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АНОТАЦИЯ:

Ветеринарномедицинските и аграрни науки имат значителна роля в
социално-икономическото ни развитие. Научно-изследователската и учебна
дейност на преподавателите по тези науки в Тракийски университет се
подпомага от Централната библиотека. Библиотеката отговаря и на
образователните и информационни потребности на студентите, изучаващи
специалности в Аграрния, Стопанския и Ветеринарномедицинския
факултет, както и на специалисти в областта на аграрните науки и
ветеринарната медицина от цялата страна.
Как са се формирали и развивали колекциите от библиотечния фонд, за да
съответстват на задачите на библиотеката, е въпрос представляващ
определен интерес и обуславящ полезността на предстоящото изследване.
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Увод
Университетските ни библиотеки днес трябва да отговарят на изискванията на
съвременното образование - да го осигуряват информационно.
В своята стратегия „Европа 2020”, Европейската комисия определя ясно ролята на
университетите в изграждането на Европа на знанието. Основна цел е да се подобри
работата и привлекателността в международен мащаб на европейските институции за
висше образование и да се повиши качеството на всички степени на образование и
обучение в ЕС1.
Неизменен партньор в това образование са университетските библиотеки.
Ефективното обслужване на потребителите на една университетска библиотека е
невъзможно без висококачествени библиотечни колекции и ресурси.
Какви са днес библиотечните колекции и ресурси на една университетска
библиотека и как са се формирали, опазвали и развивали през годините, за да съответстват
на задачите й, е въпрос, представляващ определен интерес и обуславящ полезността на
настоящото изследване.
Според Димчев2, в исторически план, формирането на фондовете на библиотеките
при висшите училища е сложен процес, върху който са повлияли редица външни и
вътрешни фактори.
В проекта „Шанс за българските библиотеки за 21 век”3, разработен по инициатива
и с подкрепата на фондация “Отворено общество” – София от колектив с ръководител
доц. д-р Александър Димчев, се анализира състоянието на фондовете, комплектуването и
автоматизацията в различни видове библиотеки в страната, сред които и на
университетски библиотеки за периода 1990-1997 г. Целта на мега проекта е да се решат
проблемите на изграждането на НАБИМ, която е от изключително значение за
библиотечната инфраструктура в България и за обмена на информация. Предлага се да се
финансират подбрани библиотеки от цялата страна, които имат ключово значение в
библиотечната мрежа. Сред включените 32 университетски библиотеки е и библиотеката
на Тракийски университет.
Настоящото проучване се фокусира върху развитието на колекциите в Централната
библиотека на Тракийски университет.

1

Европейска комисия. Европа 2020 :[Електронен ресурс]. // http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm.
Димчев, А. Фондовете на библиотеките и на висшите училища в периода 1888-1987 г. София, 2010.
3
Шанс за българските библиотеки за 21 век : Мегапроект, разработен по инициатива и с подкрепата на
фондация “Отворено общество” – София от колектив с ръководител доц. д-р Александър Димчев, 1999.
2
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Ветеринарномедицинския факултет, както и на специалисти в областта на аграрните
науки и ветеринарната медицина от цялата страна.
Как са се формирали и развивали колекциите от библиотечния фонд, за да
съответстват на задачите на библиотеката е въпросът представляващ интерес за
предстоящото изследване.
Актуалността и полезността на изследването се обуславя от необходимостта да се
проследи мястото и ролята на библиотеката в процеса на образование, степента на
използване на библиотечните колекции, тяхната актуалност спрямо потребителските
нужди и от разработването на нов информационен портал на Тракийски университет.
Библиотеката ще получи възможност да бъде представена в него. Резултатите от
настоящото проучване ще бъдат пряко приложени в изграждането на новата визия на
библиотеката в интернет пространството.
ЦЕЛ на настоящото изследване е да се проследи развитието на библиотечните
ресурси на Централна университетска библиотека на Тракийски университет, като се
откроят основни тенденции и се изведат препоръки за устойчиво развитие на колекциите
й.
За постигане на поставената цел следва да бъдат изпълнени следните основни
задачи:
1. Да се проследят основаването и етапите на развитие на библиотеката.
2. Да се проучи и анализира развитието на фонда на Централна университетска
библиотека на Тракийски университет.
3. Да се разгледат услугите, които библиотеката развива на основата на ресурсите
си.

7

Обект на изследването е Библиотечният фонд като съвкупност от библиотечните
колекции.
Използваните методи са сравнителен анализ, осъществяван по определени
критерии и показатели, наблюдение, измервания и анкета.
За изпълнението на поставените задачи следва да се проучат документи със
статистическа и служебна информация от книги за движение на библиотечния фонд,
инвентарни книги, регистрационни картотеки, доклади, отчети, проекти, планове и
програми и извлечените от тях данни да се съберат и систематизират в таблици.
Да се анализират и представят резултатите от изследването на колекциите и
извършваните от библиотеката информационни услуги.
Да се извърши анкетно проучване сред потребителите на библиотеката за оценка на
библиотечните колекциите и услуги, да се представят и анализират резултатите и върху
основата на проучването да се дадат препоръки.
Дипломната работа се състои от три части.
Първа част представя съвременната структура на библиотеката и проследява
метаморфозите, през които библиотеката преминава през годините. Отделено е внимание
на сградния фонд, като място на съхранение на колекциите и са направени измервания на
основни показатели на микроклимата и фотоклимата в помещенията, използвани за
книгохранилища. Анализирани са данните и са дадени препоръки.
Във втората част се проследява развитието на колекциите през отделните периоди,
сравнени са показатели и са описани тенденции през годините. Изведени са различни
диаграми по вид на документите, по език, по съдържание, по начин на постъпване и въз
основа на това са добавени изводи. Отделено е специално внимание на профила на фонда,
който е представен в описателен и в табличен вид.
В трета част са изведени услугите, които библиотеката развива на основата на
колекциите и ресурсите си. Направено е анкетно проучване сред потребителите, обобщени
и представени са резултатите, въз основа на резултатите са направени изводи и са дадени
препоръки.
За оказаното съдействие и ценни напътствия във всички етапи на работата,
изказвам своята благодарност към научния си ръководител доцент Милена Миланова.

8

ПЪРВА ГЛАВА. Възникване и

развитие на библиотеката на Тракийския

университет
През 1995 г. с решение на 37-то НС4 в Стара Загора се създава Тракийски
университет на базата на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина и
Висшия медицински институт в града със съществуващите към тях факултети и звена. Покъсно към университета се присъединяват Института за повишаване квалификацията на
учителите (ИПКУ) и четири преобразувани в колежи полувисши институти: три
медицински и един технически. Структурата на университета се актуализира със
разкриването на Педагогически, Технически и Стопански факултет.
Тракийският университет е автономна институция, научноизследователски и
образователен център в областта на ветеринарната медицина, животновъдството,
медицината, агробизнеса, екологията, агрономството, техническите и педагогическите
науки.
Названието Тракийски университет напълно отговаря на изисквания на Закона за
висше образование, тъй като институцията извършва обучение в три от четирите основни
области на науката, а именно: обществени, природни и технически.
Тракийският университет покрива следните области на висше образование:
педагогически, социални и стопански, природни, технически, аграрни науки и
ветеринарна медицина, здравеопазване и спорт, както и 16 професионални направления от
Класификатора на областите висше образование.
Част от структурата на Тракийски университет е неговата библиотека. Според
правилника за устройството и дейността му, Тракийски университет: “Притежава
библиотека с учебна и научна литература и други средства за информационно
осигуряване.” Структурното и организационното й изграждане се извършва съгласно
приет Правилник за устройството и дейността на библиотеката,5 съобразен с
нормативните документи, осигуряващи развитието на университетските библиотеки.
Университетската библиотека е структурирана като система, състояща се от Централна
университетска библиотека, факултетни библиотеки (Библиотека на Медицински
факултет, Библиотека на Педагогически факултет и Библиотека при Факултет Техника и
технологии) и библиотеки към колежите (Библиотека на Медицински колеж, Библиотека
на Филиал - Хасково).

4
5

Решение на НС. ДВ, Приложение 9, №68, 1995
Протокол №5 на АС от 07.05.1995
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За първи път в страната университетска библиотека е изградена в подобна сложна
структура, чиято цел е утвърждаването на библиотеката на Тракийски университет като
съвременен информационен център, отговарящ на нарасналите изисквания на своите
потребители. Без да се противопоставят една на друга, отделните самостоятелни
библиотеки, изграждащи информационната система на университета, се допълват
взаимно, както по отношение на фондовете си, така и по отношение на тяхното
съдържание и използване.
Функциите на Централна университетска библиотека са да подпомага методично и
организационно дейността на факултетните библиотеки и библиотеките към колежите. За
Централна библиотека на Тракийски университет е определена библиотеката на Висшия
институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ). Основната задача на
библиотеката е да осигурява информационно образователния и учебния процес в двата
факултета Ветеринарномедицински и Аграрен (от 2006 г. и новооткрития Стопански
факултет.
Историята на библиотеката започва през 70-те години на 20 век, когато на
национално ниво се вземат решения за преструктуриране на науката и образованието.
Градовете

кандидати

за

пребазиране

на

Ветеринарномедицинския

институт

и

Зоотехническия факултет на Селскостопанска академия в София са Пловдив, Плевен и
Стара Загора. Материално-техническият и кадрови потенциал и традициите в
образованието дават предимство на Стара Загора.6 Мотиви за това пребазиране са и
географското разположение на града и добре изградената база на научните звена в
областта на животновъдството, която да се използва в образователния процес. В града и
окръга се намират Научен институт по говедовъдство и овцевъдство, Хибриден център по
птицевъдство, Регионален ветеринарен институт, Ветеринарен техникум, Селекционен
център и Окръжен ветеринарен център.
Висшият институт по зоотехника и ветеринарна медицина е ново висше училище,
но факултетите включени в състава му, са с десетилетни академични традиции и богат
опит в образователното дело, като бивши факултети на най-старото висше училище в
България – Софийския университет.
Паралелно с новото висше училище се изгражда и неговата библиотека.
Обединяват се фондовете на Висшия ветеринарномедицински институт “Д-р Георги

6

Летопис на висшето образование в Стара Загора. Стара Загора, 2005
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Павлов” - София и част от колекциите на библиотеката на зоотехническия факултет при
Селскостопанска академия “Г. Димитров” - София.7
Библиотеката започва своята дейност с основната задача да се развива като базова
отраслова библиотека по ветеринарна медицина и зоотехника в помощ на двете основни
дейности на новосъздаденото висше училище - подготовката на студентите за тяхното
изграждане като висококвалифицирани специалисти и на развитието научната и
изследователската работа.
Годините 1974-1979 г. са години на проблеми и изпитания за библиотеката при
ВИЗВМ. Преместването на фонд с повече от 90 хил. т. книги, периодични издания и други
документи, започва през есента на 1974 г и приключва през 1979 г. През този период
библиотеката е изправена пред редица трудности: разпокъсаност - една библиотека в
София (библиотеката на бившия ВВМИ, преименувана вече като библиотека на ВИЗВМ)
и една в Стара Загора: подготовка за преместване, преместване и пренареждане на големи
колекции от книги, периодични издания и други библиотечни документи; организиране и
провеждане на мероприятия за правилното и ползотворно протичане на библиотечните
дейности и в двете библиотеки.
Най-голямата трудност се състои в това, така да се организира преместването и
подреждането на библиотечните колекции, че работата в новата библиотека да протече
нормално и библиотеката да достигне в кратки срокове нивото на обслужване, постигнато
в библиотеката на ВИЗВМ в София.
Предпоставка за изпълняването на тези задачи е единното ръководство - в този
период новата библиотека и библиотеката в София, чиито фондове предстои да бъдат
пребазирани в Стара Загора, функционират като единна система с единно ръководство от
директор и библиотечен съвет. Директорът е пряко подчинен на Ректора на ВИЗВМ, и се
ръководи в своята работа от зам. ректора по научната дейност. Библиотечният съвет е
представителен орган на Академическия съвет за съгласуване работата на библиотеката с
учебната, преподавателската, научната и изследователската работа на института и се
отчита пред него най-малко веднъж годишно. Като селскостопанска и университетска
библиотека,

методическото

й

ръководство

се

осъществява

от

Централната

селскостопанска библиотека и от Университетската библиотека на СУ. Ръководството

7

От своя страна библиотеката на Висшия ветеринарномедицински институт е прераснала в самостоятелна
библиотека от бивш филиал на Университетска библиотека, след отделянето на някогашния
Ветеринарномедицински факултет на Софийски университет “Климент Охридски” в самостоятелно висше
учебно заведение.
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внимателно и компетентно планува, организира и ръководи преместването на фонда и
паралелно с това нормалната библиотечна дейност.
Подготвените помещения в библиотеката на ВИЗВМ в Стара Загора за читални и
книгохранилища са разположени на различни етажи. Това създава голямо неудобство,
намалява до голяма степен ефективността на работата. Удължава се времето за
обслужване на читателите, губи време, изразходват се излишни физически усилия.8
За да бъдат преодолени тези неудобства и да се повиши ефективността от
усвояването на пространствата в библиотеката, като и да се подобри обслужването на
читателите е изготвена план-скица на всички помещения с необходими мебели и стелажи
и разпределение на фонда.
Но дори и преустроени, помещенията, в които е разположена библиотеката, след
няколко години стават тесни за растящите й колекции и за нарасналия брой потребители.
Затова през 1977 г. на Комплексен институт за проучване и проектиране “Главпроект” е
възложен проект за нова библиотека: “Планово задание за библиотека за 240 000 тома към
ВИЗВМ - Стара Загора”.9
При проектирането са приложени в максимална степен принципи за функционална
и пространствена организация, по-важни от които са:
- интеграция на зоните и помещенията с еднакво предназначение и на различните
поделения, с цел да се създаде рационална организация на процесите, свързани с
ползването;
- несмущавани и кратки пътища на постъпващите в библиотеката книги и други
документи, на посетителите и на служителите.
Пътят на постъпващите книги и други документи трябва да следва технологичната
последователност на обработка и каталогизиране, след което трябва да се насочва към
книгохранилището или към подръчните и справочните фондове, открити за свободен
достъп. Книгите, подлежащи за подвързия трябва да преминават през книговезницата
преди да постъпят в книгохранилището или съответните фондове. Постъпващите архивни
и информационни материали трябва да имат своя път, съответно към архивния и
информационния отдел. Желателно е пътищата на постъпващите книги и други документи
в отделите за обработка, каталогизиране, информационния отдел и архивния сектор да не
се пресичат никъде, а изходното им начало да бъде обща експедиция, където са приети.
Пътят на книгите, архивните материали и други документи от книгохранилищата до
8

