементи:
• Съдържание	на	обучението. Това е най-важният елемент на програмата. Тя отразя-

ва темите, които обединяват определени знания или умения, които са необходими на 
титуляря на работа. Целите могат да бъдат: изграждане на нови умения, модернизи-
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ране на съществуващите, моделиране на поведението на служителите, изграждане на 
нова организационна култура и т.н.

• Форми	и	методи	на	обучение. Изборът им се основава на съдържанието, целите, 
задачите и ефективността на обучението, както и на съществуващите условия и фи-
нансов капацитет на възложителя.

• Инструкторите. Макар че изглежда подходящо да се използват членове на органи-
зацията, средното ниво на управление, специалисти с богат практически и педаго-
гически опит, в много случаи се препоръчва инструкторите да бъдат външни препо-
даватели. Предимството е възможността да се придобие нов опит, да се приложат 
иновативни решения и да се избегнат проблемни ситуации, произтичащи от личните 
взаимоотношения в рамките на организацията.

• Обучавани. Ефективността на обучението зависи много от състава и броя на обучава-
ните. Тези, които изискват по-високо ниво на обучение, могат да бъдат обучавани по-
отделно или по групи, по категории персонал – според професиите и длъжностите или 
според други критерии. Това най-често се решава от управлението на организацията. 
Оптималният брой участници в обучението зависи от използваните форми и методи на 
обучение и е необходимо да се направи справка с конкретния преподавател.

• Място	на	обучение. Обучението може да се проведе както в работната среда, така и 
извън организацията. И двата подхода имат своите предимства и недостатъци. При 
обучението на работното място обучаващите се не се откъсват от познатата работна 
среда и се свързват по-добре с мисията и духа на организацията. Недостатъците се 
състоят в трудната комбинация от отговорности в работата от една страна и процеса 
на обучение от друга.

• Разходи	за	обучение. Те се различават много поради редица фактори – място на обу-
чение, продължителност, инструктори, брой обучаващи се, използвани форми и ме-
тоди. Наложително е да планирате точно – ако реалната им сума надвишава прогноз-
ната, това може да доведе до неефективност или дори до прекратяване на учебния 
процес, което носи редица негативи както за служителите, така и за организацията.

Практически случаи
Практическите подходи на този модул за обучение по цифровизация на управителите и 

персонала на малките библиотеки, местните културни центрове, местните музеи и звената за 
професионално образование и обучение зависят от:

• Вида на писмените колекции на хартия.
• Избор на техническото оборудване, описано в Модул 3.
• Целта, която трябва да бъде постигната с цифровизацията.

След като ръководителите/ персоналът на малките библиотеки са придобили – чрез са-
мообучение или колективно обучение основните принципи на цифровизацията, описани под-
робно в Модул 1, предстои практическо обучение с избраното техническо оборудване.

В този раздел ще опишем някои често срещани практически случаи, които изискват 
обучение, както и най-иновативният инструмент на MobiDig – Системата за управление на 
обучението (LMS)

Първи случай:
• Малка училищна библиотека, където книгите са сравнително нови и повечето имат 

стандартен формат.
• Изборът на оборудване може да бъде традиционен скенер и обучението да се про-

вежда индивидуално – Симулационен метод – от компютърни специалисти в облас-
тта на цифровизацията, организацията на данните и извличането на информация.

• Целта е цифровизираните учебни материали да бъдат публикувани на уеб сайта на 
училището.
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Втори случай:
• Специализирана библиотека, колекция от манастирски книги, музейна библиотека, 

лични архиви и др. Хартиените документи са с различен формат, колекцията съдър-
жа ръкописи, стари печатни книги, писма, карти, фотографии и др.

• В такива случаи правилният избор е специализирано техническо оборудване. По 
наше мнение обучението трябва да се провежда индивидуално на работното място (в 
библиотеката) от производителя/организатора на техническия хардуер, т.е. използва 
се Симулационният метод.

• Целите се определят съобразно спецификата на библиотеката. Най-често – запазване 
на оригиналите и предоставяне на цифровизирани копия на потребителите, възста-
новяване и съхранение на оригиналите. По-рядко – разпространението в интернет.

Трети случай:
• Малка библиотека наема експерти с техническо оборудване за мобилна цифровиза-

ция, които изпълняват всички процеси на дигитализация на избраните обекти.
• Проектът MobiDig ще разработи LMS (Leaning Management System), която има дока-

зани резултати в професионалното обучение. Ще бъдат направени изследвания на раз-
лични LMS, за да се избере най-подходящата за проекта – напр. Moodle, Joomla и др.

Проектът MobiDig ще използва следните предимства и характеристики на LMS:
• Гъвкав достъп.
• Гъвкави учебни пътеки – обучаемият може да реши да прочете всички модули един 

след друг или в различен ред или да прочете само част от тях.
• Централизирана платформа за обучение – всичко се съхранява на едно място (моду-

ли за обучение, тестове, резултати от оценката, комуникация с учителя/инструктора).
• Без излишни разходи – централизираната платформа за обучение ще бъде безплатна 

и достъпна за всеки, който би искал да я използва.
• Съдържанието може лесно да бъде персонализирано и актуализирано дори след края 

на проекта – могат да се добавят нови модули за обучение или да се добави ново 
съдържание във вече съществуващите.

• Множество канали за обучение и множество медийни формати – изображения, звук, 
видео (всеки от модулите ще съдържа снимки, графики, диаграми, таблици и видео).

• Традиционни и иновативни инструменти – календар, собствени учебни пътеки, те-
стове за самооценка, търсене от речника в текста и др.

• Подпомагане на сътрудничеството с инструктори или други обучаващи се.
Дигитализираното учебно съдържание, приложено в LMS, ще даде възможност на це-

левата група (библиотекари/архивисти/мениджъри на библиотеки/учители в професионални 
училища) да придобият допълнителни професионални умения (в перспективата- обучение 
през целия живот). Разработената LMS ще позволи и насърчи обучавания служител на ра-
ботното му място, предлагайки му интегрирана, надеждна подкрепа и гъвкав (персонално 
адаптиран) начин на обучение. Ресурсите ще бъдат онлайн за свободно ползване и ще бъдат 
проектирани по начин, който да е подходящ и за самообучение.

Изборът на MobiDig LMS ще бъде направен с оглед: избор на подходяща платформа, 
адаптиране на интерфейса (избор на подходяща тема, многоезичен), функционалност, упра-
вление на потребителите, интегриране на модулите за обучение по правилния начин в съот-
ветствие с договорената структура и формат, осигуряване на достатъчно визуални материали, 
за да стане по-привлекателен курса на обучение.

Идеята на LMS е да се използва предимно за самообучение. Библиотекари, архивисти 
и мениджъри в малки библиотеки, архиви, читалища и т.н., които са придобили квалифика-
ция “библиотекар” като професионално образование и обучение, ще могат бързо да получат 
нашите модули за обучение по всяко време и да избират свои собствени учебни пътеки в 
зависимост от техните нужди. LMS обаче може да се използва и за ръководено обучение – по-
големите библиотеки могат да я използват за обучение на по-малки; доставчиците могат да я 
използват за обучение на други и т.н.
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Конкретни примери
Дигитализация в библиотеката на Славяно-Византийския център “Проф. Иван 
Дуйчев”

Библиотеката на Центъра за Славяно-Византийски изследвания “Проф. Иван Дуйчев 
“притежава една от най-богатите колекции ръкописи на гръцки и славянски кодики – око-
ло 500 гръцки, повече от 70 славянски, около 200 ориенталски ръкописи, дву- и три-езикови 
ръкописи от ІХ до ХІХ век. Архивното хранилище на центъра “Иван Дуйчев” включва науч-
ните архиви и епистологичното наследство (над 20 000 писма) на изтъкнати университетски 
преподаватели, дневниците на Балканите и екпедициите до Атон, сесиите на Историческия 
факултет на Софийския университет “Св Климент Охридски “.

Диапазонът на техническото оборудване е широк, но включва и мобилния Travelers 
Conservation Copy Stand TCCS 4535 – ноу-хау на UNI Грац. (UNI Graz.)

Основните цели на цифровизацията са: възстановяване и запазване на ръкописната и ар-
хивна колекция, научните изследвания, частично публикуване на уеб сайта на Софийския уни-
верситет в онлайн библиотеката на манастира Зограф: http://www.slav.uni-sofia.bg/zograflib/csbs

Обучението бе проведено в библиотеката на Центъра от разработчиците на техническо 
оборудване.

Фиг. 1. Дигитализиране на ръкопис с използване на мобилната 
Travelers Conservation Copy Stand TCCS 4535.

Техническият дизайн на тази инсталация предотвратява отварянето на книгата на повече 
от 120 градуса – повечето ръкописи и стари книги не могат да се отворят до 180 градуса. Освет-
лението не загрява, което е особено важно за пергаментовите книги. Това е важно и за целите на 
реставрацията, както и за научната работа на изследователите/потребителите на библиотеките.

Всички елементи на ръкописите са дигитализирани – фиг. 2, фиг. 3.

Фиг. 2. Корица Фиг. 3. Вътрешна корица
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Обучение на персонала в библиотека “Петко Рачев Славейков”. Регионална 
библиотека “П. Р. Славейков” – Велико Търново, Общинска библиотека – 
Свищов и Местен Държавен Архив – Велико Търново

Регионална библиотека “Петко Рачев Славейков” – Велико Търново е регионален мето-
дологичен център за 153 обществени библиотеки в област Велико Търново и организира раз-
лични квалификационни форми като курсове по ИТ грамотност, работа със социални мрежи 
или повишаване на комуникативните умения на гражданите и специалистите под формата на 
различни програми и проекти. В този аспект проектът “Цифрово културно съкровище Север 
+” по програма BG 08 “Културно наследство и съвременни изкуства” беше организиран като 
пример за провеждане на различни форми на обучение в периода 2015-2017.

Една от най-ефективните комбинации от методи, използвани в профилираното обучение 
на вече установени професионалисти, е решаване на казуси и работа в екип. Това беше осъ-
ществено през ноември 2016 г. при обучение за работа с високоскоростен роботизиран скенер 
от Treventus, Австрия с инструктор – представител на компанията.

Фиг. 4 Обучение за работа със Scanrobot 2.0

Фиг. 5 Съвместно решаване на специфичен проблем
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Друга версия на обучението, организирано от библиотеката за експерти по метаданни от 
партньорски организации – регионални и общински библиотеки, както и музейни работници 
и архивни специалисти, е комбинация от лекционния метод и метода на симулацията, където 
обучаемите са запознати с използваните техники и технологии за дигитализиране на обекти-
те, предвидени в проекта и също така придобиха компетентни и професионални познания от 
софтуерни специалисти от PrimaSoft и SofLib, които разработват специализиран софтуер за 
изграждане на информационни масиви с метаданни.