Доклад до ръководството на ВИЗВМ, 1975
Министерство за строежите и архитектурата. Комплексен инситут за проучване и проекиране. Планово
задание. София, 1977
9
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читателите трябва да бъде кратък, времето за получаване на документ от хранилището не
бива да надвишава 3-5 минути.
Проектът е реализиран и заедно със строежа на новата сграда на висшето училище,
сградата на новия информационен комплекс, включващ просторна библиотека,
редакционно-издателски отдел, печатно-книговезка база и фото лаборатория е построена
през 80-те години на 20-ти век. Остават неизпълнени довършителните дейности по нея и
тя остава неотворена за работа и посетители и до днес.
В края на 1991 г. библиотеката започва преместването на колекциите си в нова
сграда, но не в новопостроената библиотечна сграда, а в сграда в Студентски град,
построена за детска градина.
В предоставеното пространство са обособени няколко зони с помещения за
читателите на обща площ 200 кв. м, помещения за книгозаемане и копирни услуги с обща
площ 100 кв. м, служебни помещения за библиотекарите с обща площ 200 кв. м. и
помещения за книгосъхранение с обща площ 660 кв. м.
В тази сграда се помещава библиотеката и до днес.
От състоянието на сградата и площта на хранилищата, в които е разположен
фондът, в голяма степен зависи неговото съхранение и опазване.
За целия период от 1992 г. (годината, в която завършва последното преместване на
колекциите) до 2014 г. не е провеждано пълно изследване на условията на съхранение и
дали те съответстват на нормативните изисквания.
С дигитален анемометър през пролетния месец април на 2014 г., в светлата част на
деня в помещенията, използвани за книгохранилища бяха измерени основни показатели за
микроклимата и фотоклимата – влажност, температура, светлина.

хранилище

осветеност

относителна влажност

температура

първи етаж

30 лукса

49.4 %

20°

втори етаж

35 лукса

49.2 %

20°

мазе

26 лукса (с
осветление)

53.5 %

18.9°

0 лукса (без
осветление)

Таблица 1. Основни показатели за светлина, температура, влажност
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При анализа на резултатите от мониторинга на микроклимата се основаваме на
утвърдените изисквания за температура и влажност10:
-

температура на помещенията, в които се съхранява фондът следва да е 18°C (±
2°C);

-

относителна влажност на въздуха да е 55% (± 5%).

Мониторингът показва температурни различия в отделните книгохранилища
разположени на различните нива в сградата, но температурният режим е в пределите на
допустимите норми.
Анализът на данните показва леко отклонение от нормата за относителната
влажност на въздуха – 0.6% под нормата в книгохранилището на първи етаж и 0.8% под
нормата в книгохранилището на втори етаж.
Състоянието на въздушната среда в книгохранилището, разположено в мазето е в
рамките на нормата. Това е важно за физическото състояние на съхраняваните в това
хранилище периодични издания, някои от които са подложени на по-голям риск от
книгите, защото са печатани на хартия с по-ниско качество от тази на книгите.
Измерените показатели за състоянието на микроклимата в различните помещения
имат своите особености и различия. Затова и подходите към подобряване или поддържане
на микроклимата в тях трябва да са различни.
За хранилищата на първи и втори етаж е необходимо овлажняване на въздуха (с
осигуряване и използване на овлажнители или чрез проветряване). В книгохранилището в
мазето не е необходимо използване нито на овлажнители, нито на влагоабсорбатори.
В книгохранилищата липсват отоплително-вентилационни системи. За осигуряване
на пресен въздух се разчита на естествена вентилация и периодично проветряване.
Температурата на вътрешния въздух в помещенията е рамките на оптималните граници
18-20°C, а влажността е приближена към долната граница на оптималната относителна
влажност от 50%, с отклоненията от 0,6 и 0,8% надолу в книгохранилищата на първи и
втори етаж.
В деня на провеждане на измерванията температурата на въздуха на открито е
26°C.
Правилното съхранение на библиотечните фондове изисква и определен светлинен

10

Димчев, А., А. Дончева. Организация и управление на работата в обществената библиотека : Наръчник на
библиотекаря. София, 2012.
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режим. Данните от измерването на осветеността в книгохранилищата на различните нива
са с различни стойности: 30 лукса в книгохранилището на първи етаж, 35 лукса в
книгохранилището на втори етаж и 26 лукса

(при включено осветление) в

книгохранилището в мазе, но и във всички тях нормите за осветеност са спазени.
Документите се съхраняват на тъмно в мазето, защото всеки прозорец е с метален капак.
Затова и измерените данни за осветеността в това хранилище при изключено осветление
показват стойност 0 лукса. Документите в книгохранилищата на първи и втори етаж се
съхраняват в условия на разсеяна светлина – прозорците са със завеси и не се допуска
осветяване с преки слънчеви лъчи. Нормата за осветеност на повърхността на документа,
който се пази в хранилището, е не повече от 75 лукса и данните от изследването показват,
че тази норма е спазена във всички книгохранилища.
Данните от проучването не дават достатъчен обем информация, за да се заключи че
поддържаните параметри са в нормални граници за благоприятна среда и гарантират
доброто състояние на съхраняваните документите от фонда на библиотеката. Но
получената информация и анализа на наблюдението позволяват да се очертае подход и да
се определят

способи

за подобряване на температурно-влажностния режим в

книгохранилищата. Трябва да се изучи динамиката на влажността и температурата в
течение на цял един годишен цикъл, започващ с това първо изследване в пролетния месец
април на 2014 г. Изследването трябва да продължи през летен, есенен и зимен месец в
светлата и в тъмната част на денонощието, за да се провери в какви рамки са стойностите
за температура, влажност и осветеност и да се предприемат действия за промяната или
поддържането им. Защото естественото стареене на документите се намира в значителна
зависимост от спазването на температурно-влажностния и санитарно-хигиенния режим в
книгохранилищата. Поддържането на нормативните температури и относителна влажност
и спазването на режима на осветеност способстват за опазването на фонда.
Съхраняване на съдържанието на документите е възможно чрез преноса му на друг
дълготраен носител. Цифровизацията е един от способите за съхраняване на
съдържанието и позволява да се съхранят документите от разрушаване (в процеса на
ползването им или от неблагоприятната за тях среда) и осигурява достъпа на
потребителите до това съдържание.
Преди да пристъпи към дигитализация библиотеката е извървяла дълъг път по
автоматизация на отделните библиотечни дейности.
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В началото на 1987 г. е закупен първият компютър в библиотеката – IBM,11 а през
1989 г. библиотеката получава 2 компютъра „Правец 16“ и ксерокс.12
В началото на 90-те години библиотеката работи поетапно по автоматизацията на
библиотечните и библиографските процеси. Създадени са локални работни места във
вътрешните отдели за комплектуване, книгообмен, информационен отдел и заемна
служба. Текущо актуализираните бази данни се използват за нуждите на библиотечния
персонал и за обслужване на потребителите.
Развитието на тези процеси следва плановете за създаване на автоматизирана
информационна система, работеща в условията на локална мрежа. Използваният
програмен продукт е CDS/ISIS micro, който е разработен и се разпространява безплатно от
ЮНЕСКО.
Автоматизацията на отделните библиотечни процеси е подпомогната през 1991 г.
от на Фондация “Отворено общество”13, която дарява техника - три персонални
компютъра.
С помощта на 4 персонални компютъра (микрокомпютърна техника 1 бр. тип и
модел AT 286, 2 бр. тип и модел EX 386, 1 бр. DX 486, оперативна памет 2 MB), 7 броя
дискетни устройства, 4 броя твърди дискове с обем 80 МБ, 4 бр. матрични принтери и с
операционната система DOS и програмния продукт - CDS ISIS започва автоматизирането
на библиотечните процеси: аналитична обработка на статии, регистрация периодика,
обслужване на читатели. Технологичната връзка, изградена между тях е локална, като
перспективите са включване в националната мрежа НАБИМ.14
Създадени са БД „Читателски карти”, БД “Книгообмен”, БД “Продължаващи
издания”, БД “Ветеринарна медицина” и БД “Животновъдство”.

В базите данни

“Ветеринарна медицина” и “Животновъдство” се въвеждат аналитичните описания на
новите постъпления периодика в библиотеката. Обработват се аналитично изданията в
тематичните направления ветеринарна медицина, животновъдство, растениевъдство и
аграрна икономика.
През 2001 г. библиотеката започва работа с библиотечния софтуер E-lib на фирма
СофтЛиб, разработен върху основата на CDS/ISIS. Внедрените софтуерни модули са все
още в средата на DOS. През 2002 година библиотеката закупува нови модули и
преминава към Интегрираната библиотечна система E-lib, работеща в средата на
11

Отчет [на библиотеката], 1988.
Отчет за работата на библиотеката при ВИЗВМ Ст. Загора, 1990.
13
Анкетна карта за състоянието на автоматизацията в българските библиотеки, 1995.
14
Национален проект, разработен през 1992 г.
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Windows:

модул

„Регистрация

на

библиотечните

фондове“,

„Инвентиране

на

библиотечните фондове“ и модул „Нетрадиционни носители на информация“ в среда на
Windows. С модула „Регистрация на библиотечните фондове“ през 2003 г. библиотеката
започва работа и по ретроконверсия на своите традиционни каталози и приема решение за
„замразяване“ на традиционните каталози и поддържането единствено на електронни
каталози. Програмното осигуряване е надградено с интегрираната библиотечна система eLib/i-Lib и библиотеката започва представянето на библиотечните си колекции в
Интернет.
Процесът на внедряване на нова техника продължава. През 2009 година
университетът кандидатства по проект „Подобряване на образователната инфраструктура
в Тракийски университет“, който завършва през 2013 година. В реализираните дейности е
и модернизация на Централна университетска библиотека с компютърно оборудване и
софтуер за дигитализация.
Доставени са Централен сървер, Сървер за съхранение на дигитално съдържание,
Енергоспестяващи работни места – 3 броя, Комутатор, Непрекъсваем ТЗИ, Book Skanner
Color System A3, Софтуер за дигитални Бази данни e-Lib/i-Lib, Технология за
дигитализация.
С помощта на продукта e-Lib е библиотеката автоматизира процесите от
инвентиране през онлайн обслужване до представяне на дигитално съдържание в
Интернет чрез отделни модули:
-

Електронен каталог за съхраняване на библиографски описания (формати
MARC 21, ISBD)

-

Поддържане на отворен списък от Открити файлове (номенклатури на автори,
редактори, рецензенти, научни ръководители, преводачи, издателства)

-

Дигитална библиотека на мултимедийни дигитални обекти – сканирани копия
на книги, периодика, статии. Управление на достъпа до дигиталните обекти.
Управление на достъпа до дигиталните издания по отделни части (съдържание,
глави …), по потребители и по териториален принцип (от библиотеката, от
университета, от дома)

-

Поддръжка на Устойчив уникален идентификатор (persistent identifier) на всяко
библиографско описание за връзка с глобални агрегатори на съдържание.

С продукта i-Lib библиотеката изгражда онлайн каталога си с прикачено към него
дигитално съдържание. Предоставя съвременни методи за пълнокекстово търсене на
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информация. Търсенето се извършва по всяка дума от всички полета на библиографското
описание:
-

Опростено търсене - търсене по точна или маскирана отдясно дума. Търсенето
се извършва както в целите бази данни, така и по различни елементи от
библиографското описание - например: Автор, Заглавие, Издателство, Ключови
думи, Тематика и др.

-

Търсене през речник - чрез прелистване на речник с термини за търсене
(подредени азбучно), започвайки от началото или от зададена позиция на
речника.

-

Базово търсене - предоставя възможност за самостоятелно конструиране на
запитване с използване на логическите оператори И, ИЛИ и НЕ, търсене по
точна дума(и) или начална част от дума(и) от едно, всички, или няколко
различни полета.

-

Контекстно търсене - предоставя възможност за директно търсене от екрана с
резултатите чрез DblClick върху отделен израз или дума.

-

Търсене с доуточняване - предоставя възможност за итеративно търсене с
постъпково добавяне на нови критерии за получаване на максимално точна
извадка.

-

Едновременно

търсене в

няколко

електронни

бази

–

тематични

и

библиографски справки. Отпечатване на резултатите от търсенето или на
селектирани от потребителя библиографски описания.
Днес библиотеката разполага (освен с техниката за дигитализация) и с 13
компютъра (4 от тях са работни места на библиотечните служители – директор и трима
библиотекари), 2 терминални станции Hobit (неперсонализирани работни места, при които
всички процеси се извършват на сървъра), 5 принтера (един, от които цветен), 2 скенера, 1
копирна машина, локална мрежа, 10 собствени бази (Електронен каталог Книги,
Аналитично описание на статии, Електронен каталог Периодика, Читателска картотека,
Технология за прехвърляне на записи, Книга за движение на библиотечния фонд,
Инвентарна книга, Дисертации, дипломни работи, докторски тези, Научен архив,
Дигитална колекция).
Стандартизирането на средствата за предаване съдържанието на документите е
свързано с приемането на дадена класификационна схема за класификация. След 2003 г.
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Централна библиотека на Тракийски университет преминава към въвеждане на УДК опит за адаптация към новите условия и същевременно начало съм въвеждането на единен
информационен език с библиотеките в страната и в Европа.
Това налага и нова организация на колекциите, предоставени на свободен достъп в
читалните на библиотеката. След направена предварително технологична и съдържателна
обработка на всеки един документ от тези колекции е извършено пренареждането им в
съответствие с новата систематична сигнатура.
В съвременни условия, при съдържателната каталогизация на новопостъпващи в
библиотеката документи и прекласиране на притежавани, се използва преведената и на
български

език

Универсална

десетична

класификация

на

адрес:

http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=bg.
Онлайн се ползва и издадения през 2012 г., стандарт за работата по каталогизиране
- консолидираното издание на "ISBD Международен стандарт за библиографско
описание" - http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/44-bg.pdf
В услуга на обработката на документи, за определяне на авторския знак при
сигниране на документи са публикуваните в интернет “Тризначни авторски таблици”,
съединени и съгласувани с двузначните таблици издадени от Народна библиотека "Кирил
и Методий" през 1984.

Комплектуване и каталогизация
Технически ресурси

Библиотечни и информационни
ресурси
- Заемна и справочна
служба
-

-

компютри

-

копирна техника

-

техника за
дигитализация

Читални

Схема 1. Функционални връзки в библиотеката
В библиотеката са обособени два отдела: Комплектуване и каталогизация на книги
и Заемна служба и обслужване на читателите.
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В нея работят четирима библиотекари (единият от които е директор на
университетската библиотека). Трима от тях са с професионална квалификация в областта
на

библиотечно-информационните

науки

–

един

с

магистърска

степен

от

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, един с бакалаварска степен от
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, един със степен специалист от
Държавен библиотекарски институт и един професионална квалификация в областта на
културния мениджмънт със степен бакалавър от Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“.
Изводи
С промяната на технологиите университетската библиотека търпи промяна и на
своя собствен технологичен модел. Еволюира от класическа библиотека в автоматизирана
библиотека (въвеждаща автоматизация на отделни работни процеси) към електронна
библиотека (въвеждаща автоматизирани интегрирани библиотечно информационни
системи) и хибридна библиотека, предоставяща традиционни и електронни документи.
Променят се и самите места на съхраняване и представяне на колекциите. Загубили
актуалност справочни и учебни колекции, от свободен достъп в читални се преместват в
книгохранилища, при смяна на класификационните схеми, с които се работи в
библиотеката, се правят вътрешни размествания в колекциите подредени систематично.
Преместват се фондовете при смяна на институцията, ставаща техен нов притежател Софийски университет - Висш ветеринарномедицински институт - Висш институт по
зоотехника и ветеринарна медицина - Тракийски университет. Преместване не само от
една

сграда

към

друга,

а

и

от

един

град

в

друг

град.
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ВТОРА ГЛАВА. Развитие на колекциите
Според Закона за обществените библиотеки (Обн. ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009)
библиотечният фонд е съвкупност от библиотечните колекции и базите данни в една
библиотека, които включват разнообразни по вид, съдържание и език публикувани и
непубликувани документи, организирани в отделни колекции, с научна и информационна
стойност.
Библиотечният фонд на Централна университетска библиотека при Тракийски
университет е единна система, в чийто състав влизат:
Основен фонд

- част от фонда, включваща колекция от национални и чужди

издания научна и учебна литература, постъпваща от годината на създаването й (1974 г.) до
сега. В неговия състав са колекции от книги и от периодични издания, всяка една във
форматно-поредна подредба;
Учебен фонд – част от фонда, включваща издания (независимо от вида и
екземплярността),

препоръчани

и

утвърдени

от

референти

от

Аграрен,

Ветеринарномедицински и Стопански факултет на университета, за обезпечаване на
учебния процес. Учебният фонд се формира в съответствие с учебния план на
университета;
Специализирани колекции - Справочни колекции, Колекции непубликувани
документи (дисертации, автореферати, докторски тези, дипломни работи, преводи,
продължаващи издания), Колекция електронни ресурси (на CD-ROM, DVD, електронни
документи с отдалечен достъп).
Характерна особеност на фонда на библиотеката е неговата отраслова структура.
Фондът обезпечава информационно учебния процес и изследователската дейност във
факултетите Ветеринарномедицински, Аграрен и Стопански. Тези факултети подготвят
специалисти по професионални направления Животновъдство (със специалности
Зооинженерство, Рибовъдство и аквакултури, Ветеринарна медицина), Общо инженерство
(със специалност Аграрно инженерство), Растениевъдство (със специалност Агрономство)
Биологични науки (със специалност Екология и опазване на околната среда), Икономика
(със специалности Аграрна икономика, Бизнесикономика, Регионална икономика). Затова
и приоритетни отрасли на комплектуване на библиотечния фонд са селско стопанство,
ветеринарна медицина и икономика.
За библиотеката основни източници на комплектуване са онлайн издателства и
книжарници, стационарни книжарници и изложби-базари на книгата, а нейни партньори в
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комплектуването са агенциите за абонамент и доставка на чуждестранна периодика, книги
и електронни документи и бази данни.
Небюджетни източници на комплектуване са обмена, дарението и депозита.
Библиотеката е утвърдила нормативи за:
екземплярност в комплектуването
-

учебна литература за Основен фонд – 2 екз., а за Учебен фонд в екземплярност
съответна на 25% от броя на студентите, изучаващи специалността, за която се
осигурява учебната литература (монографии, използвани като учебници или
учебни пособия се комплектуват като учебна литература);

специалност

брой
студенти

етеринарна
медицина
Ветеринарна
администрация

Основен
Учебен фонд Справочен
фонд
фонд
181
2 екз.
45 екз.
2 екз.
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Зооинженерство
171
Рибовъдство и
77
аквакултури
Аграрно
41
инженерство
Аграрна
75
икономика
Екология и
69
опазвазване на
околната среда
Регионална
73
икономика
Бизнес
70
икономика
Агрономство
100
Таблица 2. Екземплярност на учебна

2 екз.

5 екз.

2 екз.

2 екз.
2 екз.

43 екз.
19 екз.

2 екз.
2 екз.

2 екз.

10 екз.

2 екз.

2 екз.

19 екз.

2 екз.

2 екз.

17 екз.

2 екз.

2 екз.

18 екз.

2 екз.

2 екз.

18 екз.

2 екз.

2 екз.
25 екз.
2 екз.
литература съответна на 25% от броя на

студентите, изучаващи специалността
-

научна

литература

–

1-2

екз.

от

заглавие

(отчитайки

най-пълно

удовлетворяване на търсенето);
-

справочна литература – 1 екз.

общи параметри в комплектуването по език
-

доминират издания на български език;
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-

закупуват се и издания на английски език.

общи параметри в комплектуването по хронологичен обхват
-

библиотеката комплектува нови издания, а също и ретроспективно 1-2

години назад;
-

обогатяването на библиотечните колекции с учебни издания е съобразено с

остаряването им (икономика – библиотеката комплектува издадени последните 5
години, естествени науки – комплектува издадени последните 10 години, селско
стопанство – комплектува издадени последните 10 години, ветеринарна медицина –
комплектува издадени последните 10 години).
Профилът на комплектуване на библиотеката е съставен в съответствие с
образователните програми на Аграрен, Ветеринарномедицински и Стопански факултет на
университета.
Подборът на документи във фонда се осъществява в съответствие с профила на
комплектуване. Документи по непрофилни дисциплини не се закупуват.
Профилът на комплектуване е съставен на основата на учебните планове и с
отчитане на анализа на потребностите.
В началото на 2014 г. фондът наброява 119 218 единици библиотечни документа,
разпределени както следва:
-

книги – 72 296 тома (съставляващи 61% от целия фонд);

-

периодични издания – 37 487 тома (съставляващи 31% от целия фонд);

-

други документи (непубликувани документи, електронни документи,

графични издания) – 9 444 тома (съставляващи 8% от целия фонд).
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Схема 2. Разпределение на наличните на 01.01.2014 г. библиотечни документи по вид.
Броят на студентите във Ветеринарномедицински, Аграрен и Стопански факултет
през учебната 2013/2014 година е 3592. Осигуреността на студент (брой библиотечни
единици средно на студент) е 33,18.

Схема 3. Разпределение на наличните на 01.01.2014 г. библ. документи по съдържание.
Както е видно от Схема 3 най-голям относителен дял в колекциите заемат
документите в основните научни направления ветеринарна медицина (36%) и
животновъдство (30%). Документите в областта на биологията и естествените науки
съставляват 8% , в областта на селското стопанство 6%, в областта на икономиката 7% от
общия брой библиотечни единици.
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Схема 4. Разпределение на наличните на 01.01.2014 г. библиотечни документи по език.
Най-голям е делът на документите, написани на български език (63%), следван от
тези на английски език (12%), на немски език (11%), руски език (10%), френски език (3%)
и документи публикувани на други езици (1%).

Схема 5. Разпределение на наличните на 01.01.2014 г. заглавия периодични издания по
език.
Ползваемостта на библиотечния фонд (брой заемания на библиотечни единици на
студент) е 9,87 (35439 заемания на документи през 2013 г.) – един не нисък показател,
като се отчита факта, че 28% от всички студенти са регистрирани като читатели на
библиотеката.
На всеки библиотекар се падат по 898 записани студенти (3592 общо записани
студенти през учебната 2013/2014 г. в Тракийски университет в специалностите на
Аграрен, Ветеринарномедицински и Стопански факултет).
Новите технологии променят не само начина на представяне на колекциите на
библиотеката, но и начина на самия подбор и обработка на документите, които ги
изграждат.
През 2011 Националната библиотека в партньорство с Асоциация "Българска
книга" пуска в експлоатация „Национален регистър на издаваните книги в България Books in Print” (http://www.booksinprint.bg/). Библиотеката използва регистъра за
попълване на картотеките си с желани за комплектуване книги, за справки за уточняване
на данни за издатели.
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За улесняване на подбора и комплектуването, библиотеката е изградила свой уеб
указател с адреси на издателства и книжарници. Поръчките на голяма част от набавяните
документи, се осъществява онлайн.
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1. Формиране на библиотечните колекции
От 1974 г. започва летоброенето на библиотеката. Нейна основана задача е да се
развива като базова отраслова библиотека по ветеринарна медицина и зоотехника. За
изпълнение й библиотеката обръща особено внимание на комплектуването на
библиотечния фонд и на информационното обслужване на своите потребители - студенти
и преподаватели от Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина и
специалисти от тези области на науката и практиката в страната.
До 31 дек. 1974 г. библиотеката е набавила 655 документа, всички, от които са
книги. Проследяването на данните от инвентарната книга показва, че голяма част от тях са
учебници, необходими за започналите своето обучение студенти първокурсници. Книгата
за движение на библиотечния фонд показва, че 66 документа (10% от всички набавени
документи) са справочни издания.

Схема 6. Набавени документи по съдържание през 1974 г.
На Схема 6 са отразени количествените показатели на фонда в началото на
неговото институционализиране през 1974 г., разпределени по съдържанието на
набавените документи. В областта на биологията и естествените науки те съставляват 36%
от общо набавените, в областта на ветеринарната медицина – 12%, в областта на
животновъдството – 7% и в областта на икономиката – 3%.
В други области на знанието набавените книги са 274. От тях 72% (196 книги) са в
областите марксизъм-ленинизъм, обществени науки, история и политика.
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Комплектуването на фонда на библиотеката се извършва по одобрен тематичен
план, съобразен с профила на института и тематиката на научно-изследователската
работа.
В своята дейност библиотеката се ръководи от основни документи, като
Постановление на МС от 20 януари 1970 г. за библиотеките, указания, препоръки и
наредби на МС и на Методичния център към УБ на СУ. В ежедневната си дейност
библиотеката се основава на Правилник на библиотеката, утвърден от Библиотечен съвет
и от ръководството на института. Основна задача в този план е “библиотеката да се
развива,

като

централна

отраслова

библиотека

по

ветеринарна

медицина

и

животновъдство, като насочва дейността си в две основни направления - подпомагане
подготовката на студентите в тяхното изграждане като специалисти и подпомагане
развитието на учебно-възпитателната и научно-изследователската работа в института.” За
да реализирането на тази главна цел, библиотеката отдава особено внимание на дейността
по комплектуването и поддържането на уникален за страната профилиран фонд от
монографии, периодични издания, дисертации, справочна и учебна литература в областта
на животновъдството и ветеринарната медицина.
Библиографският подбор е най-важното средство за правилното комплектуване на
фонда. За целта в библиотеката редовно се преглеждат библиографските бюлетини,
бюлетини за нови книги, печатните каталожни картички от НБКМ, рубрики за нови книги
в списания, фирмени каталози. Особено внимание се обръща на поръчките от
преподавателите. Поддържат се служебни картотеки: за български книги подборна
Картотека дезидерата на печатни каталожни картички от НБКМ; за руски книги
Картотека на поръчките направени по Бюлетин “Новые книги СССР”; за чужда
литература Картотека дезидерата и Картотека на поръчките.
Библиотеката комплектува фондовете си съобразно централните разпореждания за
профилиране и съгласно одобрен от библиотечния съвет тематичен план, в който е
записано: делът на документите по ветеринарна медицина и зоотехника да е 60%; делът на
документите по биология и химия да е 15%; делът на документите по медицина - 10%;
делът на обществено политическата литература - 15%.
В разглежданите години висшите училища са превърнати в инструмент на
комунистическата власт за налагане идеологията на социализма. Това обяснява и
идеологизацията в политиката на комплектуване на библиотеката и заложения висок
процент за набавяне на обществено политическа литература.