Всеки от обучаваните получи предварително подготвени инструкции за работа със спе-
циализирания софтуер, както и придоби умението да проследи всяка операция при въвеждане 
на метаданните. В същото време се запозна и с множеството конкретни казуси, които възник-
наха по време на работния процес.

Фиг. 6 Демонстрация на възможностите на скенера

Фиг. 7 Групова работа – обучение по въвеждане на метаданни

Един от най-често използваните методи за по-нататъшно обучение на библиотечни спе-
циалисти е Менторинг (семинар), където опитни инструктори провеждат индивидуално обу-
чение персонално с библиотекарите, без те да се откъсват от обичайната работна среда, без 
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прекъсване и без излишен стрес. По този начин специфичните нужди на служителите със 
специализирани знания и умения са удовлетворени в най-голяма степен:

Фиг. 8 Менторинг – обучение на специалисти от библиотеката при ПБНЧ – Свищов

Фиг. 9 Менторинг – обучение на специалисти от Държавен архив – Велико Търново

Обучението на служителите – може би една от най-често прилаганите функции на LMS 
е да подпомогне обучението и развитието на служителите по месторабота. В рамките на LMS 
могат да бъдат назначени курсове, които да гарантират, че служителите придобиват необходи-
мите професионални умения, че са своевременно информирани за промените в продуктите, че 
имат високо съвременно професионално ниво и т.н.
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Фиг. 10 Обучителни ресурси в LMS, поддържан от Фондация “Глобални библиотеки – България”, в 
който специалисти на Регионалната библиотека във Велико Търново имат дейно участие със свои 

материали и експертен принос.

Заключение
Световната тенденция през последните години засили стратегията на всяка институция 

в контекста на по-ефективното управление на човешките ресурси на ЕС. Знанията, уменията 
и компетенциите на персонала на една организация определят нейната ефективност. Обучени-
ето на персонала изглежда е ключов фактор за неговата конкурентоспособност и е синтез на 
емпирични данни, отразяващи реалността. Знанието се изразява в комплексност и е постоянен 
образователен процес, който изцяло се фокусира върху интелектуализацията. Професионал-
ното обучение се счита за основна функция на ръководството на експертния персонал.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АВТОРСКО 
ПРАВО

Ключови думи
Бернска конвенция; Бернски съюз; дружества за колективно управление; колективни 

лицензи; авторски права за свободно ползване (copyleft) ; авторско право; произхождаща стра-
на; създаване; създател; дигитализация; усърдно издирване; Директива 2001/29/ЕС; Дирек-
тива 2012/28/EU; принцип на равенство; Европейски съюз; права на експлоатация; принцип 
за справедлива употреба; формалности; хармонизация; колекции културно наследство; оси-
гуряване на достъп; НОН (статут или ниво на отношение, предоставено от една държава на 
друга в международната търговия); морални права; размножаване; автентичност; осиротели 
произведения; личен печат; съхранение; творби обществено достояние със свободни права; 
знак за творби обществено достояние със свободни права; издаване; възпроизвеждане; право 
на ползване; права за репродуциране; TRIPS (ТРИПС – Споразумението за търговските аспе-
кти на правата върху интелектуална собственост); UNESCO (ЮНЕСКО); Обединените нации; 
Световна конвенция за авторското право; Споразумение на СОИС за авторско право; Светов-
ната организация за интелектуална собственост; Световна търговска организация

Цели на модула
Да покаже какви са правните рамки, касаещи цифровизацията на колекции от културно 

наследство и предоставянето им на разположение на обществеността.

Съдържание на модула
Дигитализацията е процес на цифровизиране на оригинални произведения и публику-

ването им онлайн. Притежателите на авторско право са защитени от незаконно размножаване 
(възпроизвеждане) и публикуване. През 1710 г. е създаден първият “реален” закон за автор-
ско право, според който авторите (а не издателите) са били признати за носители на автор-
ските права, но модерната епоха започва с Бернската конвенция от 1886 г. Оттогава насам 
са проведени множество консултации и са създадени поредица от международни договори. 
Европейското авторско право, освен Бернската конвенция, се основава и на няколко договора 
като „Споразумение относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуалната 
собственост“, Споразумение на СОИС за авторско право и директивите 2001/29/EC и 2012/28/
EU. Няма обаче единен универсален закон, който да важи за всички европейски страни. Всяка 
държава – членка на ЕС има свой собствен национален закон, но европейското законодател-
ство цели постепенно да ги хармонизира.

Глава 7
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В този модул се разглеждат както историческите (с цел проследяване на връзката между 
различните договори), така и днешните проблеми, свързани с дигитализацията, и се правят 
предложения, свързани с аспектите, на които трябва да се обърне внимание в началото на 
процеса на дигитализация. Като цяло, едно произведение остава без авторски права 70 години 
след като неговият създател е починал, но има и много изключения, затова моля, прочетете 
внимателно това ръководство.

1. Въведение
При дигитализиране на библиотечните колекции или архиви трябва да се имат предвид 

всички възможни проблеми, свързани с авторското право[1]. Защото дигитализацията е форма 
на възпроизвеждане на оригиналната творба и публикуването ѝ онлайн. Авторите на творбата 
са защитени чрез авторското право от незаконно размножаване (възпроизвеждане) и публику-
ване на произведението.

Срокът на закрила на защитените с авторски права произведения е регламентиран от 
Европейската директива 2001/29/ЕK (Директива за авторското право). Този срок е еднакъв 
навсякъде в Европейския съюз и изтича 70 години след смъртта на автора/създателя (по-точно 
на 1 януари следващата година).

Други важни споразумения относно дигитализирането и евентуално публикуване на ко-
лекции историческо наследство са:

• Когато творбата е от неизвестен автор, срокът за защита е свързан с годината на пър-
вото публикуване, а авторските права се погасяват 70 години след тази дата.

• Същото важи и за произведения на юридическо лице (например асоциация, фонда-
ция или публична институция); авторското право се погасява 70 години след първото 
публикуване.

• Когато срокът за защита е обвързан с първото публикуване, всяко произведение, из-
дадено или подвързано в отделен том се счита за отделно произведение.

Не всички произведения в библиотечните и архивни колекции са защитени с авторски 
права, голям процент от тях са публично достъпни и защитата на авторски права е невалидна. 
Преди дигитализирането трябва да бъде проучено кои произведения са защитени и кои не са. 
Повече по този въпрос по-късно.

[1] Авторското право се отнася до европейската интерпретация на термина. За раз-
лика от англо-саксонските страни (САЩ, Латинска Америка и Великобритания), в ев-
ропейските авторски права моралните права (нематериалните интереси на автора, 
като например репутацията на автора) по принцип са неотменими.
[2] Директива 2001/29/ЕK на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. 
относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права 
в информационното общество.

2. Кратка история на авторското право
Историята на авторските права започва с възхода на печатарската преса. Тогава пра-

вителствата започват да издават изключителни права за печат върху книги, за да се проти-
вопоставят на незаконното възпроизвеждане. Правата за печат (право на копиране, а именно 
авторско право) се издават на издателите, а не на авторите. С “Устава на Ана” – акт на Велико-
британия (1710 г.) – авторите се признават за носители на основните права. Този акт обикнове-
но се разглежда като първият истински закон за авторското право. Другите държави не следват 
този пример до края на 18. и началото на 19. век.

Формирането на Бернската конвенция (1886) е важен етап в развитието на авторското 
право. Тя е създадена основно за осигуряване на международна закрила на произведенията 
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и също така допринася за повишаване на нивото на защита в самите страни – участнички и 
взаимното съгласуване на националните законите за авторско право[1].

[1] Spoor, J. H., et al, Auteursrecht, naburige rechten en databankrecht, Deventer 2005, p. 19.

3. Международно право
В миналото в много страни често се случвало произведенията на местни автори да са 

защитени, но тези на чуждестранни автори да са напълно незащитени, което се смята за не-
справедливо. Например, едно произведение, издадено в България от българин е защитено от 
националното законодателство в България, но може да бъде копирано и продавано свободно в 
Холандия. Отначало  са сключвани многобройни двустранни споразумения  през 19. век , за да 
се увеличи международната закрила. Със създаването на Бернската конвенция през 1886 г. е 
сформиран първият международен договор, който защитава взаимно интересите за авторските 
права на държавите – участнички.

Международното право предполага наличието на международно законодателство, което 
се прилага в някои страни. Съществуват обаче предимно международни споразумения относ-
но приложимите национални закони в определени ситуации. Участващите в Бернския съюз 
държави притежават свои собствени национални закони за авторското право. При присъеди-
няването си към Бернския съюз всяка държава се ангажира да дава на чуждестранните автори 
същата защита, каквато дава на своите национални автори. Въпреки че няма истинско “меж-
дународно право”, съществува широко международно сътрудничество в областта на защитата 
на авторските права.

3.1 Бернска конвенция (1886)
Първите разговори за международно сътрудничество, които по-късно ще станат Берн-

ска конвенция (Berne Convention (BC), са се провели през 1883 г. в Берн, Швейцария. Те са 
последвани от още три международни конвенции, които довеждат до BC на 9 септември 1886 
г. която влиза в сила за осем държави, подписали на 5 декември 1887 г. През годините BC е 
ревизирана и допълнена шест пъти, за последен път в Париж през 1971 г., (влиза в сила през 
1974 г.). В момента (2018 г.) споразумението се прилага за 174 държави, включително всички 
страни в Европейския съюз. Заедно те образуват Бернския съюз.

Ратифициране на Бернската конвенция (синьо) от 2012 г.*
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Причината да се работи за международно сътрудничество е объркващият брой двустран-
ни договори между отделните нации. Всяка от тях е направила отделни договори с десетки 
други страни, чиито различия водят до правна несигурност. Основната цел на конвенцията 
е била да се осигури международна защита на литературни и научни произведения и худо-
жествени творби. Тази защита се постига чрез принципа на равенство, според който “чуж-
дестранните” творби са защитени по същия начин като „създадените на собствена територия“ 
произведения или авторите от държавите от Бернския съюз имат същите права като местните 
автори, като същевременно се гарантира минимално ниво на защита.