28

Докато набавяната учебна литература през 1974 г. е комплектувана в 10 екземпляра
(„Ръководство за упражнения по патологична анатомия на домашните животни“,
„Учебник по анатомия, хистология и ембриология на селскостопанските животни“,
„Ръководство за упражнения по химия“), то „История на БКП“ е в 30 екз. Проследявайки
заглавията в инвентарната книга за 1974 г. се открояват и други заглавия, доказващи
идеологизацията на комплектуване: „История на КПСС“ (6 екз.), „Тодор Живков.
Избарани съчинения“ (8 т.), „Д. Благоев. Съчинения“ (20 т.), „Маркс и Енгелс.
Съчинения“ (34 т.), „В. И. Ленин“ (45 т.)
Сред получаваните периодичните издания през 1974 г. е „ Годишник на катедрите
по история на КПСС и история на БКП при ВУЗ“. 15

Схема 7 Набавени документи по език през 1974 г.
Разглеждайки състава на първоначално формирания фонд през 1974 г. по език,
данните показват, че най-голям дял – 79% заемат книгите на български език, следвани от
книгите на руски език - заемащи 13% дял и книги на немски език – 7% дял (Схема 7).
През следващата 1975 г. се повишава екземплярността на набавяната учебна
литература. „Ръководство за упражнения по зоотехника“ е в 120 екземпляра.
За да се проследи развитието на колекциите на библиотеката в следващите години
на нейната дейност до днес – един дълъг период от 4 десетилетия, изследването се
15

Данните за това издание са взети от Регистрационна картотека Периодика. То е получавано през 1974 г. в
библиотеката в София. Не е открита информация за това, кога това издание е присъединено към фонда на
библиотеката в Стара Загора.
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фокусира върху набавяните документи през петгодишен период. Анализирани са
показатели за набавени документи като:
-

начин на придобиване;

-

вид на документите;

-

съдържание;

-

език на документите.
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2. Начини на придобиване на документите
Комплектуването е системна дейност по създаване, постоянното попълване и
обновяване на библиотечния фонд, чрез научнообоснован подбор и доставка на
публикации от всякакъв вид и в съответствие с профила, задачите, мисията на дадена
библиотека и с информационните нужди на читателите й.16
Таблица 3. Сравнителна таблица на начина на постъпване на книги и други документи:
1976 г. 1981 г. 1986 г. 1991 г. 1996 г. 2001 г. 2006 г. 2011 г.
покупка
2134
2141
4584
2314
632
121
109
240
обмен
309
833
1612
212
97
15
41
дар
185
146
226
223
396
192
депозит
137
108
3
4
253
120
2.1. Покупка
Покупката е основен източник на комплектуване.
От данните е видно, че най-голям дял през разглежданите години заемат книгите и
други документи набавени в библиотеката чрез покупка. Те са съответно 100% през 1976
г., 93% през 1981 г., 79% през 1986 г., 56% през 1991 г.

Схема 8. Промени в начина на постъпване на книги и други документи
И през 1996 г. покупката запазва най-висок дял в комплектуваните книги и други
документи (59%), въпреки драстичния спад на общия обем набавени

книги и други

документи – от 4075 през 1991 г. на 1074 през 1996 г. (3,8 пъти спад).

16

Миланова, М. Библиотечни фондове и каталози. София, 2013.
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През следващите наблюдавани години 2001 г. и 2006 г. покупката не е основно
средство за комплектуване, първенството й е отнето от дарението и от депозита. Тези
данни, заедно с данните за общия спад на комплектуваните книги и други документи,
показват наличието на финансови затруднения в библиотеката.
Абонираните с валута до 1976 г. в библиотеката на ВИЗВМ в София чужди научни
списания в областта на ветеринарната медицина и животновъдството (70 заглавия), от
1977 г. се получават в новата библиотека на ВИЗВМ в Стара Загора. През 1977 г. В
библиотеката на ВИЗВМ в София се получават само 10 заглавия, необходими за работата
на сътрудниците от клиничните катедри и катедрата по ветеринарно-санитарна
експертиза. От 1978 г. всички списания - български, руски и чужди се абонират само в
библиотеката на ВИЗВМ в Стара Загора.
Таблица 4. Сравнителна таблица на начина на постъпване на заглавия периодични
издания:
покупка
обмен
дар
депозит

1996 г.
219
48
15
0

2001 г.
51
14
12
0

2006 г.
46
52
13
5

2011 г.
46
36
21
7

Схема 9. Промени в на постъпване на заглавията периодични издания
При комплектуването на периодични издания покупката е водеща през всички
наблюдавани години – през 1996 г. тя заема 75% дял от общо набавените заглавия
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периодични издания, през 2001 г. – 66%, през 2011 г. – 42%. През 2006 г. основно
средство за комплектуване на периодика се явява обменът, който заема 45% дял.
С промяната на технологиите университетската библиотека променя и своята
политика на комплектуване на научна периодика. През 2000 г. библиотеката се включва в
проект за споделено ползване на пълнотекстови статии на американската фирма EBSCO
Publishing. През първата година Фондация Отворено Общество - София поема
координацията на проекта и заплаща абонаментната годишна такса от 42 000 щатски
долара, а през следващите години библиотеката споделя абонамента с останалите
участници 41 университетски и други библиотеки от страната.
Библиотеката оценява ползите от това сътрудничество и се включва като участник
в създадения Български информационен консорциум (БИК, регистриран официално в
края на 2002 г.). Мисията е “да осигурява на българските потребители достъп до найдобрите информационни ресурси на възможно най-достъпна цена, като налага високи
професионални критерии”17. През 2003 г. стартира дейността по първата абонаментна
кампания за споделеното ползване на ресурси - “Коопериран абонамент”.
Разпределянето на таксите между участниците в споделеното ползване на базите
данни се основава на процентни квоти. Българският консорциум за информация избира
да следва формалния модел на споделяне и Централна университетска библиотека на
Тракийски университет сключва всяка година договор с консорциума за кооперирания
абонамент. Това сътрудничество продължава и библиотеката се включва в споделения
абонамент за бази данни на EBSCO Publishing и през 2014 г.
Библиотеката споделя абонамент за лицензиран достъп до информационните бази
данни на CAB Abstracts, Springer Link и AGORA с библиотеките участнички в
консорциума НАНИКО.
Библиотеката предоставя през годините и временен достъп до

колекции от

електронни книги, списания и пълнотекстови бази данни като Academic Complete, CABI,
Euromonitor International,

MEDLINE Complete, World eBook Library, Bentham Science

Publisher, Reaxys Informa Healthcare, Faculty of 1000, CABI Online Services и др.
Чрез осигурените от Министерството на образованието, младежта и науката
национални лицензи за достъп до световноизвестните платформи Science Direct, ISI Web
of Knowledge, SCOPUS, Pro Quest Central е създадена възможност за извършване на
разнообразни информационни търсения за ползвателите на библиотеката.

17

Български информационен консорциум. - http://www.bic.bg/.
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През 2014 г. библиотеката осигурява на потребителите си лицензиран достъп до
базите данни Academic Search Complete, Health Source, Green File, Teacher Reference
Center, Springer Link, SCOPUS, Science Direct, ISI Web of Knowledge.
Чрез страницата си в сайта на университета, Централна библиотека на Тракийски
университет предоставя през годините и временен достъп до колекции от електронни
книги, списания, пълнотекстови бази данни: Academic Complete на ebrary, електронните
книги на CABI, базата данни на Euromonitor International, пълнотекстовата колекция
MEDLINE Complete, колекцията от над 2 милиона електронни книги World eBook Library,
до колекцията от висококачествени списания и книги на специализираното издателство за
фармацевтична и биомедицинска литература Bentham Science Publisher, базата данни
Reaxys на издателство Елзевиер в областта на химията, до медицинска литература на
специализирано издателство Informa Healthcare, до Faculty of 1000, който е ценен източник
на информация за преподаватели и студенти в областта на биологията и медицината и др.
2.2. Книгообмен
Библиотеката изгражда своите колекции и чрез обмен на издания.
Като начин на комплектуване той показва тенденция на нарастване в годините 1981
г., 1986 г. и 1991 г. – съответно 12%, 18% и 39%. Явява се второто основно средство за
набавяне на документи.
Ролята на книгообмена е особено значима в години, в които финансовите средства
за покупка на документи са ограничени. „Поради намаляване изданията на ВИЗВМ
възникват затруднения в поддържането на книгообменните връзки с други институти“.18
Оценявайки значимостта на този начин на набавяне, библиотеката активно работи за
възстановяване на контактите за обмен. Въпреки трудностите, библиотеката има извоюван
международен престиж и признание. Продължава да поддържа обменни връзки за
литература със сродни библиотеки, научни институти и висши учебни заведения от 26
страни. През 1996 г. са осъществени 60 книгообменни връзки. Библиотеката обменя
научни трудове и други научни публикации, книги, списания като “Ветеринарна
медицина”, “Bulgarian Journal of Agricultural Science”. В резултат на това сътрудничество и
обмен, фондът на библиотеката се е обогатил през 1996 г. с 604 тома книги и периодични
издания, чийто относителен дял е 36% от общо набавените библиотечни материали през
1996 г. Към непосредствените изгоди от международния обмен на библиотеката могат да
се отбележат следните: осъществява се възможност да се получат издания, отпечатани в
18

Библиотека при ВИЗВМ. Отчет [за] 1988 г.
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малки тиражи и непредназначени за продажба (публикации на научни дружества,
институти, опитни станции, материали от конгреси, конференции и съвещания,
дисертации и др.), осъществяват се непосредствени връзки с чуждите научни учреждения,
значително намаляват валутните разходи, предназначени за абонамент на чуждестранни
списания и за покупка на книги.
Таблица 5. Разпределение на международните връзки за обмен през 1996 г.:
континент

брой
страни

осъществени връзки

% от общо установени връзки

Европа

17

37

61%

Америка

4

10

17%

Африка

-

-

-

Австралия

-

-

-

Азия

5

13

22%

Библиотеката осъществява най-голям обмен с Русия - 8 книгообменни връзки. С
Германия, Франция, Бразилия и Япония осъществява 4 книгообменни връзки. Контактът с
Русия се осъществява чрез Културно информационния център в София. По такъв начин се
спестяват средства за пощенски разходи.
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Схема 10. Осъществявани книгообменни връзки
Практикува се преди всичко количествено-еквивалентен обмен на публикации по
принципа на “заглавие за заглавие”, “том за том”, като се избягва т. нар. клирингов обмен
(основан на отчитане на стойността на изданията в съответствие с обменните курсове на
валута).
По линия на международния обмен библиотеката получава докторски тези от
библиотеките на сродни институти в Хановер, Берлин, Мюнхен, Утрех и Хелзинки.
Уникални по съдържание, отразяващо специфични проблеми на ветеринарната медицина,
животновъдството, биологията, екологията. Докторските тези са ценен източник и на
библиографска информация. Благодарение на осъществявания обмен с Франция,
библиотеката получава 10 заглавия периодични издания на INRA.
Таблица 6. Книгообменни връзки 1996 г.:
книгообмен

брой партньори

вътрешен

23

международен

73 (от 29 страни)

С помощта на осъществяваните книгообменни връзки, колекциите от книги и
периодика на библиотеката се обогатяват. През 1997 г., постъпилите документи по
книгообмен са 401 тома. Техният относителен дял представлява 26% от общо набавените
библиотечни материали през същата годината.
Ролята на книгообмена е особено значима в години, в които финансовите средства
за покупка на документи са ограничени. Оценяйки това, библиотеката активно работи за
разширяване на контактите за обмен през годините. Данните за 2012 година са
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красноречиви: книгообменните връзки на библиотеката са се увеличили - външните с
11%, а вътрешните книгообменни връзки са нараснали двукратно в сравнение с началото
на разглеждания период.
Таблица 7. Книгообменни връзки 2011 г.:
книгообмен

брой партньори

вътрешен

48

международен

80 (38 страни)

Библиотеката обменя Trakia Journal of Sceince(от 2003), Bulgarian Journal of
Veterinary Medicine (1997) и Agricultural Science and Technology (от 2009) и сборниците с
доклади от проведени научни форуми.
През 2013 г. книгообмените връзки са се запазили същите, но се договарят и нови
форми на сътрудничество и обмен. Вместо печатни документи, библиотеката изпраща
URL адресите на платформите, в които научните издания на Тракийски университет са
публикувани с отворен достъп.