Конвенцията се прилага само за международни ситуации. Член 5 от BC гласи, че в стра-
ната на произход не могат да се правят директни претенции към BC. При вътрешните въпроси 
на конкретна държава трябва да се прилагат нейните национални закони за авторското право.

Държавата от BC, където първоначално е публикувано произведението, се смята за дър-
жавата на произход. Ако конкретно произведение първо е публикувано в страна, която не е 
част от Бернския съюз, или ако изобщо не е публикувано, страната на произход е същата като 
националността на автора. Това може да е от значение при проследяване на притежателите 
на права при дигитализиране на колекции от историческо наследство. Един австрийски автор 
може да публикува своето произведение първо в Италия, в този случай Италия се счита за 
страна на произход и произведението е италианско. Срокът за защита на авторското право по 
BC е най-малко 50 години след смъртта на автора. (член 7 от BC). Държавите-членки на Евро-
пейския съюз и други страни, като САЩ, използват по-дълъг срок на защита от минималните 
50 години, а именно 70 години след смъртта на автора. Един важен принцип на BC е, че защи-
тата се предоставя без никакви формалности (чл. 5 (2) от BC). Това означава, че притежаването 
на авторски права не зависи от формалности като депозиране на копие, използване на символа 
за авторски права ©, заплащане на такси за регистрация и т.н. В момента на създаването на 
произведението авторското право се прилага автоматично без каквито и да било действия или 
регистрации. Ето защо липсата на символ за авторски права не е причина да се предположи, че 
работата не е защитена при оценяването на произведението. В крайна сметка тази конкретна 
регистрация не се изисква в страните, принадлежащи към Бернския съюз.

3.2 Универсална конвенция за авторското право (1952)
На 6 септември 1952 г. в Женева, Швейцария е ратифицирана Универсалната конвенция 

за авторското право (Universal Copyright Convention (UCC). Заедно с BC, това е вторият важен 
международен договор за авторско право. UCC е разработена под егидата на ЮНЕСКО като 
алтернатива на BC за онези държави, които не са се съгласили с BC по някакъв начин, но искат 
да участват в многостранна защита на авторското право. Това са развиващите се страни, Съе-
динените щати и голяма част от Южна Америка. UCC цели най-вече участието на Съединени-
те щати в глобалния договор за авторското право. BC е неприемлива за САЩ от дълго време, 
тъй като срокът на защита се счита за твърде дълъг, а също така САЩ настоява за определе-
ни изисквания към авторите (като присъствие на символа за авторско право и регистрация в 
“Службата за авторското право”), специално изключени от BC.

UCC позволява на страните със защита на авторските права, сходна на тази на САЩ, 
да запазят тези изисквания за собствените си творби, но не могат да изискват нищо повече от 
чуждестранните автори освен приложението на символа за запазени авторски права. Причина-
та за наличие на знака за запазени авторски права е да покаже на трети страни, че се занимават 
с материали със защитени авторски права. В крайна сметка САЩ, след преразглеждане на 
BC през 1988 г., се присъедини към нея и коригира собствения си закон за авторските права, 
както се изисква според конвенцията. Голям брой страни са едновременно част от BC и UCC, 
защото виждат UCC като допълнение към BC. Понастоящем почти всички страни по света 
кандидатстват за членове на Световната търговска организация и следователно се придържат 
към Споразумението за търговските аспекти на правата върху интелектуална собственост, с 
което значимостта на UCC значително намалява.
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3.3 Споразумението TRIPS (1994)
Всички държави-членки на ЕС се присъединяват към Световната търговска органи-

зация (СТО) на 1 януари 1995 г. Споразумението за търговските аспекти на правата върху 
интелектуална собственост (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS), част от СТО, влязло в сила на 1 януари 1996 г., е международно споразумение между 
всички членове на СТО, което регулира свързаните с търговията аспекти на правата върху 
интелектуалната собственост. Днес 164 държави (членове и наблюдатели) са част от СТО и 
следователно се придържат към това споразумение.

Целта на договора е да насърчава иновациите и за постигането на тази цел е необходимо 
да се защити интелектуалната собственост, за да се осигури възвръщаемост на инвестициите. 
От всички държави – членки на СТО се изисква да приведат националното си законодателство 
в съответствие със споразумението TRIPS, за да гарантират договореното минимално ниво на 
защита на правата върху интелектуалната собственост.

Членове на Световната търговска организация 2017 *
Зелено: членове

Жълто: наблюдатели
Синьо: членове, представлявани от ЕС

Червено: не участващи държави

TRIPS, подобно на BC, следва принципа на равенство (член 3 от TRIPS) и НОН (тре-
тиране на най-облагодетелствана-нация, чл. 4 от TRIPS), който забранява дискриминацията 
между субекти от различни държави-членки. TRIPS се придържа към BC, а също така, по 
отношение на софтуер, бази данни и филми, съдържа някои допълнения към нея. В член 9, 
параграф 1 от TRIPS се прави връзка с BC. Този член гласи, че държавите от СТО трябва да се 
придържат към членове от 1 до 21 от BC, с изключение на член 6а[1].

Членовете на ТРИПС трябва да спазват членове 1 до 21 от BC 
(1971 г.) и приложението към нея.

Членовете обаче нямат права или задължения по настоящото 
споразумение по отношение на правата, предоставени по силата 
на член 6а от тази конвенция, или на произтичащите от него 
права (член 9, параграф 1 от TRIPS)
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3.4 Световната организация за интелектуална собственост (1996)
Като “специализирана агенция” Световната организация за интелектуална собственост 

(World Intellectual Property Organisation (WIPO) е част от Организацията на обединените нации 
(ООН). Тъй като това е специализирана агенция, държавите-членки на ООН не са автоматично 
част от WIPO и не са задължени да бъдат. На 6 март 2002 г. влиза в сила Договорът на Светов-
ната организация за интелектуална собственост (WIPO Copyright Treaty- WCT). През 2017 г. 
WIPO има 187 държави-членки.

“Целта е да се допълни непроменената от 1967 г. BC и да се разширят правата, установе-
ни в споразумението TRIPS, особено при използването на компютри и интернет”[2]. Налице е 
бързо технологично развитие, дигитализация, онлайн публикуване и разпространение, което 
става причина тази цел да е постигната само частично. Остават много въпроси за обсъждане 
относно обхвата на правото на възпроизвеждане, което е важно за международния консенсус 
относно дигитализацията и разпространението чрез онлайн мрежи външни/вътрешни, както и 
някои други теми, вече обхванати от TRIPS.

С приемането на договора на WIPO от всички държави-членки вече няма съмнение, че 
публикуването на произведения чрез интернет е запазено изключително за притежателите на 
авторски права, което е важен резултат от договора.

* Потребителско изображение: Собствено произведение.  
Източник: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7990481
BlankMap-World6.svgBerne Convention.png; CC BY-SA 3.0

* Изображението е публикувано на обществено достояние.

[1] Член 6а се занимава с морални права (право на личността), като например репута-
цията на автора. За разлика от англо-саксонските страни (САЩ, Латинска Америка 
и Великобритания), те по принцип са несъвместими с авторското право според БК – и 
следователно и с европейските държави-членки.
[2] Spoor, J. H., et al, Auteursrecht, naburige rechten en databankrecht, Deventer 2005, p. 
705-706.

4. Европейско право
Авторското право в държавите-членки на ЕС е силно повлияно от европейското зако-

нодателство, което цели постепенно хармонизиране на националните закони за авторското 
право. За да се постигне съгласуване на законодателството, директивите се издават за различ-
ни области на авторски права. Тези директиви нямат пряко въздействие, те трябва да бъдат 
приложени от държавите-членки в тяхното национално законодателство. Хармонизирането 
се постига и в съдебните дела, когато националните съдии са задължени да тълкуват нацио-
налните правила чрез европейските директиви. Като най-висш орган, само Европейският съд 
изяснява тълкуването на тези директиви.

Авторското право на ЕС се състои от няколко насоки. В случая с дигитализацията и 
предоставянето на колекции от историческо наследство, наред с другото, се прилага Директи-
вата за авторското право (2001/29/EC)[1]. Тази насока възлага на държавите-членки на ЕС да 
прилагат Договора за авторското право на WIPO в националното си законодателство. Бързо-
то технологично развитие в областта на цифровизацията, съхранението и разпространението 
чрез Интернет има силно влияние при създаването на тази директива.
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В член 5 от Директивата за авторското право (2001/29/EC) се съдържа резюме на раз-
решените изключения от авторско право. Едно от тези се отнася за репродукции, направени с 
нетърговски цели от библиотеки, образователни институции или архиви.

Освен това, Директива 2012/28/EU[2] относно осиротели произведения се отнася и до 
дигитализацията и публикуването на колекции от историческо наследство. Повече за това в 
подглава 4.7 Примери за различни видове произведения.

[1] Директива 2001/29 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. 
относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права 
в информационното общество.
[2] Директива 2012/28 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 
2012 г. относно някои разрешени употреби на осиротели произведения.

5. Различия между области
Хармонизирането на законите за авторските права от Директивата за авторското право 

(2001/29/EC) не е изпълнено напълно. В много области на авторското право законодателство-
то е съгласувано, но в някои аспекти все още съществуват различия както между държави-
те-членки на ЕС, така и между англосаксонските държави. Съществуват различия например 
при тълкуването на определенията “незаконно изтегляне” и “осигуряване на легален достъп”. 
Страните от ЕС оценяват високо моралните права на създателите, нещо по-рядко застъпено в 
англосаксонските държави. Съединените щати прилагат принципа на справедливата употре-
ба, изключения правят от авторското право случаите за библиотеките, образователните инсти-
туции и архивите, където всеки отделен казус се подлага на тест за справедлива употреба по 
определени критерии, за разлика от съгласуваните закони на държавите-членки на EU, които 
посочват кога и в кои случаи тези институции могат да използват произведения. Холандия на-
пример разграничава моралните права и правата на експлоатация (право на ползване), нещо, 
което е заплетено в германското право и където авторското право не може да бъде прехвърля-
но. Съществува обаче възможност за лицензиране на правото на ползване (Nutzungsrechten). 
Въпреки тези различия, авторското право в държавите-членки на ЕС е съгласувано и във вся-
ка страна се прилагат едни и същи правила. Незначителна е възможността тези различия да 
предизвикат проблеми при дигитализирането и предоставянето на колекции от историческо 
наследство. Все пак трябва да се знае, че всяка държава от ЕС има свои собствени закони 
за авторското право и че няма един единствен закон за авторското право, който да важи за 
всички държави-членки. При дигитализирането и предоставянето на колекции от историческо 
наследство се прилагат националните закони за авторското право, но в някои международни 
ситуации може да се прилагат и чужди закони.

6. Авторски права за свободно ползване – copyleft 
(свободен лиценз)

Въпреки, че е малко вероятно да се срещне свободен лиценз по време на дигитализира-
нето на колекции от историческо наследство, тази насока в областта на авторското право все 
пак е интересна.

В момента, в който се създава произведение, авторското право автоматично се прилага 
без други действия, договори или регистрации (включително и ограниченията при използва-
нето на произведението). Възможно е обаче собственикът на авторските права да избере от-
клонение от авторското право. Причината собственикът на авторските права да направи такъв 
избор може да бъде, че той придава по-голямо значение на факта, че други могат да се възполз-
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ват свободно от предоставената творба. За такива ситуации са разработени отворени лицензи 
за съдържание, които предлагат предварително определена структура за лицензиране: copyleft.

Файл, публикуван под такъв лиценз, ясно посоч-
ва какво е и какво не е разрешено при използването му. 
Възможни са няколко варианта: като лиценз, който поз-
волява всякаква употреба на файла; лиценз, който дава 
свобода да се копират и споделят само дословни копия; 
лиценз, който позволява свободно използване на елек-
тронните файлове само за нетърговски цели. (но само 
когато създателят на оригиналните електронни файло-
ве винаги се споменава) и т.н.

Разликата, с произведение попаднало изцяло 
свободно в публичното пространство, е че собствени-
кът на авторските права отдава лиценз copyleft за някои 
– но не всички – права съгласно закона за авторското 

право. Докато авторското право дава на авторите пълен контрол върху възпроизвеждането, 
разпространението и модифицирането на тяхната творба, целта на copyleft е да даде на всеки, 
който има копие от произведението, свободата да споделя, разпространява или променя копие 
на произведението дотолкова, доколкото създателят на оригиналната творба е споменат. Сво-
бодният лиценз също така възпрепятства следното – за разлика от поставяне на произведе-
нието без авторски права в публичното пространство – чрез извършването на някои промени 
(много или само няколко) в оригиналния електронен файл, “вторият автор” може да претенди-
ра за новата версия (с обявяване на източника) и да прибави нови условия за него (особено с 
компютърни програми). Произведението в тази модифицирана форма не дава на потребители-
те същата свобода, каквато оригиналният автор е дал, защото посредникът ги е модифицирал. 
Свободеният лиценз гарантира, че всеки потребител на произведение има същата свобода. 
Притежателят на авторски права може да даде на всяко лице, получило копие от оригинала, 
да го възпроизведе, модифицира или разпространява със съпътстващите изисквания, че про-
изтичащите копия или адаптации също са обвързани със същото лицензионно споразумение.

Един от първите лицензи, които функционират по този начин, е Общ публичен лиценз 
на ГНУ (GNU General Public License (GPL). Този лиценз е предназначен предимно за свобод-
но разпространяващ се компютърен софтуер, но в рамките на проекта GNU е създаден и друг 
лиценз за copyleft: Лицензът за свободна документация на ГНУ (GNU Free Documentation 
License (GFDL). Лицензът за свободна документация на ГНУ е насочен към документация на 
компютърни програми, пускани под Общ публичен лиценз на ГНУ но може да се използва и 
за други документи.

Безплатен лиценз за изкуство (Free Art License (Licence Art Libre)), Лиценз за отворено 
съдържание (Open Content License) Лиценз за открита публикация (Open Publication License) 
и Лиценз за дизайнерската наука (Design Science License) са някои примери за други лицен-
зи за copyleft. Няколко, но не всички, от тези (документални) лицензи са заместени или са 
унаследени от Творчески общности (Creative Commons (CC)- представлява сборник от типови 
договори за използване на авторски произведения).

Лицензите на Творчески общности могат да се прилагат към всички произведения, по-
падащи в обхвата на авторското право, като: книги, статии, фотографии, пиеси, филми, музика 
и уеб сайтове. Лицензите за Copyleft не заместват авторските права, а се основават на него! 
Разрешенията за Творчески общности представляват няколко комбинации съставени от чети-
ри градивни елемента (блокове). Тези блокове представляват четири условия за използване и 
разпространение и могат да бъдат комбинирани в шест различни лиценза.
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Основни условия за използване и разпространение

 

Attribution (BY) 
Приписване (BY) 

Лицензополучателите могат да копират и разпространяват 
произведението и да правят производни материали въз основа на 
произведението - но само ако предоставят на автора (или лицензодателя) 
кредитите (приписването) по посочения от лицензодателя начин. 

 

Share-alike (SA) 
Споделяне (SA) 

Лицензиантите могат да разпространяват производни произведения - 
но при условие, че ги пускат под същия лиценз като оригиналното 
произведение. 

 

Non-commercial (NC) 
Некомерсиално (NC) 

Лицензополучателите могат да копират и разпространяват 
произведението, както и материал, който се основава на произведението - 
но само за нетърговски цели. 

 

No Derivative Works (ND) 
Без производни 
произведения (ND) 

Лицензополучателите могат да копират и разпространяват само 
дословни копия на произведенията - производни не са разрешени. 

 

 

 
Attribution 
Приписване 

CC BY Копирането, разпространението и дериватите са разрешени, но 
само ако авторът е кредитиран за първоначалното издание. 

 
Attribution-ShareAlike 
Приписване; Споделяне 

CC BY-SA 

Копиране, разпространение и деривация са разрешени, но само 
ако авторът е кредитиран за оригиналното издание + лиценза за 
новото издаване при идентични условия. 

(Уикипедия използва този лиценз) 

 
Attribution-NoDerivs 
Приписване; Без производни 

CC BY-ND 
Копирането и разпространението е позволено, но само ако 

авторът е кредитиран за оригиналното произведение и дотолкова 
доколкото произведението се предава непроменено и цялостно. 

 
Attribution-NonCommercial 
Приписване; Некомерсиално 

CC BY-NC 

Копиране, разпространение и деривация е разрешено, но само 
ако авторът е кредитиран за оригиналното произведение + да бъде 
използвано за некомерсиални цели. Новата (дериватна) работа не 
трябва да бъде лицензирана при същите условия като оригинала. 

 
Attribution-NonCommercial- 
ShareAlike 
Приписване; Некомерсиално 
Споделяне 

CC BY-
NC-SA 

Копиране, разпространение и деривация е позволено, но само 
ако авторът е кредитиран за оригиналното произведение + 
новосъздаденото произведение трябва да бъде нетърговско + 
новосъздаденото произведение трябва да бъде лицензирано при 
идентични условия като оригинала. 

 
Attribution-NonCommercial- 
NoDerivs 
Приписване; Некомерсиално 
Без производни 

CC BY-
NC-ND 

Копирането и разпространението е позволено, но само ако 
авторът е кредитиран за оригиналната творба + разпространяваната 
творба не е за търговска употреба (с търговска цел) + оригиналът не 
се е променил по никакъв начин (без деривати). 

Шест различни лиценза, комбинация от условията за използване и разпространение.

Обявяването на произведение част от Творчески общности за обществено достояние и 
слагането на знака за Обществено достояние не са лицензи, а начини да се изясни, че авторът 
напълно се отказва от авторското право, или че произведението вече не е защитено от авторско 
право.

Отказване от авторското право (CC0) не може да бъде нарушено, за разлика от лицен-
за, защото законният ищец (авторът) е поставил произведението в публичното пространство 
така, както е, и по този начин се отказва от всички права (доколкото това е законно разрешено). 
Публикациите, предоставени под формата на CC0, могат да бъдат използвани от всички за 
всички цели и също така споменаването на оригиналния автор не е задължително. Оставянето 
на знака за обществено достояние е метод за маркиране на произведения, които вече не са 
защитени от авторски права. Институциите занимаващи се с историческо наследство управля-
ват много произведения, които са обществено достояние.

С тази маркировка произведенията лесно се идентифицират като обществено достояние 
и са разпознаваеми и откриваеми от технологичната инфраструктура на Творчески общности.
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7. Примери за различни видове произведения
При цифровизирането и предоставянето на колекции от историческо наследство се ра-

боти с различни видове произведения. Три от тези видове са посочени тук накратко.

Религиозни книги
Авторското право защитава авторите и им дава изключителното право като създатели 

да възпроизвеждат и публикуват произведението. Обаче, авторите на религиозните творби не 
винаги са известни. Някои последователи на религията са убедени, че религиозните текстове 
са буквално Божието слово. Бог според тях е написал самото произведение или най-малкото 
го е диктувал. Така юдаизмът и християнството познават десетте заповеди, които Бог е дал на 
хората чрез Мойсей. Също през 1830 г. Джозеф Смит младши публикува “Книгата на Мор-
мон”, написана за членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни 
(по-известни като Мормоните). Според Смит той е получил текстовете от ангела Морони, 
които е написал и заровил текстовете хиляда години по-рано в каменен сандък. Съгласно оп-
ределението за авторско право, в тези случаи Бог и Морони ще бъдат авторите на Писанията.

Възможно е да има (и е имало) съдебни дела относно авторското право върху свещените 
книги, когато различни страни претендират за авторски права. В спор за авторските права, в 
който се използва аргументът, че документът е оригинално произведение, съставено или дик-
тувано от върховно същество, това би поставило съдията в изключително нелепата ситуация 
да се дискутира дали Върховното същество наистина съществува.

Текстовете, които оформят източника на Библията или Книгата на Мормон, вече не са 
обект на авторско право, защото “авторите” са починали преди повече от седемдесет години.

Но на по-съвременните преводи, които са били адаптирани (пренаписани) в настоящия 
момент и показват признаци на оригиналност (личен печат/собствен почерк), авторското пра-
во със сигурност може да се приложи. Имайте това предвид.

Писма, дневници и лични бележки
В колекциите на библиотеки и архиви обикновено можете да намерите и писма, дневни-

ци и лични бележки. Тези документи по дефиниция носят личния печат/собствения почерк на 
създателя и следователно са защитени с авторски права. Получателят, а по-късно институция-
та за управление и съхранение на историческото наследството която отговаря за конкретното 
писмо, става собственик на физическото копие, но не става собственик на авторското право. 
Авторското право остава с автора или с неговите наследници. При дигитализирането и публи-
куването (популяризирането) на документи от сравнително по-ново време е необходимо да се 
проучи дали документите все още са защитени с авторско право и дали се изисква разрешение 
от носителя на авторските права.