2.3. Дарения
Набавяните чрез дарение книги заемат значителен относителен дял, спрямо
набавените общо книги. През 1991 г. те са 13%, след 5 години – 37%, след още 5 години –
44% и в последната наблюдавана година 2011 г. – 26%.
Отчитайки значимостта на този начин на комплектуване, библиотеката е утвърдила
специална политика на приемане на дарения. В библиотеката се приемат като дарения
само документи, които са по профила на комплектуването и които библиотеката не
притежава, а на потребителите студенти се предоставя възможност да заменят изгубени
или повредени от тях учебници или ръководства с идентични в библиографско отношение
документи. За завеждането им в библиотеката и за отчисляването на заменените
документи е разработена подробна методика. (Приложение 6)
Библиотеката приема като дарение от преподаватели от университета или от други
научни специалисти, техни лични научни колекции с монографии, сборници, периодични
издания, фотоси и други документи в областта, в която са работили от аграрните и
ветеринарномедицинските науки. Даренията се приемат по предварително изработена
методика, целяща да не се приемат документи неотговарящи на профила на
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комплектуване или които библиотеката притежава. Освен в библиотечната документация
– актове за придобиване, Книга за движение на фонда и инвентарни книги, приетите
документи се завеждат и в Регистър на даренията на Тракийски университет (Приложение
№3)
През 1996 г., с цел събиране и съхраняване на научното наследство на Тракийски
университет, Централната университетска библиотека се определя като място за
съхраняване и предоставяне за ползване на непубликувани документи на преподаватели,
докторанти и студенти – дисертационни трудове, дипломни работи, магистърски тези.
Екземпляр

от

дисертационните

трудове,

защитени

в

университета,

Централна

университетска библиотека изпраща в Националния център за информация и
документация (НАЦИД).
С решение на Академическия съвет се задължава Академично издателство на
Тракийски университет безплатно да предоставя на Централна университетска библиотека
определено количество екземпляри (в зависимост от тиража им) от всяко издание, автори
на което са преподаватели от университета. Тези издания Централна библиотека
разпределя по библиотеките на отделните факултети и колежи, а литературата по
научните направления ветеринарна медицина, животновъдство, биологични науки,
растениевъдство и икономика запазва за своите колекции.
В последното решение на Академическия съвет

от 2013 г. 19 е посочено

количеството на предоставяните на Централна университетска библиотека за съхранение
и предоставяне за ползване изданията на академичното издателство:
-

10% от тиража на учебници и ръководства;

-

3 броя от издавани монографии;

-

5 броя от издания, които не са финансирани от Тракийски университет.

2.4. Депозит
Този източник на комплектуване на национални издания е регламентиран със Закон
за задължителното депозиране на печатни и други произведения.20 Законът определя
основанията и реда на депозиране на печатни и други произведения създадени и
тиражирани в страната или отнасящи се до нея с цел да бъдат съхранени като част от
националното културно наследство.

19

Решение на АС на Тракийски университет от 9.12.2013 г., 2013.
Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения. // Държавен вестник. №108, 29
дек. 2000.
20

38

Получател на частичен депозит по този закон е Централна библиотека на
Тракийски университет. Тя получава само издания, които по съдържание са в областта на
селското стопанство и ветеринарномедицинските науки.
През 1981 г. получените книги по този депозит съставляват 5% от общо набавените
през годината, а през 1986 г. този процент е 2%. За разлика от първите наблюдавани
години, в 2006 г. комплектуването чрез депозит заема 33% дял, през 2011 г. – 20%.
От 1996 г. Централна университетска библиотека е определена за депозитарна
библиотека на България за публикациите на ФАО – Международната организация по
прехрана и земеделие към ООН. Това обяснява и появата на значителния дял набавяни
документи чрез депозит в наблюдаваните години 2006 г. и 2011 г.
Чрез този депозит се обогатяват библиотечните колекции с ценни издания за
повишаване на производителността и устойчивото развитие на селското стопанство и
горското стопанство, рибовъдството и аквакултурите. Получават се публикации,
отразяващи приноса на световната организация за борбата срещу глада, продоволствената
сигурност и недохранването, за намаляване на бедността в селските райони, за
устойчивостта на поминъка след природни бедствия.
От 2013 г. Централна университетска библиотека провежда политика на
замразяване на книжните колекции, получавани като депозит от ФАО и се насочва към
комплектуването им в по-целесъобразен формат – в електронен. Тази политика на
комплектуване е съгласувана с приетата политика на ФАО за използване на найрентабилни и екологично чисти методи на публикуване и разпространение на публикации.
ФАО преразглежда политиката си на служебно разпространение на публикациите си, като
се ориентира към подход, значително намаляващ тиражите на документите, изготвени в
печатна форма.
За нуждите на депозита от ФАО се използва система за предупреждение по
електронна поща и RSS емисии от FAO. Библиотеката получава редовно електронни
съобщения, съдържащи линкове за сваляне на нови публикации в PDF или друг формат,
когато са налични в електронна форма.
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3. Анализ на постъпленията
3.1. По вид
Анализът се основава на разпределението на набавяните документи по вид в тома.21
Таблица 8. Набавяни документи по вид
1976 г.

1981 г.

1986 г.

1991 г.

1996 г.

2001 г.

2006 г.

2011 г.

книги

2134

2572

5197

4242

1074

344

703

587

пер.
изд.
други
док.

-

1050

924

569

494

152

117

172

-

15

513

4

-

97

70

6

Според Отчет за дейността на библиотеката за 1976 г. 22 набавените документи (в
тома) са:

набавени

общо

б-ка в София

б-ка в Стара Загора

книги

3734

1331

2134

периодични издания

1234

1234

-

общо

4968

2565

2134

Таблица 9. Постъпващи документи по вид през 1996 г.
Частта на комплектуваните книги в библиотеката в Стара Загора спрямо тези,
които е набавила през 1976 г. библиотеката в София е по-голяма. Това е обяснимо с
новите постъпления на многоекземплярна литература за учебния фонд на новата
библиотека, докато в библиотеката в София това набавяне е спряно.

21

Данните са взети от Статистически отчети. За 1976 г. в тях не са посочени преместените по-късно (от
библиотеките, чиито фондове наследява) периодични издания и други документи в библиотеката в Стара
Загора.
22
Отчет за дейността на библиотеката през 1976 г.
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В отчета на библиотеката за 1977 г. е записано: „…започна пренасянето на
колекциите от периодични издания, като преди това е направена основна проверка и
прочистване - отчислени са 2128 тома извънпрофилни списания. За останалите е
направена проверка по каталозите и са нанесени поправки и допълнения в тях. При
подготовката им за изпращане е изработен и техен пълен азбучен каталог.“
Библиотеката е организирала фонда си в следните колекции: на книги; на списания;
на периодични сборници; на дисертации; подръчна сбирка от учебна литература; резервна
сбирка, състояща се от дублетни и малко търсени книги; научни трудове на ВИЗВМ за
нуждите на книгообмена.
Наблюдава се динамично натрупване на новите колекции в новата библиотека. В
първите си две години новосформираната библиотека в Стара Загора е комплектувала
фонд средно по 1657 библиотечни единици годишно, а през третата си година общо
набавените библиотечни документи са с 477 повече, което е 28% процента ръст.
Проследявайки заведените документи в Книга за движение на библиотечния фонд
за 1981 г. се установява, че библиотеката е комплектувала справочници – 96 т., речници –
24 т., атласи – 59 т., графични издания – 4 т., преводи – 15 т.

Схема 11. Постъпващи документи по вид
В края на 80-те и началото на 90-те тенденцията на положителен прираст на
набавяни документи спира.
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Цифрите от 1986 г. показват нарастване броя на придобитите други документи.
Това най-вероятно се дължи на решението23 на Библиотечния съвет, прието през 1983 г. за
предоставяне в библиотеката на всички отчети на завършени изследователски теми и
доклади от командировки в чужбина, да се инвентират и картотекират и предоставят за
ползване.
Рязък е спадът на набавяните документи в 1996 г. Обемът на набавяните книги през
1996 г.е 3,9 пъти по-малък от обема на набавяните преди 5 години. През същата 1996
година набавената периодика е с 75 т. по-малко от набавяната преди 5 години.
Драстичен е спадът на получаваните заглавия периодични издания. През 1991 г.
броят на получаваните заглавия периодични издания е 3 пъти по-малък от броя на
получаваните преди 5 години - от 694 броя получавани заглавия през 1981 г. спадат на 232
заглавия през 1991 г.
След остра финансова криза в България е въведен валутен борд. Кризата, започнала
в началото на 90-те години на миналия век, достига своя връх в началото на 1997 г.
Месечната инфлация достига 242.4% през февруари.24 Въвеждането на валутния борд
налага строга финансова дисциплина.
В статистическите данни за набавяните документи се отразява ефекта от
финансовата криза в страната. Сравнението между 1996 и 2001 г. показва нов рязък спад в
комплектуването. При книгите този спад е 68%. Въпреки, че абонираните заглавия
периодика са с 50 заглавия повече от абонираните преди 5 години, то получените томове
периодични издания са с 95 тома по-малко от получените през 1991 г. Това вероятно се
дължи на проблеми с доставките и на проблеми с издаваните периодични издания в
страната.
През 2001 г., според изискванията за опазване на библиотечния фонд, в
библиотеката започва инвентаризация, приключила в края на 2003 г. Продължилата дълго
проверка повлиява неблагоприятно на набавянето на документи, но дава своя
положителен ефект върху прочистването на фонда от многоекземплярни, физически
остарели, неподходящи за профила на комплектуване документи – общо 32 147
документа.25
3.2. По съдържание

23

Протокол. [ заседание на Библиотечния съвет], 1983.
Чобанов 2008
25
Протокол за инвентаризация на фонда на Централна университетска библиотека, 30.10.2003 г.
24
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Анализът по съдържание на набавяните документи отразява развитието на профила
на библиотеката и проследява динамиката на изграждането на колекциите в отделните
тематични области.
Таблица 10. Разпределение на набавените книги и други документи по съдържание:
вет. мед.

биология

селско
стоп.

икономика

животновъдство

1976 г.

689

276

198

226

624

1981 г.

574

282

428

163

793

1986 г.

517

813

726

445

994

1991 г.

257

501

1306

397

342

1996 г.

475

47

32

58

393

2001 г.

144

40

25

70

109

2006 г.

81

120

205

26

35

2011 г.

117

128

78

58

180

Данните от Таблица 12 показват, че най-висок е делът на набавяните документи в
областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и животновъдството тенденция, която се запазва през годините.

Схема 12. Динамика на набавяни документи в отделни тематични области
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библиотека

вет. мед.

общ.-

биология

в

животновъдство

полит.

и химия

медицина

науки
София

1281 т.

285 т.

343 т.

461 т.

Стара Загора

1525 т.

226 т.

272 т.

86 т.

Таблица 11. Разпределение набавените документи за 1976 г. по съдържание:
От Таблица 11 е видно, че делът на литературата по ветеринарна медицина и
животновъдство, вместо планираните 60% е 71%. Това е станало за сметка на
комплектуваната обществено политическа литература, за която е заплануван 15% дял, а е
комплектувана в дял 10%. Но въпреки по-ниския показател на изпълнение, проследявайки
инвентираните заглавия в Инвентарна книга от 1976 г. се открояват заглавия с
марксистко-ленинска литература, комплектувани в 100 и в повече екземпляра („Основи на
марксистко-ленинската философия“, „Маркс и Енгелс : Съчинения“).

Схема 13. Разпределение на получаваните заглавия периодика по съдържание.
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Схема 14. Разпределение на получаваните заглавия периодика по съдържание.

библиотека в

вет.
мед.

животно
въдство

селско
стопанство

биология и
химия

медицина

общ.
полит.
науки

София

106

49

23

79

76

92

Стара
Загора

-

-

89

99

58

84

Таблица 12. Получавани заглавия периодика през 1976 г. по съдържание
Забелязва се липсата на заглавия по основните научни направления ветеринарна
медицина и животновъдство в колекциите периодика на новосформираната библиотека.
Това вероятно се дължи на координация в комплектуването, избягваща дублиране на
абонамента на едни и същи заглавия.
Общо в двете библиотеки са се получавали 810 заглавия списания, като повечето от
българските и руските заглавия се дублират и в двете библиотеки. Най-голям дял заемат
изданията на български и на руски език - 72% от общо набавената периодика.
На 16 ноември 1976 г. започва преместването на колекциите от библиотеката в
София. Изпратени са и са изпратени 3 100 тома списания първи формат и топографски
каталог с указания за тяхното нареждане във фонда на новата библиотека.
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Набавените през 1976 г. книги и периодични издания са обработени съгласно
държавните стандарти за обработка на библиотечни материали и каталозите са обогатени
с около 4000 фиша.
И в периода 1981-1986 г. продължава комплектуването на библиотечните
колекции, базирано на научнообоснован подход. В плана за новата 1981 г. на първо място
стои “една от основните задачи - разширяване и обогатяване на библиотечния фонд, което
ще подпомогне студентите и научно изследователската работа. Да се издирят и доставят
фундаменталните изследвания и трудове по дисциплините, които се изучават във ВИЗВМ,
в които са отразени най-новите постижения на науката”.
Доказателство за следването на този план може да се открие в данните за
набавените периодични издания през 1981 г. (Таблица 13. Набавяни заглавия периодични
издания). Библиотеката се ориентира към този вид издания, като към носители на найактуалната информация и ги е набавила с 241 заглавия повече в сравнение с набавяните
преди 5 години. Набавените томове периодични издания през 1981 г. съставляват 29% от
общия дял на комплектувани документи през годината. Комплектувани са и
нетрадиционни материали - 15 на брой (преводи), които представляват 0,2% от общо
набавените библиотечни материали.

Набавени

1976

1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

пер. изд.
Заглавия

499

740

694

232

282

120

116

110

Таблица 13. Набавяни заглавия периодични издания
През предходната 1980 г. се завежда нова инвентарна книга на периодичните
издания, нова инвентарна книга на получаваните книги от ЦСБ, а също и започва
регистрирането на многоекземплярната учебна литература в Тетрадка за регистриране на
книги за временно ползване. Слага се началото на картотека на поредиците.
Продължава

поддържането

на

каталозите

и

картотеките.