“Осиротели“ произведения
За много произведения в колекциите от историческо наследство авторът на произве-

дението е известен на управляващата институция или може да бъде намерен. За да поискате 
разрешение за защитено произведение, което трябва да бъде направено преди дигитализация, 
може да се свържете с правоимащите ищци. Понякога обаче притежателят на авторски права 
не е известен и не може да бъде намерен дори след внимателно проучване (щателно издирва-
не). Когато искането за предварително разрешение не е възможно, тогава това произведение 
се нарича осиротяло произведение.

Съгласно Европейската Директива 2012/28/EU (European Directive 2012/28/EU) е въз-
можно осиротелите произведения да се предоставят (публикуват) при определени условия. 
Едно от тези условия е, че трябва да се извърши задълбочено търсене на бенефициента/ите и 
изследването трябва да бъде документирано.

Много информация може да бъде намерена бързо чрез търсачки като Google. Това обаче 
не е достатъчно за добро проучване на авторите на осиротели произведения. В регламента 
се предвижда, че трябва да се проведат консултации с всички съществуващи източници. От 
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значение са например регистърът на ISBN, базите данни на авторските и издателските орга-
низации, дружествата за колективно управление на авторското право, фотографските агенции, 
националните библиотеки и др. Въпреки всичко, без допълнително проучване на възможната 
защита на произведението, поставянето му онлайн под формата на ‘opt-out’ (отказ от отговор-
ност) може да предизвика искане от евентуалния притежател, който има правото да заяви, че 
има възражения срещу публикуването, а това е много рисковано и притежателите на авторски 
права в не малко случаи започват съдебни дела. Поради това този метод не се препоръчва. 
След като библиотеките и архивните институции не са успели да открият притежателя на пра-
вата след очевидно внимателно и документирано изследване (щателно издирване), тогава тази 
творба се счита за осиротяла и след като е цифровизирана и като се вземат предвид всички 
законови ограничения (и се приложат), произведението може да бъде достъпно онлайн.

8. Размножаване и публикуване
Създаването на дигитализирани произведения, достъпни чрез интернет (размножение/

възпроизвеждане) е форма на публикуване. Няма значение каква технология се използва, ва-
жен е фактът, че произведенията са достъпни за обществеността. Дали произведението може 
да бъде разгледано на уебсайт на институция за историческо наследство, дали е споделено с 
USB памет, дали се изтегля чрез P2P технология, е без значение, дотолкова доколкото произ-
ведението става достъпно за обществеността. Също така, дали в действителност изтегляне на 
произведението е осъществено или кога е станало това, е без значение.

Частни мрежови библиотеки и архиви (интранет)
Частната мрежа (интранет) е ограничена до стените на една организация, независимо 

дали се състои от няколко сгради, свързани помежду си чрез тази мрежа. Това естество на 
мрежата я прави достъпно само за тези, който са на територията на тази организация, а ин-
тернет е достъпен за всички по света които имат интернет връзка. Технологията използвана в 
интернет и тази на интранет, не се различават една от друга.

Член 5 от Директива 2001/29/EC за авторското право – съгласуван и прилаган в нацио-
налното законодателство на държавите-членки на ЕС – изброява разрешените изключения 
от авторското право. Едно от тези изключения се отнася за нетърговски библиотеки, обра-
зователни и архивни институции (за бизнес библиотеките това изключение не се прилага). 
Институциите имат право да извършват дигитализиране на произведения, чийто оригинал е 
част от собствената им колекция, и да предоставят дигитализираното произведение на отдел-
ни посетители чрез частната мрежа (интранет) за изследване или изучаване чрез персонал-
ни компютри. Извън сградата на институцията (например от дома) чрез интернет, достъпът 
до електронните файлове на колекцията е невъзможен. Изискванията, които библиотеките и 
архивните институции трябва да изпълнят при предоставянето (на електронен файл на про-
изведението) са: оригиналното произведение трябва да е част от собствена колекция, инсти-
туцията не трябва да се стреми към търговско предимство, консултацията е насочена към 
изследване или частно обучение и трябва да се проведе в затворена мрежа. Това е сравнимо 
с физическата консултация с оригиналното произведение в библиотека или архивна институ-
ция: потребителите трябва да присъстват на място в сградата.

Копие за съхранение на библиотеки и архиви
Директивата за авторското право 2001/29/EC (Copyright Directive 2001/29/EC) също така 

позволява на същите библиотеки и архиви да правят копия за съхранение чрез дигитализация. 
Целта на тези копия е да се защити оригиналното произведение задълго и все пак да се запази 
достъпът до него. Изискването за предварително разрешение не е изискване в този случай, но 
и тук оригиналното произведение трябва да е част от собствената колекция.
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Авторското право и общественото достояние на сканираните изображения
Авторското право възниква в момента на създаване на произведението и не са необходи-

ми допълнителни действия (защитата се предоставя без никаква формалност). Въпреки това, 
за да отговаря на условията за авторско право (при създаването), произведението трябва да 
отговаря на изискването за оригиналност: трябва да бъде създадено чрез свободен творчески 
избор от автора и това следователно дава на произведението персонален печат/личен почерк.

Копирането или сканирането на произведение не създава оригинално произведение – 
сканирането не е направено от творческа мотивация и затова не носи личен печат/личен по-
черк от автора и е от чисто техническо естество. В случая на сканиране (което е от техническо 
естество) мотивацията е наред с другото: четливостта на текста, дали цялата страница е ска-
нирана, дали има някакви изкривявания и т.н. Креативността и оригиналността не са основата 
за технически опити, те не са причината, поради която е направено копието: това е чисто тех-
ническо действие. Архивите и библиотеките притежават много творби, чиито авторски права 
са изтекли: произведенията са обществено достояние; авторът е починал преди повече от 70 
години. Тези произведения могат да бъдат възпроизведени чрез дигитализиране (цифрова фо-
тография, сканиране), публикувани чрез интернет и предлагани за продажба от институциите 
за историческо наследство. Но институцията притежава само правата на собственост в тези 
случаи (физическото/цифровото копие), а не авторските права. Авторското право вече е из-
текло в оригиналната си версия и цифровизирането не създава нови авторски права. Когато 
институция за историческо наследство реши да качи тези сканирани изображения (възпроиз-
веждания) в интернет (т.е. публикуване), те могат да бъдат законно изтеглени от всеки, те са 
освободени от авторски права. Ако такова копие/ сканирано изображение е закупено от ин-
ституция за историческо наследство или просто е изтеглено, новият собственик може да раз-
реши тези копия да се възпроизведат и да се публикуват отново. Например, отпечатайте го на 
платно и го продайте (в сила са само правата на собственост). Разбира се, това не е разрешено 
при произведения, защитени с авторски права. Институциите за историческо наследство често 
търсят модел за приходи, за да компенсират инвестициите в дигитализация, а може и да напра-
вят и известна печалба. Когато разходите се претеглят спрямо ползите, моделът на приходите 
често не успява да постигне желаната цел. Една от причините за този неуспех е, че сканиране-
то на документи без авторски права може да бъде законно изтеглено и споделено, когато бъде 
публикувано в интернет. Конкретната организация за историческо наследство може да налага 
такса за “официално” изтегляне от системата за управление, но ако изображението е видимо 
по интернет, то често може лесно да бъде изтеглено извън системата, без да се заплаща за това.

Като предпазна мярка, някои организации качват само изображения с ниска резолюция. 
Те могат да бъдат свободно изтеглени, но когато е необходимо изображение с висока разде-
лителна способност, човек трябва да поръча това и да плати на организацията за историческо 
наследство, за да получи конкретното изображение. За да се изчисли правилната (ниска) ре-
золюция за изображения с различен размер, е необходимо да се направи проучване. В крайна 
сметка изображенията с голям размер с ниска разделителна способност ще получат по-добра 
разделителна способност, когато се намалят до по-малък размер. Плътността на пикселите се 
различава в зависимост от размера на изображението (PPI: пиксели на инч).

Това е подходящо за снимки за да изглеждат “добри”, но за сканирани текстови доку-
менти няма еквивалентна стойност. В крайна сметка това се отнася до стойността на инфор-
мацията (самият текст) и изображението трябва да бъде четимо. Грубото зърно е по-малко 
подходящо. (ниската резолюция е неподходяща). Като предпазна мярка, сканирани книги мо-
гат да бъдат публикувани онлайн само частично. В този случай само няколко страници от 
книгата са видими/четливи и за да се получи целият електронен файл, трябва да се свържете с 
организацията и да платите цялата книга. Но не забравяйте, че новият собственик (на копие на 
творба, с изтекли авторски права) може да прави с това копие каквото пожелае, включително 
да го споделя с други хора.

Когато всички административни действия се претеглят спрямо приходите, често за ин-
ституцията остава малко и човек може да се запита дали не е по-добре сканираните изображе-
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ния да се оставят свободно достъпни и безплатни. За да се предотврати нежеланото изтегляне 
и размножаване, както и да се обяви източника, организацията за историческо наследство 
може да избере да използва воден знак в качените електронни изображения. В случая скани-
раното изображение може свободно да бъде изтеглено от уеб-сайта, но за да се получи ориги-
налното изображение без воден знак, трябва да се свържете с организацията и да заплатите за 
електронните файлове. И в този случай, новият собственик може да направи каквото пожелае 
с копието, ако оригиналната творба е обществено достояние (институцията има само права на 
собственост).

Пример за изображение с воден знак

Практически случай
Когато дадена библиотека или архивна институция иска да дигитализира (размножи) 

колекцията и да я направи достъпна чрез интернет (публикуване), в някои случаи авторските 
права трябва да бъдат взети под внимание. Правната ситуация за цялата дигитална библиотека 
или архивна колекция би трябвало да се обяви и това е идеалния случай. Това се прави неза-
висимо от това дали произведенията в колекцията са защитени с авторски права или не са. По 
този начин, когато се планира дигитализация и публикуване на колекцията (или части от нея), 
притежателят на правата е известен в случай, че трябва да бъде дадено разрешение, известни 
са и условията свързани с публикацията, или случаите в които произведението е освободено 
от права и е обществено достояние. Ползите от пълното записване на правния статус (на ко-
лекцията) са, че е възможно да се направят прогнози за разходите, свързани с изпълнението, 
и за това, което организацията трябва да вземе предвид или да изразходва от бюджета. В иде-
алната ситуация е известно правното положение на всяка отделна творба/обект. Но на прак-
тика това не е реалистично в повечето случаи. Това отчасти се дължи на трудоемкия характер 
на картографирането на правното положение. Поради това е разумно да се очертае правната 
ситуация на дигитализацията /публикуването на отделни управляеми блокове и да се водят 
записи в многогодишен план.