В

азбучния,

систематичния и топографския каталог на колекциите от книги през 1980 г. са вмъкнати
9756 броя картички с библиографски описания.
Започва пресигниране на фонда от обзори и редакция на каталозите с нанасяне на
съответните поправки в тях.
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В края на десетилетието на 80-те и в началото на 90-те години, тенденцията на
положителния прираст на набавяни документи спира. Рязък е спадът на набавените общо
документи - с 40% по-малко от набавените в предходната година, а през 1993 - с 50% помалко от предходната 1992 г. (Приложение 1).
Драстичен е и спадът на получаваните заглавия периодични издания - през 1986г.
те са с 46 по-малко от получаваните преди 5 години, през 1991 г. този спад продължава с
още 462 заглавия (което 33% спад спрямо набавяните преди 5 години).

набавени
нови заглавия

1976

1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

241

-46

-462

50

-262

-4

-6

Таблица 14. Нови заглавия периодични издания, сравнени с получаваните преди 5 год.
Очертаният спад на комплектуването е явление, което се превръща в
закономерност в трудните години на преход към ново, демократично общество.26
През 1996 се забелязва прираст - абонираните заглавия се увеличават с 50, но през
2001 спадът започва отново – с 262 заглавия отрицателен прираст (което 43% спад спрямо
набавяните преди 5 години).
3.3. По език
Друг показател, обект на настоящото изследване е езикът на набавяните документи.
Стойностите на този показател разкриват възможностите на фонда за предоставяне не
само на българска, но и на чужда научна информация.
бълг.
рус. език англ. език нем. език
фр. език
език
1976 г.
1674
297
6
47
33
1981 г.
1258
893
106
129
19
1986 г.
3870
652
269
371
426
1991 г.
1394
293
361
1662
302
1996 г.
684
1
49
421
43
2001 г.
270
46
24
1
0
2006 г.
547
2
221
0
0
2011 г.
468
0
125
0
0
Таблица 15. Разпределение на набавените книги и други документи по език
26

Шанс за българските библиотеки за 21 век : [Електронен ресурс].
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Данните показват, че в обема на набавяните книги и други документи най-висок
процент заемат набавените книги и други документи на български език. Това
съотношение се запазва през разглежданите години – 1976 г. - 78%, 1986 г. - 68%, 1996 г.
– 56%, 2001 г. – 61%, 2006 г. – 71%, 2011 г. – 61%.
Изключение от тази тенденция се забелязва в годините 1981 г. и 1991 г. съответно
- 48% и 34% дял на книгите и другите документи набавяни на български език. Това се
дължи на получените в тези години по обмен докторски тези на немски език. През 1991 г.
техният брой е 1593 т.27

Схема 15. Набавяни книги и други документи по език (1976 г., 1981 г., 1986 г., 1991 г.)

През 1976 година, чрез Централната селскостопанска библиотека (ЦСБ) като
посредник, с валута в библиотеката на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна
медицина (ВИЗВМ) са набавени 47 тома книги от капиталистическите страни (в София са
набавени 22 тома книги, а в библиотеката на в Стара Загора - 27).28

27
28

Забележка: Във водените статистически отчети тези документи по вид са отчетени като книги.
Библиотека при ВИЗВМ. Отчет за 1976
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Схема 16. Набавяни книги и други документи по език (1996 г., 2001 г., 2006 г., 2011 г.)

Съотношението при набавяните периодични издания на български език към тези,
набавяни на чужди езици е различно от констатираното при набавяните книги и други
документи.

1976 г.
1981 г.
1986 г.
1991 г.
1996 г.
2001 г.
2006 г.
2011 г.

бълг. език
93
116
98
48
101
44
48
58

рус. език
212
304
271
39
7
2
5
4

англ. език
73
117
143
84
128
21
33
41

нем. език
50
71
61
15
2
1
1
1

фр. език
12
27
25
11
15
2
0
0

Таблица 16. Разпределение на получаваните заглавия периодика през 1976-2011 г. по език.
През първите три наблюдавани години най-висок е делът на набавените заглавия
периодични издания на руски език:
- 1976 г. – 42% от всички набавени периодични издания през годината;
- 1981 г. – 41% от всички набавени периодични издания през годината;
- 1986 г. – 36% от всички набавени периодични издания през годината.
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Схема 17. Динамика на набавяните заглавия пер. изд. по език.
За абониране на чужда научна периодика посредникът е ЦСБ. Тя разполага с
валутата за абонамент на периодика от капиталистическите страни и провежда политика
на комплектуване в координация с другите селскостопански библиотеки. През 1976 г.
ЦСБ прекратява абонамента на 25 заглавия периодични издания, получавани в
библиотеката на ВИЗВМ в София в продължение на повече от 20 години, като се позовава
на принципа на недублирането на едни и същи заглавия, получавани в един и същ град. За
Стара Загора ЦСБ разпределя получаваните дублиращи се заглавия чужда периодика
между библиотеките на ВИЗВМ, РНИВИ (Районен научно-изследователски ветеринарен
институт) и НИИ (Научно-изследователски институт) по говедовъдство.
Тенденцията на превес на получаваната периодика на руски език е спряла в 1991
г., когато като най-висок е отчетен делът да периодичните издания на английски език.
През 1996 г. техният относителен дял запазва най-високата си стойност.
През последните наблюдавани години – 2001 г., 2006 г. и 2011 г. най-много са
заглавията периодични издания на български език. Това е обяснимо (заедно и с факта на
драстичния спад на набавяна периодика) с започналото в 2000 г. предоставяне от страна
на библиотеката на онлайн достъп до пълните текстове на научни публикации в чужди
бази данни.
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4. Ползване на колекциите
Ползването на колекциите е основен показател за правилното комплектуване и
изграждането на добри фондове. То дава сведения за правилността на подбора, подпомага
планирането на комплектуването, определя информационната стойност и степента на
релевантност на колекциите.
За нуждите на изследването бяха издирени данни за броя на регистрираните
читатели, техният състав, посещенията, които са направили в библиотеката и заетите от
тях документи през наблюдаваните години 1976 г., 1981 г., 1986 г., 1991 г., 1996 г., 2001 г.,
2006 г. и 2011 г. (Приложение 2)

Схема 18. Динамика на ползване на колекциите
Онагледените статистическите данни в Схема 18 показват активността на двете
основни групи потребители – студенти и преподаватели. Неизменно и най-многобройни
от тях са студентите.
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Схема 19. Линейна диаграма на регистрираните читатели през годините

Кривата от линейната диаграма на регистрираните читатели от Схема 19, показва
вариране на броя на читателите през годините и техния стремителен спад през 2006 г. и
2011 г. до нива под броя им от първите години на работа на библиотеката. Но въпреки
тези ниски показатели, данните за заети документи показват по-високи стойности и
тенденция за растеж.
Заетите книги и други документи (графичните и нетрадиционни материали са
отчитани заедно с книгите) като дял от общия брой заети материали е най-голям и
данните показват тенденцията на растеж. През 1976 г. – 63%, през 1981 г. – 87%, през 1986
г. – 68%, през 1991 г. – 73%, през 1996 г. – 79%, през 2001 г. – 90%, през 2006 г. -87% и
през 2011 г. – 91%.
Заетите книги и други документи през 1981 г. са 2,4 пъти повече от 1976 г. и с 22%
повече от 1986 г. Спад на заетите книги и други документи е отчетен през 1996 г. – с 25%
по-малко от заетите преди пет години. (Схема 20).
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Схема 20. Линейна диаграма на заетите книги и др. документи

Сравнението между броя на читателите и общия брой на заети документи (книги,
други документи и периодика) показва средни стойности заети документи през годините:
1976 г. – 11 документа; 1981 г. – 14 документа; 1986 г. – 13 документа; 1991 г. – 15
документа; 1996 г. – 113 документа; 2006 г. – 29 документа; 2011 г. – 29 документа. Прави
впечатление увеличаването на броя на заетите документи, въпреки намалелия брой
читатели.
Данните за заетите периодични издания (Схема 21) са различни от тези за заетите
книги и други документи. След техния връх, отчетен през 1986 г. и 1991 г. е започнала
тенденция към намаление броя на заетите (като „заети“ са отчитани предоставяните за
ползване томове периодика от хранилищата, а ползването на периодичните издания на
свободен достъп не е отчитано) периодични издания. Това е обяснимо с започналото
предлагане, от страна на библиотеката на чужди бази данни за своите потребители.
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Схема 21. Линейна диаграма на заетите периодични издания

Кривата на посещенията (Схема 22), след отчитания срив през кризисната 1996 г.,
също бележи тенденция на растеж през годините 2001 г., 2006 г. и 2011 г. Увеличението
на броя на посещенията показва нарастваща необходимост от ползване услугите на
библиотеката.

Схема 22. Линейна диаграма на посещенията
Изводи
В библиотеката е формиран значителен по обем библиотечен фонд, в който
преобладават книгите, следвани от периодичните издания. Достоен дял в него заемат и
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другите документи – непубликувани документи, електронни документи, графични
издания (Таблица №17).

наличност на 01.01

1974

2014

книги

655 тома

72296 тома

пер. изд.

0

2137 заглавия

пер. изд.

0

37487 тома

други

0

9444 тома

Таблица №17 Сравнителна таблица на наличните колекции с формираните първоначално
Промени настъпват и в политиката на комплектуване на видовете носители
информация - от набавяне на “документи на печата” към замразяване на книжни
колекции.
Библиотеката е обогатявала фонда си чрез различни начини на комплектуване –
покупка, включваща и абонамент, дарения, книгообмен, депозит.
Анализът на съдържанието на набавяните документи показва промени в
политиката на комплектуване – от първоначалното формиране на силно идеологизирани
колекции към строгото им профилиране и в постъпленията на библиотеката най-голям дял
заемат документите по основните тематични направления – ветеринарна медицина,
животновъдство, селско стопанство и икономика.
Проследяването на относителния дял на набавяните документите по различни
езици към общо набавяните документи, сочи различни тенденции. Първоначално към
нарастване показателите за набавяните документи на руски език – в

наблюдаваните

години 1976 г., 1981 г. и после обратна тенденция на намаляване на тези постъпления и
увеличаване на набавяните документи на английски, немски и френски език. Неизменно
през всичките наблюдавани години, най-голям остава делът на набавяните документи на
български език.
Въпреки неблагоприятните външни фактори (преместване на колекции, финансова
криза, нови технологии), библиотеката следва обмислена политика на комплектуване.
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ТРЕТА ГЛАВА. Библиотечни услуги
Добрите библиотечни колекции са в основата на развитието и предлагането на
множество и разнообразни библиотечни услуги. В годините на своето съществуване
библиотеката на Тракийски университет е поддържала и предлага всички основни и
можество специализирани услуги, търсени и предпочетени от нейните читатели.
1. Справочно-информационни услуги
Важно

място

при

обслужването

на

читателите

заемат

справочните

и

информационните дейности на библиотеката.
Една от формите на обслужване на потребителите е извършването на различни по
вид справки – тематични библиографски, адресно-библиографски, по уточняване на
библиографски данни, фактографски. Те се изпълняват устно на „заемно гише“ или
писмено – от Справочно-информациония отдел.
Справочно-информационният отдел на библиотеката е създаден през 1980 г., след
проведено проучване за нуждите от научно-техническа информация.29 Картотекират се
темите, по които се работи в института и през същата 1980 г. са регистрирани общо 61
потребителя на ретроспективна и текуща информация.
През

1977

информационно
Автоматизирани

година

в

обслужване

страната
на

информационни

започва

потребителите
системи.

експериментално
чрез

използването

Библиотеката

е

една

автоматизирано
на

АИС

–

от

първите

университетските библиотеки, използващи предоставените от Центъра за научнотехническа

информация

(ЦНТИ)

при

Селскостопанска

академия,

услуги

чрез

автоматизирани информационни системи.
Научните специалисти от ВИЗВМ преминават на информационно обслужване в
режимите ИРИ (избирателно разпространение на информацията) и РТ (ретроспективно
търсене) чрез международните АИС АГРИС по селско стопанство, горско стопанство и
хранителна промишленост, американската АИС по биологични науки БИОСИС и
националната АИС ХОРИЗОНТ по програмиране, научно-техническо и икономическо
развитие на напредналите страни.
Работата на назначените в Справочно-информационен отдел информатори
(специалисти зооинженер и ветеринарен лекар, вече с придобита през 1981 г. библиотечна
квалификация) дава резултати и през 1981 г. броят на абонатите на автоматизираните

29

Отчет за 1981 г. Информационна дейност на библиотеката при ВИЗВМ за 1981 г.
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информационни системи се е увеличил на 102-ма: АГРИС – 64 абоната, БИОСИС – 31
абоната, ХОРИЗОНТ – 5 абоната, ИНИС – 1, ИНСПЕК – 1.
Изработва се и се поддържа картотека на готовите библиографски справки, на
преводите, на научните публикации на преподавателите в института.
През 1991 г. започва автоматизацията на отделни библиотечни дейности.
Създадени са локални работни места във вътрешните отдели за регистрация на
читатели и заети документи, за регистрация на периодични издания, за аналитична
обработка на статии и за регистрация на документите постъпващи по обмен.
Автоматизацията за тези библиотечни дейности е ефективен път за подобряване на
информационното осигуряване и обслужване. Разработват се тематични бази данни. В тях
се въвеждат записите на новите постъпления в библиотеката след аналитико-синтетичната
им обработка и индексирането им по ББК. Търсенето в тях се осъществява по автор,
ключови думи и показалец, посочващ индекса на документа по ББК, неговата сигнатура
или инвентарен номер. Материалите постъпват в четири тематични направления:
ветеринарна

медицина,

животновъдство,

растениевъдство

и

агроикономика.