Препоръчително е да поддържате актуализирана справка за авторските права и да я 
съхраните трайно в организацията. Например да посочите фиксиран годишен повтарящ се 
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момент, когато се проверява състоянието на защитените с авторски права произведения. Това 
състояние на нещата може да се променя, защото авторските права може да изтекат, авторите 
или притежателите на права може да се преместят, така че данните за контакт вече не са акту-
ални, лицензите могат да изтекат и т.н.

Независимо от добрата подготовка и проучванията, не могат да бъдат предявени претен-
ции. Тази несигурност трябва да се възприеме като нещо нормално. Въздействието на риска 
може да бъде ограничено чрез включване на годишен бюджет за проучване в общия бюджет 
на организацията. Правната несигурност може да бъде отстранена и чрез закриване на колек-
тивни лицензи за части от колекцията. Например за раздела за осиротелите произведения. Но 
също така е възможно да се избере лиценз за по-голяма част или дори за цялата колекция. Ко-
гато сключвате такова споразумение, погледнете критично колко колективния лиценз е обхва-
нат от събираемостта или събирателния компонент и до каква степен организацията е защи-
тена срещу възможни рискове. С авторите, които не са свързани с организация за колективно 
управление, трябва да бъдат сключени отделни споразумения. Лицензът за CS (CS-license ) не 
е застрахователна полица.

За да се определи кога кои произведения от колекцията отговарят на условията за из-
следване на авторското право, дигитализация и публикуване, планът за събиране или прегле-
дът са добра отправна точка. Въз основа на този преглед можете да изберете кои произведения 
ще бъдат разгледани за авторски права във всеки един момент (и в многогодишен план), ци-
фровизирани и поставени онлайн.

За проучването на авторското право на произведенията в колекцията може да се използ-
ва следният поетапен план с минималните изисквания:

Анализирайте
• Разделете колекцията по възраст, за да определите в цялостно коя част от колекцията 

е защитена от авторското право и коя част е обществено достояние. От 1853 година 
може да служи като добра разделителна линия между общественото достояние (обек-
ти по-стари от 1852 г.) и вероятно защитена с авторски права ( обекти датиращи от 
след 1853 г.). Въз основа на средната европейска продължителност на живота от 82 
години и с добавяне от 15% получаваме 95 години. Освен това, добавяме 70 години 
за авторските права (70 години след смъртта) ще бъдат общо 165 години. Текущата 
година (2018, годината на това издание) минус 165 е 1853. Преценяването на риска 
тук е разумно, защото не можем сляпо да разчитаме на това изчисление. Възможно 
е авторът да е станал на повече от 95 години, в резултат на което авторското право 
изтича по-късно.

• Определете задълбочено дали има други авторски права върху (части от) колекцията. 
Помислете, например, за ежедневни вестници със снимков материал, поместен там. 
Тези снимки може да са направени от фотограф на свободна практика, в резултат на 
което авторското право върху снимката не е притежание на издателя на вестника, 
а е притежание на фотографа. Когато се публикуват дигитализирани вестници он-
лайн, разрешението трябва да бъде получено предварително от издателя и персонал-
но от фотографа на свободна практика или фотографски съюз (collecting society for 
photographers).

• Определете задълбочено коя информация за автора или притежателя на авторските 
права е вече известна. Използвайте следното разделение: a. известен процент, b. не-
известен процент , в. процент, който може да бъде известен след изследване.

• Запишете резултатите.

Стратегически избор и политики
Правната ситуация в колекцията от историческо наследство – или част от нея (в зависи-

мост от многогодишното планиране) – сега е нанесена изцяло. Освен това са записани не само 
защитените произведения, но и произведенията, чиято продължителност на закрила е изтекла 
и принадлежат на публичното пространство. Използвайте наличната понастоящем информа-
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ция, за да изберете кои части от колекцията отговарят на условията за дигитализация и упо-
треба на тези дигитални копия. И заедно с този избор имайте предвид следните съображения:

• Имаме ли достатъчно ресурси и време, за да бъдат те приложени и дали са налице 
достатъчно знания?

• Определете какво искате да направите: цифровизиране и пускане онлайн или цифро-
визация за запазване и предоставяне чрез частна мрежа?

Разработване
• След като е определено кога какво ще се извърши, могат да се предприемат следните 

дейности.
• Определете за всеки обект дали е интелектуално произведение на автора. С други 

думи, дали това е оригинално произведение (създадено от свободния творчески из-
бор от автора което му придава личен почерк). Фотокопирано произведение включе-
но в собствената колекция, но без оригиналът да присъства, не отговаря на условията 
за дигитализация (действието не е съхранение).

• Съберете процентите на авторските права, събрани в предишната стъпка за отдел-
ните оригинални произведения или за части от колекцията. Пример за това може да 
бъде разработен подробно: всички произведения на автора X са безвъзмездни (об-
ществено достояние), творбите на автора Y са защитени с авторско право до 2021 г. 
За произведения на автора Z са сключени лицензи.

• Минималната информация за правата, която трябва да бъде записана, за предпочита-
не за всеки обект поотделно, в отделен запис е следната база данни:

• името на автора;
• данни за връзка с автора или правоимащия(ите) ищец(и);
• година на смъртта на автора;
• година на създаване (първо публикуване) на произведението;
• информация за други приложими права, които се отнасят за произведението;
• информация за всички договорени лицензи и разрешената употреба на произве-

дението.
• При регистрацията на произведения (или части от колекцията) 

е препоръчително да маркирате произведенията които принад-
лежат на общественото пространство, със знак за обществено 
достояние.

• Знак за обществено достояние не е необходим за предоставянето на произведението 
чрез собствената си частна мрежа (като копие за съхранение), но когато работата се 
предоставя чрез Еурепеана, Фликър или Уикипедия, това е изискване.

• Определете как приложимите права могат да се показват бързо и ясно за хората и ма-
шините, когато публикувате (онлайн публикуване) дигитализираното произведение.

• В случай на осиротели произведения да се обяснят подробностите за това как са про-
ведени изследванията и кои източници са били консултирани (при усърдно търсене). 
Вероятно лиценз може да бъде закупен от организация за колективно управление 
(collecting society) за покриване на риска.
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Заключение
Авторското право е правото на създателя (или на правоприемника) на произведения на 

литературата, науката или изкуството, с това право създателят определя как, къде и кога рабо-
тата му се оповестява или възпроизвежда.

В Европа (и в повечето други страни) авторските права произтичат от закона, няма нуж-
да от формалности (регистрация, подновяване, известие за авторски права © или депозит).

В началото авторското право е право, което защитава издателите, а не авторите. Приви-
легиите и монополите са предоставени на издателите за отпечатване на книги (възпроизвеж-
дане и публикуване): те имат правото да копират. Статутът на Анна (Великобритания, 1710) 
признава за първи път, че авторите, а не издателствата, трябва да бъдат първите носители на 
права.

С Бернската конвенция през 1886 г. започва модерната ера на авторското право. Това е 
първото многостранно споразумение между отделните нации относно авторското право. Това 
споразумение е създадено в резултат на объркващия брой двустранни договори между отдел-
ните нации и за осигуряване на международна закрила на защитените с авторски права произ-
ведения. Оттогава до наши дни се провеждат множество консултации и се сключват поредица 
от международни договори. Освен Бернската конвенция Европейското авторско право е ос-
новано на няколко договора, така че няма един “универсален закон”, който да важи за всички 
страни. Всяка държава-членка има свой собствен национален закон и европейското законода-
телство има за цел постепенното да съгласува тези национални закони за авторско право.

Във всяка държава-членка на Европейския съюз (и по-голямата част от света) срокът на 
закрила на авторското право изтича 70 години след смъртта на автора/създателя. Освен това 
следните международни споразумения са важни при цифровизирането и евентуалното публи-
куване на колекции от историческо и писмено наследство:

• Когато работата е от неизвестен автор, терминът за защита е свързан с годината на 
първото публикуване, а авторските права завършвт 70 години след тази дата.

• Същото важи и за произведения на юридическо лице (например асоциация, фонда-
ция или публична институция); авторското право приключва 70 години след първото 
публикуване.

• Когато свързваме термините за защита с първото публикуване, произведенията, из-
лезли в отделни томове или раздели, всяка отделна част се счита за отделно произ-
ведение.

Въз основа на авторското право се прави copyleft, който може да се прилага към всички 
произведения, попадащи в закона за авторското право, като: книги, статии, фотографии, пие-
си, филми, музика и уеб сайтове. Докато авторското право дава на авторите пълен контрол вър-
ху възпроизвеждането, разпространението и модифицирането на тяхната творба, при copyleft 
(copyleft license) авторът се отказва от някои от тези права и ясно посочва какво е и какво не е 
разрешено при използването на неговата творба.

Чрез примери от три вида произведения, които могат да присъстват в колекциите от 
историческо наследство, са описани някои функции за авторски права:

• Авторското право не защитава идеи, а оригинални авторски произведения. Авторско-
то право защитава писменото разработване на идеята, аналогово писмено или диги-
тално. Например идеята за “Ромео и Жулиета” на Уилям Шекспир – любовна история 
за двама младежи от съперничещи си семейства – често се използва от други автори. 
Книгите на тези автори, които се основават на идеята за Ромео и Жулиета, са защи-
тени, а не самата идея.

• Производителят/авторът и поради това притежател на авторски права е човекът, кой-
то разработва идеята във физическа или дигитална разработка.

• За да се прецени дали дадено произведение е оригинално и затова е защитено с автор-
ски права, личният печат (“почеркът на писателя”) трябва да бъде видим. Това трябва 
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да е произведение, което не е написано като имитация, а нещо което е (първо по рода 
си). Работа, създадена от свободния творчески избор от автора.

• Писма, дневници и лични бележки носят по дефиниция личния почерк на създателя 
си и следователно са защитени от авторски права. Получателят, а по-късно институ-
цията за управление на наследството, която притежава писмото, става собственик на 
физическото копие, но не става собственик на авторското право. Следователно при 
дигитализация и публикуване е необходимо да се провери дали документите все още 
са защитени с авторско право и да се изисква разрешение от носителя на авторските 
права.

• Изискване на разрешение за дигитализация и публикуване на защитена работа трябва 
да се извърши предварително. Копирането и поставянето на работа онлайн под фор-
мата на ‘opt-out’ (отказ от отговорност) е много рисковано и притежателите на права 
в много случаи започват съдебни дела. Поради това този метод не се препоръчва.