Автоматизацията осигурява обслужване по конкретни теми, информационно обслужване
– общо, безадресно информиране по проблемите на ветеринарната медицина и аграрноживотновъдните науки. С помощта на създавания информационен фонд (бази данни
Читателски карти, Книгообмен, Периодични и продължаващи издания, Ветеринарна
медицина и БД Животновъдство) ежемесечно се изготвят информационни бюлетини и
сигнална информация за постъпленията в библиотеката в областта на ветеринарната
медицина и аграрно-животновъдните науки, съставят се указатели.
В началото на 1996 г. е натрупана информация от 16825 документа. 30 Ежегодно са
се въвеждали средно по 4200 документа. Създадени са условия за извличане на
информация в диалогов режим и тенденция за допълнително, децентрализирано търсене
непосредствено на работното място на потребителя.
Базите данни, които библиотеката сама създава, носят спецификата на конкретното
работно място. Към всички е подходено с няколко основни изисквания , изразени във
формирането на показалци за ISBN, ISSN, сигнатура, инвентарен номер, автор,
класификационен индекс, ключова дума.
Основна форма на информационно обслужване е системата за избирателно
разпространение на информацията. ИРИ се осъществява текущо ежеседмично, по теми,
30

Отчет за работата на специалистите зооинженер и ветеринарен лекар от Информационен отдел на
библиотеката на ВИЗВМ – Стара Загора за 1995 г.
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заявени от отделни потребители, специалисти по ветеринарна медицина, зооинженерство
и

аграрна

икономика

във

ВИЗВМ.

В

началото

на

1996

г.

абонатите

от

Ветеринарномедицински факултет са 92, от Аграрно животновъден факултет – 87.
Абонатите по системата ИРИ представляват 73% от броя на преподавателите и
специалистите читатели на библиотеката. Те получават редовно сигнални писма,
съдържащи заглавието на интересен документ и библиографски данни за източника, който
най-често е достъпен във фонда на библиотеката. Информаторите редовно попълват и
базите данни по системата ИРИ, където в последствие могат да намерят всички издирени
материали.
Въпросите, отразяващи информационните потребности на абонатите, формулирани
като „заявени теми“, се явяват относително постоянни и протича непрекъснато
обновяване на масива от библиографски записи, в съответствие с постъпленията във
фонда на библиотеката.
За текущото информиране на своите потребители библиотеката представя новите
си постъпления книги онлайн чрез рубриките „Нови книги“ и „Нови книги ФАО“ на уеб
страницата на библиотеката в сайта на Тракийски университет. Всяко описание на
новонабавените документи е придружено от сканирана корица, анотация или резюме и
препратка към пълния текст на публикациите, ако такъв е наличен.

2. Междубиблиотечно заемане
За да задоволи читателските потребности в трудните за библиотеката години (края
на 80-те и през 90-те), библиотеката разчита и на добре организираната си служба за
междубиблиотечно заемане, работеща в сътрудничество с Централната селскостопанска
библиотека.
Интензивно се обменят документи с библиотеки от страната и чужбина
През 1981 г. - изпратени 67 и са получени 927 документа. (книги и копия на статии)
През 1996 г. – изпратени са 156 и са получени 782 документа.
За предоставяне на потребителите на търсени статии и книги, които библиотеката
не притежава се използват услугите на МЗС. А когато тези документи не могат да се
открият на територията на страната, се поръчват книги и копия на статии от чужбина на
обменни начала чрез услугата международно библиотечно заемане.
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Основни партньори на библиотеката по междубиблиотечното заемане в страната
през 1996 г. са ЦСБ София, УНБ Русе, ЦВМИ София, ВИХВП Пловдив, ВМИ Стара
Загора, ВТУ Русе, а за международното междубиблиотечно заемане партньори са НБКМ,
Deutsche Zentralbibliothek fur Medizin – Berlin, Germany, Cornell University – Ithaca, USA,
Helsinki University – Finland, Stadt und Landesbibliothek – Dortmund, Germany. Освен
посредника Народна библиотека „Кирил и Методий“, Централна университетска
библиотека на Тракийски университет контактува директно с университетите в Берлин,
Хелзинки, Итака и Дортмунд чрез ваучери за заемане на документи, предоставени от
Международната организация по прехрана и земеделие ФАО към ООН. Изпратените и
получените документи по ММЗС за 2011 г. са резултат от това сътрудничество за заемане
на документи.
междубиблиотечно

изпратени документи

получени документи

заети
общо
33
88
МЗС
17
61
ММЗС
16
27
Таблица 18. Участие в междубиблиотечно заемане през 2011 г.
Изпратените материали съставляват 38% дял от получените. От тях 52% са
изпратени в страната и 48% са изпратени в чужбина.
При получените документи 69% са от страната и 31% са от чужбина.
От 1999 г. библиотеката е член на международната мрежа от библиотеки към ФАО –
AGLINET. Партньорските библиотеки в тази мрежа, предоставят при възникнала
потребност, копия от статии, копия на части от книги и други документи, издадени в
съответната страна.
3. Достъп до собствени бази данни
За разкриване на своите ресурси през 2003 г. библиотеката започва процес на
ретроконверсия – преобразува традиционните си каталози в електронни. Изготвена е
специална методика на работа. На ретроконверсия подлежат записите от топографския
каталог, играещ роля на служебен каталог на библиотеката. Старите класификационни
индекси по Библиотечно библиографската класификация (ББК) и по Схема за
класификация на книгите в научните и големи библиотеки се заменят с нов
класификационен индекс по УДК, определят се основните предметни рубрики и техните
подрубрики, прави се сверка с инвентарните книги.
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От 2013 г. библиотеката използва за описание на библиотечните си ресурси 31
Консолидирания стандарт ISBD. Чрез този стандарт се улеснява описанието на
получаваните новите видове ресурси. Налага се промяна в програмния продукт E-Lib и
въвеждане на ново поле за област и форма на съдържанието. До осъществяването й,
временно сведенията за основната форма на ресурса и средството, използвано за това
съдържание, се въвеждат в поле Заглавие и авторска отговорност. Тези сведения са важни
за потребителите, защото улесняват подбора им.
Работата по ретроконверсията е важен процес, чрез осъществяването на който се
ракриват

по-пълно

и

всестранно

ресурсите

на

библиотеката

с

помощта

на

информационните технологии. В обратна хронология е извършена ретроконверсия и
редакция на библиографските записи на книгите, получавани в библиотеката в годините
2003-1980 г.
Ретроконверсираните записи, заедно с библиографската информация на книгите,
получавани от 2003 г. досега, са включени в Електронен каталог книги, достъпът до който
се осъществява онлайн.
Онлайн търсене се осъществява и в другите електронни каталози и бази данни на
библиотеката:
Електронен каталог на периодичните издания, включващ библиографска
информация за периодичните и продължаващите издания, трайно съхранявани във
фондовете на библиотеката. Това са научни издания в областта на аграрните науки,
медицината, биологията, екологията, икономиката на български, руски, английски,
немски, френски и други езици. Показани са наличностите през годините.
База данни с аналитични описания на статии от периодични и продължаващи
издания, съдържаща библиографските описания на статии от научна периодика,
получавана в библиотеката от 1990 година насам. Базата е богат информационен ресурс в
областта на аграрните науки и ветеринарната медицина, която наброява повече от 80 000
записа.
Електронен каталог на дисертации, дипломни работи и докторски тези с
библиографска информация на защитени дисертационни трудове и автореферати към тях,
студентски дипломни работи и докторски тези.
Научен архив – дигитална колекция, съхраняваща персонални данни и
библиографски описания на научните публикации на академичния състав на Тракийски
университет – книги (монографии, авторски сборници, сборници, в които са съавтори),
31

Изключено от тази дейност е описанието на съставни части.
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учебници и учебни помагала, студии и статии, предговори на книги, публикации на чужди
езици, включително публикации в чужбина, доклади на национални и международни
научни

форуми,

рецензии

на

научни

публикации,

хабилитационни

трудове,

дисертационни трудове, научни редакции, онлайн публикации.
Онлайн каталозите на библиотеката, както и първоначално създадените електронни
каталози, позволяват търсене по всеки елемент на библиографското описание, по
предметни рубрики, по ключови думи, по език, по вид на документите и възможност да се
използват логически оператори. Новото при онлайн каталозите е, че е дадена възможност
за едновременно търсене във всички каталози и за показване на библиографския запис в
различни формати – кратък, разширен, ISBD.
Централна библиотека на Тракийски университет разкрива ресурсите си в
обединени сводни каталози НАНИКО32 и НАБИС33.
Сводин каталози НАНИКО са продукт на консорциум НАНИКО (Национален
аграрен научно-информационен комплекс), който е обединение между Централна
селскостопанска библиотека и библиотеките при Аграрен университет – Пловдив,
Тракийски университет – Стара Загора и Лесотехнически университет – София. Създаден
е в рамките на проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и Министерството на
образованието и науката през 2007 година. Проектът НАНИКО е най-значимата стъпка,
направена през последните години за осъвременяването на информационното обслужване
в аграрната област. Целта му е да улесни достъпа до аграрна научна информация.
Обединени са информационните ресурси на четирите библиотеки и са представени в
интернет пространството чрез уеб портала „Агробиблиотеки“.
В проекта НАБИС (Национална академична библиотечно информационна система)
участват повече от 30 университетски библиотеки от страната, които дават достъп до
своите електронни каталози. Създаден е единен своден онлайн каталог на академичните
библиотеки в България, който дава възможност за интегрирано търсене чрез интернет в
каталозите на тези библиотеки, както и достъп до библиографската информация за
техните книжни и електронни ресурси и до предоставяните от тях услуги чрез общ портал.
Централна библиотека на Тракийски университет от 2012 г. е асоцииран член към
НАБИС и споделя общата политика в областта на функционалната интеграция на
библиотечно-информационните системи и каталожни регистри и участва в билиотечната
услуга междубиблиотечно заемане чрез сводния каталог НАБИС.
32

Национален аграрен научно-информационен комплекс. - agrobiblioteki.eu.
Национална академична библиотечно информационна система. - nalis.bg.
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Библиотеката е предоставила за споделено ползване в този каталог 12352
библиографски записа на книги.
Първи стъпки по дигитализация на собствени ресурси, библиотеката предприема
през 2008 г. През м. октомври специалисти от Централна библиотека на ТрУ посещават
библиотеката на университета “Аристотилис” в град Солун, Гърция. Посещението е част
от семинар на тема “Дигитализация и информационно обслужване в съвременната
библиотека – опит, проблеми, решения”.
На срещата с колегите са обсъдени дигитализацията на библиотечните фондове, еобучението на потребителите на библиотеката и тяхното информационно обслужване.
Споделят се възможности за финансиране на проекти за дигитализация, проучва се опитът
в дигитализацията на библиотечните фондове, проблемите, решенията и финализирането
на тези дейности, както и информационното обслужване на читателите.
На следващата година библиотеката кандидатства и печели проект за получаване
на техника и програмно осигуряване на дигитализационните процеси. Дигитализация на
документите започва през 2013 г. Тя цели обезпечаване на бърз и едновременен достъп на
широк кръг потребители до собствени библиотечни ресурси.
Ползването на дигитализираните обекти става чрез Електронните каталози на
библиотеката, като пълните текстове са достъпни в мрежата на библиотеката, на базата на
IP включени в нея. До всяко читателско работно място стои надпис поясняващ, че
потребителите имат право да ползват дигитализираните документи само за образователни
и научни цели.
До началото на 2014 г. са сканирани и обработени 44 книги в областта на
ветеринарната медицина и 441 статии от списание „Ветеринарна медицина“, издание на
Националната ветеринарномедицинска служба.34 Основание за дигитализиране на
списание „Ветеринарна медицина“ е обстоятелството, че книжките на списанието са с
понижена здравина на свързването, не са пришити, а залепени и от честите прелиствания
са разглобени.
4. Обучение на потребителите
Може да се твърди, че още през 80-те години на миналия век се въвежда обучение
по

информационна

грамотност.