Осиротелите произведения са произведения, на които авторът или носителят на автор-
ски права не е известен и не може да бъде намерен. Искането на предварително разрешение 
в този случай не е възможно. Осиротелите произведения могат да се предоставят на общест-
веността (публикуват) при определени условия. Едно от тези условия е, че трябва да е извър-
шено задълбочено проучване на бенефициента (бенефициентите) и проучването трябва да е 
документирано (т.е. щателно издирване).

Предоставянето на дигитализирани документи/книги за обществено ползване чрез мре-
жова инфраструктура може да се извърши по два начина: чрез интернет и чрез интранет. Що 
се отнася до авторското право, за тези канали за публикуване се прилагат различни правила. 
Публикуването чрез интернет на произведение без авторски права е забранено (с изключение 
на осиротелите произведения). Публикуването чрез интранет е разрешено при определени 
условия. Библиотеките и архивните институции могат да публикуват, когато: оригиналната 
творба е част от собствената им колекция, институцията не се стреми към търговско предим-
ство, консултацията е насочена към изследване или частно изучаване и трябва да се извършва 
в затворена мрежа (интранет).

Некомерсиалните библиотеки и архиви също могат да правят копия за съхранение чрез 
дигитализация. Целта на тези копия е да се защити оригиналното произведение задълго и все 
пак да се запази достъпът до него. Изискването за предварително разрешение не е наложи-
телно в този случай, но и тук оригиналната работа трябва да е част от собствената колекция.

Авторското право възниква в момента на създаване и не са необходими допълнителни 
действия (защитата се предоставя без никакви формалности). За да отговаря на условията за 
авторско право (при създаването му), произведението трябва да отговаря на изискването за 
оригиналност. Копирането или сканирането на произведение не е ново оригинално произ-
ведение, а възпроизвеждане от чисто техническо естество. Креативният творчески избор и 
личният печат (почеркът) на авторът липсват.

Архивите и библиотеките притежават много произведения, чиито авторски права са из-
текли: произведенията са обществено достояние. Тези произведения могат да бъдат възпро-
изведени чрез дигитализиране (цифрова фотография, сканиране), публикувани чрез интернет 
и предлагани за продажба от институциите за историческо наследство. Но институцията при-
тежава само правата на собственост (отнася се за физическо или цифрово копие), а не автор-
ските права. Авторските права вече са изтекли в оригиналната им версия и цифровизирането 
не създава нови авторски права. Институциите за историческо наследство често търсят модел 
на приходи, за да компенсират инвестициите в цифровизацията а може и да направят известна 
печалба. Когато разходите се претеглят спрямо ползите, моделът на приходите често не успява 
да постигне желаната цел.

Различни предпазни мерки са възможни за да противодействат на законово разрешеното 
изтегляне и споделяне. Но когато всички административни действия се претеглят спрямо при-
ходите, често не остава почти никаква печалба и човек може да се запита дали не е по-добре 
сканираните изображения да се направят свободно достъпни и безплатни. Използването на 
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водни знаци прави източника (организация за историческо наследство) идентифицируема и 
предотвратява нежеланото изтегляне и разпространение с много прости средства.

Не всички книги/документи в колекциите от наследството на библиотеки и архиви са 
защитени с авторски права, голям процент от тях са от общественото достояние и защитата 
на авторските права е невалидна. Кои произведения са защитени и кои не са, трябва да бъде 
проучено преди цифровизацията. В последната глава е даден пример за това как може да се ор-
ганизира и изпълни разрешаването на проблема с авторските права. Дадени са предложения, 
които изискват внимание преди започване процеса на дигитализация.

Описът на актуалната правна ситуация на цялата библиотечна или архивна колекция е 
не само идеалният случай за идентифициране на притежателите на авторски права, но това 
дава също така и възможност да се изчислят разходите и времето, което е необходимо за това. 
Поради трудоемкия характер на картографирането на правната ситуация е разумно да се очер-
тае правната ситуация както и дигитализация/публикуване в управляеми (които са по силите и 
възможностите) блокове и да се водят записки в дългогодишен план. Винаги ще има известна 
несигурност, независимо от добрата подготовка и проучвания, могат да бъдат направени и 
известни жалби. Тази несигурност трябва да бъде приета като нещо нормално. Въздействието 
на риска може да бъде ограничено. Например чрез годишният бюджет и колективните лицен-
зи. Планът за събиране на средства или описът е добра отправна точка за определяне кога кои 
произведения от колекцията отговарят на условията за дигитализация и публикуване от страна 
на авторското право.

В плана за изследване на авторското право стъпка по стъпка се обсъждат три основни 
въпроса. Първо, анализирайте колекцията, която ще бъде дигитализирана. Второ, направете 
стратегически избор и формулирайте подходите си. И трето, разработете информацията, съ-
брана в първите две стъпки. Включете „пътна карта“, тя може да ви помогне да се извърши 
правилното управление по прост и структуриран начин.

Заключение: дигитализирайте колекциите от историческо наследство с добре обмис-
лен план, вземете под внимание авторските и правните параметри, съсредоточете се в на-
чалото главно върху произведения, които са обществено достояние (с изтекли авторски пра-
ва) както и върху защитени с авторски права произведения на които вие със сигурност сте 
притежател, поискайте предварително одобрение от притежателят на авторските права, 
ако става дума за защитени произведения, за които нямате авторски права.
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБУЧЕНИЕТО

Ключови думи
Регистрация, вход, модули, тестове, филми, инструктори, LMS, онлайн обучение, само-

оценка

Цели на модула
Този модул има за цел да запознае потребителя с характеристиките на LMS платформа-

та. Ще научите какво е система за управление на обучението и как да използвате тази, която 
създадохме. Различните функции ще бъдат обяснени в детайли, ще бъдете запознати с процеса 
на регистрация и ще получите основни инструкции.

Въведение
Нашата система за управление на обучението (LMS) е достъпна чрез уебсайта на проек-

та: mobiledigit.eu в менюто „Обучителни модули”. Тя е безплатна и може да бъде използвана 
по всяко време. За да получите достъп, трябва да се регистрирате.

LMS се състои от всички наши уроци, които се наричат модули в контекста на LMS, и 
някои други средства за обучение, като например тестове за всеки модул/урок, както и кратки 
обучителни видеоклипове. Информацията е същата като в това ръководство, но в LMS можете 
да получите достъп и до различните езикови версии.

Преди да просължите е препоръчително да прочетете внимателно документа за защита 
на данните и отказа от отговорност.

За да получи достъп до обучителните модули, потребителят трябва да отиде на страни-
цата “Обучителни модули” в горното меню. След регистрация е необходимо да се влезете от 
формата за вход. Ще се появи връзка за LMS, наречена "Отиди на LMS". С щракване върху нея 
потребителят ще има достъп до модулите на избрания от него език (в горното меню).

Глава 8
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1. Система за управление на обучението в проект 
МобиДиг

1.1. Регистрация и вход в LMS/Обучителни модули
• Можете да се регистрирате, като кликнете върху Регистрация във формата за вход в 

меню „Модули за обучение“ на нашата уеб-платформа Mobiledigit.eu
• Попълнете формата, която се появява.
• Можете да влезете, като използвате и формата в менюто „Модули за обучение“.

Фиг. 1. Формата за вход.

2. Структура и характеристики на модула
В LMS има 7 модула за обучение. Те съдържат същата информация, както в това ръко-

водство, но са достъпни безплатно онлайн. Също така можете да намерите различни езикови 
версии на нашия уебсайт.
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Фиг. 2. Модулите в платформата за обучение

Всеки модул се състои от следните секции: 
• Ключови думи
• Цели на модула
• Съдържание на модула
• Основно съдържание на модула (2 или повече секции)
• Практически случаи
• Заключение
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• Кратко обучително видео
• Речник 
• Препратки
• Тест за самооценка - да тествате знанията, които сте получили с прочитането на 

модула

Фиг. 3. Примерна структура на модул.

Важно! За да се запишете, трябва да кликнете върху бутона “Enroll” в долната част на 
страницата или под всеки модул в списъка на модулите. След това частите на модула ще могат 
да бъдат отваряни чрез препратките в менюто. Вижте Фиг. 1.
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Фиг. 4. Примерна структура на модул.

2.1. Тестове
В края на всеки модул има тест за самооценка.
Всеки от тях има 5 въпроса с 3 възможни отговора. Повечето от въпросите имат един 

верен отговор, но има въпроси, които имат два възможни отговора. Ученикът трябва да  про-
вери всички възможности, за да получи пълните въпроси на въпроса.

Тестовете имат по 10 минути за решаване. В края (когато кликнете върху „Complete“) 
ще се появи екран с резултати.

Фиг. 5. Примерна структура на тест.

2.2. Кратки обучителни видеа
Всеки модул е съпроводен и от кратък филм, създаден от партньорите в проекта. Дос-

тъп до тях можете да получите през менюто на модула („Кратко видео за обучение“) или чрез 
нашия канал в YouTube, наречен „Проект за мобилна дигитализация“.
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3. Профил "Инструктор"
LMS е много полезен инструмент, който може да се използва не само за самостоятелно 

учене, но и по време на семинари и различни обучения. Както бе споменато по-горе, LMS е 
безплатна и всеки може да се регистрира.

Ако сте учител и искате да имате учителски акаунт - можете да се свържете с админи-
стратора (iovedenski@scas.acad.bg, rosen@scas.acad.bg) след регистрация, за да могат да одо-
брят права на „инструктор”. Администраторите могат да се свържат с вас и да поискат допъл-
нителна информация, ако такава е необходима. След като получите тези права, ще можете да 
видите резултатите на участниците във вашата група.

За всяка помощ или въпроси, свързани с използването на Модулите за обучение, моля 
свържете се с партньорите по проекта MobiDig или с администраторите на платформата: 
iovedenski@scas.acad.bg, rosen@scas.acad.bg, +359 88 8709 488 
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Copyleft (свободен лиценз) - форма на лицензиране и може да се използва за запазване 
на условията за авторски права за произведения. Това е практика да се предлага на хората 
правото свободно да разпространяват копия и модифицирани версии на произведение. Рабо-
тата, публикувана под такова разрешение, ясно посочва какво е и какво не е разрешено при 
използването му.

LMS – Системата за управление на обучението (LMS) е софтуерно приложение за ад-
министриране, документиране, проследяване, отчитане и предоставяне на образователни кур-
сове или програми за обучение

TRIPS (Споразумение за търговските аспекти на правата върху интелектуална собстве-
ност) / TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement) - 
Международно правно споразумение между всички държави-членки на Световната търговска 
организация WTO (World Trade Organization). Той определя минимални стандарти за регули-
ране от страна на националните правителства на много форми на интелектуална собственост, 
които се прилагат спрямо други държави-членки на WTO.

Бернска	конвенция / Berne Convention - Международно споразумение за авторско пра-
во, за първи път приета в Берн, Швейцария, през 1886 г.

Графични	редактори (графичен софтуер) - програма или група от софтуерни решения, 
която позволява на човек да манипулира изображенията, текста или моделите визуално с по-
мощта на компютър.

Дигитализация - процес, който изисква оптично четене и преобразуване на информа-
цията в цифров сигнал, което прави документа достъпен при отсъствието на неговия ориги-
нал. Този процес се постига чрез скенер, който прави четенето на документацията и позволява 
неговата достъпност онлайн или на всеки друг цифров носител (компютър, таблет, флаш па-
мет).

Дигитални	хуманитарни	науки (ДХН) - област на научна дейност в пресечната точка на 
изчислителните/цифровите технологии и дисциплините на хуманитарните науки. [Wikipedia]

Директива	2001/29/ЕС / Directive 2001/29/ EU - Директива на Европейския парламент 
и Съвет от 22 май 2001 г. относно съгласуването на някои аспекти на авторското право и срод-
ните му права в информационното общество.

Директива	2012/28/ЕС / Directive 2012/28/EU - Директива на Европейския парламент и 
Съвет от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени употреби на осиротели произведения.

Документ - Физически обект, който съдържа информация на различни носители, като 
хартия, пергамент, снимки, пощенски картички, аудио.

Запазване / Preservation - Набор от дейности, чиято цел е да удължи / защити живота на 
едно произведение.

Знак	за	публичен	домейн / Public Domain Mark - Символ, който се използва, за да по-
каже, че дадено произведение е освободено от известни ограничения на авторското право и 
следователно е обществено достояние.

Колективни	дружества / Collecting societies - Орган, създаден от закон за авторското 
право или частно споразумение, което се занимава с колективно управление на права. Орга-
низациите за колективно управление имат право да лицензират защитени с авторски права 
произведения и да събират възнаграждения като част от принудителното лицензиране или 
индивидуалните лицензии, договорени от името на своите членове.

Конверсия – процес на превръщане на аналогови носители (книги, документи) в диги-
тални изображения (растерни изображения)
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Международна	федерация	на	библиотечни	асоциации	и	институции (International 
Federation of Library Associations and Institutions или IFLA) - водеща международна инсти-
туция, която представлява интересите на библиотечните и информационни услуги и техните 
потребители. Тя е глобалният глас на библиотекарските и информационни професии.

Метаданни – структурирана информация описваща изображенията, като „заглавие“, 
„автор“, „формат на документа“, „дата“ и т.н. Dublin Core е най-разпространената схема за 
метаданни за съдържание в мрежата.

Мобилна	цифровизация – Подход към организиране на процесите на цифровизация, 
използващи мобилно оборудване. То се транспортира до ресурса/обектите вместо обратното, 
както при традиционната (статична) цифровизация.

Морални	права / Moral rights - Права, свързани с неимуществените интереси на автора, 
като репутацията, почтеността и / или личната връзка с работата му като създател. Тези права 
са неотменими (не могат да бъдат премахнати) и трябва да бъдат разграничени от правото за 
икономическа експлоатация на авторски права, което може да се използва за поддържане или 
защита на материалните интереси.

Най-облагодетелствана	нация / MFN treatment (most-favoured-nation) - Принципът на 
най-облагодетелствана нация е статут, свързан основно с международната търговия, даден от 
нация на друга нация, където приемащата страна никога не получава по-неблагоприятни ус-
ловия от която и да е друга страна, с която дарителската държава поддържа отношения. Това 
е един от основните принципи на WTO (World Trade Organization). Ето защо членовете им са 
задължени да третират по един и същ начин всички участници. Всеки, който дава предимство 
на друг член, е автоматично задължен да направи това за останалите държави.

Обществено	достояние	CC0 / CC0 public domain dedication - Опцията “Няма резерви-
рани авторски права” на Creative Commons. Ефективно означава да се откажат всички автор-
ски права и сходни права, които един автор притежава за дадено произведение и да посвети 
тези права на публичното пространство.

Оптично	разпознаване	на	символи	(OCR) - технология, която позволява да се кон-
вертират различни видове документи, като сканирани хартиени документи, PDF файлове и 
изображения уловени от дигитални камери, в данни които могат да се редактират и в които 
може да се извършват търсения.

Оригинално	произведение / Original work - Работа, която не е написана като имитация 
по вече съществуващ пример (и е първа по рода си). Тя носи личния печат на автора, “почер-
кът на автора”. Работа, създадена от свободния творчески избор от автора и следователно 
оригинално творение.

Осиротяло	произведение	/ Orphan work - Защитено с авторски права произведение, за 
което притежателите на права са доказано неопределени или неконтактни. Понякога името на 
автора или притежателя на правата е известно, но е невъзможно да се свържете с тях, защото 
не могат да бъдат намерени допълнителни подробности (например адрес, телефонен номер, 
пощенски адрес и т.н.).

Права	на	експлоатация / Exploitation rights - Авторските права дават на създателя на 
произведението изключителното право да го направи публично и да го възпроизведе. Правата 
за експлоатация гарантират, че само притежателят на авторските права може да определи дали 
тяхната работа може да бъде експлоатирана или не.

Право	за	възпроизвеждане / Right to reproduce - “Право на ползване”, което дава право 
да се копира или размножава произведение (право, издадено на издателство, печатница).

Право	на	ползване / Right of use - Право на икономическа експлоатация, което може да 
се използва за поддържане или защита на материалните интереси (свързано с експлоатация 
на произведение).

Предоставяне / Making available - Вижте: Публикуване.
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Принцип	на	равенство / Equality principle - Доктрината, която твърди, че всички дър-
жави-членки (човешки същества) са еднакви, и че те трябва да бъдат третирани еднакво съ-
гласно закона.

Принцип	на	справедлива	употреба / Fair use principle - Концепция от закона за автор-
ското право в САЩ, която дава възможност да се използват защитени с авторски права произ-
ведения при определени условия. Преди да бъде заявена частна употреба, първо трябва да се 
анализира за какво е употребата.

Продължително	търсене / Diligent search - Явно, внимателно и документирано проуч-
ване за притежателя на авторското право на произведение. Когато притежателят на авторски 
права не може да бъде намерен, тогава тази работа се счита за осиротяла.

Професионални	компетенции – Успешна комбинация, набор от знания, умения, на-
гласи и поведение на служителите за постигане на резултати (желани нива на представяне) в 
дадена професионална роля и в определена организация. Компетенциите са способности, кои-
то се развиват чрез учене – учене и опит, чрез натрупване на знания и формиране на умения.

Публикация / Publication - Предоставяне на работа на широката общественост.
Публичен	домейн / Public domain - Произведенията, чиито изключителни права на ин-

телектуална собственост са изтекли, са задържани, изрично са били отменени или не са при-
ложими и следователно тези произведения са обществено достояние.

Размножаване / Multiplication - Копиране или възпроизвеждане на произведение.
Растерно	 изображение (bitmap изображение) – дигитално изображение, съдържащо 

определен брой редове и колони от точки. Цветът на точките е кодиран използвайки RGB (3 
байта за червено, зелено и синьо) или CMYK система (4 байта за циан, магента, жълто и си-
ньо)

Репродукция / Reproduction - Копиране или размножаване на произведение.
Рядка	книга - От названието се подразбира, че това е нещо уникално. Редки книги 

са тези, които трудно могат да се срещнат, като например печатни материали преди 16 век, 
първите издания. Но има и други характеристики, които правят книгите да попаднат в тази 
категория: брой издания, произход, историческа стойност и т.н.

Световна	организация	за	интелектуална	собственост (Договор за авторското право 
на СОИС или WCT) / World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WIPO Copyright 
Treaty or WCT) - Международен договор за авторското право, приет от държавите-членки на 
Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) през 1996 г. (Женева, Швей-
цария).

Сканиране	на	текст – техника, използвана в четенето, при която потребителят се стре-
ми да намери определена информация без да възприема повечето от текста, който чете. На-
пример, когато човек чете график, той се опитва да намери определено късче информация, 
което е свързано с планираното пътуване и затова търси с поглед необходимата информация 
пропускайки останалата.

Стара	книга - Всеки отпечатан документ между 1501 и 1800 г. се счита за стара книга. 
Тези материали могат да притежават разнообразни характеристики, а именно вид на шрифта, 
колофон и маргинали. Фактът, че един документ се счита за стара книга, не означава непре-
менно, че е рядък и/или ценен.

Страна	на	произход / Country of origin - Държавата от Berne Convention, където произ-
ведението е публикувано за първи път. Когато едно произведение се публикува едновременно 
(в рамките на 30 дни) в няколко държави от Berne Convention, страната с най-кратък срок на 
закрила се определя като страната на произход. Ако произведението е публикувано за първи 
път в страна, която не е част от Berne Convention, или ако изобщо не е публикувано, страната 
на произход е същата като националността на автора.
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Съгласуване / Harmonisation - Европейското законодателство цели постепенно съгласу-
ване на различните национални закони за авторските права на държавите-членки.

Универсална	конвенция	за	авторските	права / Universal Copyright Convention - Меж-
дународно споразумение за авторското право, което за първи път се приема в Женева, Швей-
цария през 1952 г.

Учене	през	целия	живот – Всяка дейност за учене през целия живот за подобряване на 
знанията, уменията и компетенциите

Формалности / Formalities - Правни (законови) изисквания, необходими за получаване 
на авторско право в определена юрисдикция (не в Европа). Например регистрация на авторски 
права, подновяване на авторски права, уведомление за авторски права © и депозит за авторски 
права.

Хибридна	библиотека - термин, използван от библиотекарите за описание на библио-
теки, съдържащи комбинация от традиционните печатни източници и нарастващия брой елек-
тронни ресурси. [Wikipedia]

Цифровизация – Преобразуване на аналогова информация под каквато и да е форма 
(текст, картина, глас и др.) в електронна форма чрез електронни устройства (скенери, камери и 
др.), така че информацията да може да се обработва, съхранява и предава чрез цифрови схеми 
и мрежи.
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Глава 5
РАЗРАБОТВАНЕ	 НА	 ФИНАНСОВО	 ДОСТЪПНИ	 ИНСТАЛАЦИИ	 ЗА	
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