Заедно

със

повишаване

квалификацията

на

библиотекарите, в библиотеката на ВИЗВМ се провежда обучение и на потребителите
студенти, като се има предвид, че те са същевременно и бъдещи създатели на отраслова
34

Статиите са от броевете издадени от годината на излизане на списанието 1995 г. до 2006 г. В 2010 г.
списанието спира да излиза.
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информация. През 1980 г. в института е въведен редовен курс лекции по теория и методи
на научната информация, воден от назначен редовен асистент.
През 2010 година библиотеката разработва програма за обучение на потребителите
си студенти в умения за търсене и работа в онлайн средата на електронните си каталози.
Общият брой проведени уроци е 14.
Информационната грамотност учи студентите как да развият ключови умения при
използването на информация, за да успеят в университета. Чрез това ограмотяване те
придобиват умения за определяне естеството и нивото на необходимата информация, как
да получат достъп до информация, как да направят оценка на откритата информация, как
да използват информацията за конкретна цел ефективно и законно.
За ефективното търсене в чужди бази данни, до които библиотеката предоставя
достъп, се организират обучения и за преподаватели. Под формата на работни срещи в
библиотеката, преподавателите научават как да откриват кои са най-престижните
периодични издания в определена тематична област, т.е как да идентифицират списанията
с висок импакт фактор, как да издирват цитирания чрез различни инструменти, как да
получават прогноза за потенциала за цитиране на дадено научно списание, как да
активират отдалечен достъп до базите данни.
Учените в Тракийски университет, търсейки по-лесен и безпрепятствен път до
своите изследвания, се в включват в инициативата „Отворен достъп до научни
публикации“ (ОД). Те избират „златния път“ на ОД и се включват в издаването на
списания на свободен достъп и тяхното представяне в директорията (DOAJ –Directory of
Open Access Journals).
Отворен достъп до научни публикации e свободен, отворен или без заплащане
онлайн достъп до научни списания, статии, материали от конференции, технически
доклади, дипломни работи и дисертации, препечатки и отчети. Издателите на публикации
с безплатен достъп се отнасят към движението „Отворен достъп”. Международното
движение за отворен достъп е инициатива за непосредствено и свободно достъпни онлайн
ресурси, без ограничения за достъп и честота на ползване, налагани от авторското право и
споразуменията с издатели.35
Научната периодика на Тракийски университет в директорията за списания на
отворен достъп е представена от списанията Trakia Journal of Sciences, започнало
публикуването си в Open Access през 2003 г. и списанието Bulgarian Journal of Veterinary
35

Димчев, А. Откритият достъп (ОД) до информацията и неговото място в Софийския университет Св.
Климент Охридски. Опитът на специалност Библиотечно - информационни науки“ . - Годишник на СУ "Св.
Климент Охридски". Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки, Т. 5, 2013

63

Medicine, започнало публикуването си в Open Access през 2005 г.Библиотеката предлага
пряк път до списанията на отворен достъп чрез своята уеб страница.
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5. Анализ на използването на библиотеката и нейните ресурси
Рейтинговата система за висшите училища в България36, създадена по поръчка на
дирекция "Висше образование" на Министерството на образованието, младежта и науката
(МОМН), предлага класации на висшите училища, изработени от експертен екип на
базата на предварително селектирани индикатори. В актуализираното си издание за 2012
година, системата посочва следната информация, отнасяща се до акредитираното висше
училище Тракийски университет и неговата библиотека:

направление

брой студенти

оценка на
БФ

Биологически науки

382,00

9,76

Ветеринарна медицина

913,00

9,43

Животновъдство

714,00

9,29

Икономика

1184,00

8,18

Растениевъдство

453,00

9,89

Таблица 19. Класация на Тракийски университет и неговата библиотека
В Таблица 19 са посочени данни по направленията, отговарящи на профила на
комплектуване на Централна университетска библиотека. Оценките са по скалата от 0 до
10 и са дадени от студентите в социологическо проучване (окт. 2011 - февр. 2012).
Студентите са оценявали удобството на графика на библиотеката, наличността на
търсената литература, достъпа и използването на електронни бази данни в обучението и
професионалното направление. Както се вижда от таблицата повечето дадени оценки (с
изключение на една) са по-високи от 9. В направление Икономика оценката е по-ниска от

36
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останалите. Това може да се обясни с факта, че Стопански факултет е последният
новообразуван факултет на Тракийски факултет - открит е през ноември 2008 г.
За целите на настоящата дипломна работа бе проведено собствено анкетно
проучване за ползването на колекциите на библиотеката и оценката на потребителите на
библиотечните ресурси и услуги. (Приложение 4, Приложение 5)
В анкетата взеха участие 76 потребители – 36 преподаватели (33 са попълнили
анкетата онлайн), 29 студенти (22 от тях са попълнили анкетата в книжен вариант) и 11
други (служители, докторанти, ветеринарни лекари; 9 от тях са попълнили анкетата
онлайн).
Както се вижда от Схема 23 най-голямо участие в анкетирането са взели
потребителите на библиотеката от двете основни категории – преподаватели и студенти.

Схема 23. Участници в анкетата
На въпроса „С какви документи най-често работите?“ респондентите са отговорили
по следния начин: книги – 55; периодични издания – 37; електронни издания – 39;
интернет ресурси – 60.
За нас беше важно да узнаем каква най-често е целта, с която потребителите
посещават библиотеката. Като най-честа цел на посещение 53-ма от читателите са
посочили получаването на научна литература, за 42-ма тя е получаване на учебна
литература, а 33 са посочили работа с периодични издания. Посещенията в библиотеката
целят и ползване на справочна литература (30 посочвания), работа с електронни ресурси
(20 отговора), получаване на консултации (13 отговора), работа с електронния каталог (12
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отговора), обучения за работа с електронни бази данни (8 отговора от преподаватели),
посещения на семинари за информационна грамотност (6 отговора от студенти).
Относно честотата на посещение в библиотеката, анкетираните са отговорили по
следния начин:
1-2 пъти седмично

7 9%

1-2 пъти месечно

19 25%

1-2 пъти в семестъра

25 32%

1-2 пъти през годината

22 29%

не посещавам

0 0%

друго

4 5%

На въпроса Успявате ли да намерите търсената от Вас литература по
задължителни дисциплини? 37 анкетирани (48%) са отговорили с „частично“, 19 (25%)
са отговорили „всичко“, а отговорите на 5-ма (7%) са „не намирам“. Отговорилите “не
намирам литература по задължителните предмети” са се идентифицирали като студенти
първокурсници и второкурсници от трите факултета – 1 от Аграрен факултет, 2-ма от
Ветеринарномедицински факултет и 2-ма от Стопански факултет. Прави впечатление
съвпадението на процента отговорили, че намират всичко по задължителните дисциплини
с процента, който библиотеката е определила за осигуряване на студентите с учебници.
Поради недостатъчните финансови средства, библиотеката закупува новопубликувани
учебници в брой екземпляри съставляващ 25% от броя на студентите изучаващи
съответната специалност.
На въпроса Успявате ли да намерите търсената от Вас литература по
избираеми дисциплини? 34 анкетирани (45%) са отговорили с „частично“, 22 (29%) са
отговорили „всичко“, а 6-ма (8%) са отговорили „не намирам“. Ненамиращите литература
по избираемите предмети са читателите студенти от Ветеринарен факултет (3-ма, от които
1 първокурсник и 1 второкурсник) и от Аграрен факултет (3-ма, които не са посочили
специалността и курса си).
Отговорите на въпроса Успявате ли да намерите търсената от Вас научна
литература? са:
всичко

16 21%

частично

52 68%
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не намирам

5 7%

Неудовлетворени

от

търсенето

на

научна

литература

са

студенти

от

Ветеринарномедицински факултет (2-ма), от Аграрен факултет (2-ма) и 1 от Стопански
факултет.
На въпроса Успявате ли да намерите търсените от Вас периодични издания?
42 анкетирани (55%) са отговорили с „частично“, 22 (29%) са отговорили „всичко“, а 8
(11%) са отговорили „не намирам“. Към 7-те студенти (3-ма от Стопански факултет, 2-ма
от Ветеринарномедицински факултет и 2-ма от Стопански факултет) отговорили на този
въпрос с „не намирам“ се е присъединил и един преподавател от Аграрния факултет.
За библиотеката е важно да узнае както степента на удовлетвореност от търсенията,
така и видовете документи, които недостигат на потребителите. Друг въпрос от анкетата,
целящ изясняване на съответствието на наличните ресурси на библиотеката към
потребителските търсения е Получавате ли откази на Ваши търсения в библиотеката?
Отговорилите с „не“ са 65 читателя, чийто брой съставлява 88% от анкетираните.
Отговорилите с “да, получавам откази“ са 7 или 9% от анкетираните. От получилите
откази 4-ма са студенти, 2-ма са преподаватели (1 от Стопански факултет и 1 от
Ветеринарномедицински факултет) и 1 не е посочил данни за себе си. Към този въпрос, в
анкетата е предоставена възможност респондентите да посочат какви са били причините
за отказите, но за съжаление нито един от тях не е посочил такава.
В библиотеката може да се преразгледа и подобри използваната досега методика за
отчитане на отказите, желанията на потребителите да се отчитат и да се съобрази с тях
библиотеката.
В проекта за нова уеб страница на библиотеката може да се предвиди възможност
потребителите сами да участват в издирването и набавянето на документи, като се
създадат онлайн формуляри за заявка, в които да посочват документи, които биха желали
библиотеката да притежава.
С въпроса Откъде получавате информация за новите постъпления в
библиотеката? се целеше да се провери, дали достатъчно потребителите са забелязали и
ползват новите онлайн форми на представянене на новопостъпилата в библиотеката
литература.
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Схема 24. Отговори на въпроса Откъде получавате информация за новите
постъпления в библиотеката?
Най-висок е процентът на отговорилите „от уеб страницата на библиотеката“ –
45%, следвани от читателите, които получават информация за новите постъпления от
електронния каталог – 30% и след тях тези, които се информират за новите документи от
традиционните витрини-изложби в библиотеката. Макар и нисък процент, само 8%, някои
от читателите се ползват от възможността да получават по абонамент чрез електронна
поща избирателна информация за постъпващи документи в библиотеката, които са по
темите, по които работят.
Следващият въпрос конкретно пита потребителите дали преглеждат бюлетините
за нови книги на страницата на библиотеката.
С малък превес са получените утвърдителни отговори над отрицателните – 54% на
46%.
Значителен е процентът и на непреглеждащите онлайн списъците с нова
литература. Причина за това може да е недостатъчна или слаба реклама на библиотеката
на собствените си информационни източници.
Отговорите на въпроса Какви раздели от уеб страницата на библиотеката
ползвате? са подредени по следния начин:
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Схема 25. Отговори на въпроса Какви раздели от уеб страницата на библиотеката
ползвате?
Като най-ползван читателите са посочили електронния каталог на библиотеката.
Друг въпрос в анкетата търси отговор дали потребителите се затрудняват при работата
си с електронния каталог. На този въпрос 65% от анкетираните (49-ма) са отговорили,
че не срещат трудности и уверено го ползват, а отговорите на 26-ма

(35% от

анкетираните) са „да, нуждая се от консултация от библиотекарите“. Притеснително е
колко висок е процентът на потребителите, които се затрудняват в работата си с
електронния каталог. Библиотеката може да увеличи броя на провежданите семинари по
информационна грамотност със студентите, да изработи график за периодичното им
провеждане, а не както досега само по заявка от страна на курсовите ръководители на
студентите.
Може също да се подготвят онлайн уроци с примерни търсения в каталога и тези
уроци да намерят място в новата уеб страница на библиотеката.
За такива уроци може да се използва и сайта за видео споделяне YouTube,
отчитайки и че 26-ма (36% от анкетираните) желаят библиотеката да присъства в тази
социална мрежа. Останалите отговори на въпроса В кои от мрежите бихте искали
библиотеката да присъства? са: Twitter – 19 (25%), Facebook – 48 (63%), Tumblr – 3 (4%).
Един от анкетираните е предложил социална мрежа различна от посочените в анкетата.
Отбелязал е предпочитанието си за LinkedIn в полето „друго“. В това поле един от
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анкетираните (преподавател, ВМФ) е задал въпрос „нужно ли е?“, а друг (преподавател,
ВМФ) е категоричен, че „Не е нужно да присъства в мрежите“.
Относно честотата на посещение на уеб страницата отговорите са следните:
1-2 пъти седмично

11 15%

1-2 пъти месечно

19 25%

1-2 пъти в семестъра

27 36%

1-2 пъти през годината

12 16%

не посещавам

6

8%

Съпоставени с резултатите за честотата на посещение на самата библиотека, тези
резултати показват по-висока честота на посещение на уеб страницата на библиотеката.
Но докато при въпроса Колко често посещавате библиотеката? липсва отговор
„никога“, то на въпроса Колко често посещавате уеб страницата на библиотеката? са
дадени 6 отговора „не посещавам“.
Резултатите от анкетата показват, че на потребителите не им е безразлично как
работи тяхната библиотека и с какви ресурси разполага. Те дават и свои конкретни
препоръки и предложения: „да се регламентира създаването на картони на специализанти
и завършили студенти, може и с гаранционен депозит за сигурност“; „заявка за документи
онлайн“; „обучения за работа с електронни издания“; „онлайн справки“; „електронни
учебници“; „по-добри компютри“; „как се прави презентация“; „сканирани копия на книги
и учебници“; „абонамент на Sciense Magazine, Nature“; „инфо за предстоящи събития“,
също „за новите списания“, „за конференции“, „научна“, „за чужди научни списания“, „за
новите списания и достъпи, които се предлагат, както и по-често да има обучения за
електронните ресурси“; „сканирани копия от статии след предварителна заявка“; „към
момента да имам достъп, защото няма интернет в корпусите на ТрУ“.
Някои от желанията на потребителите като сканиране на статии и изпращане по
електронна поща, библиотеката осъществява не само за своите читатели, но и за
потребители на други библиотеки по заявка за МЗС. Анкетата показва, че библиотеката не
е популяризирала достатъчно своите ресурси и услуги и трябва да предприеме стъпки за
промяна. Библиотеката може да разработи проект за PR кампания или събития, които да
рекламират услугите и ресурсите й.
Една от целите на изследването е да се определи степента на удовлетвореност от
качеството на обслужване в библиотеката. Най-висок е процентът на оценките „отлично“
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– 72% (52-ма от анкетираните), следвана от оценката „удовлетворително“ – 19% (14 от
анкетираните). Седем студенти, или 9% от далите отговор, са посочили оценка
„неудовлетворително“. Това са същите студенти, които са отговорили, че не намират
търсена учебна или науча литература или периодика. Това е още едно доказателство за
връзката между качествата на самия библиотечен фонд и качеството на обслужването в
библиотеката.
Изводи
Върху основата на своите колекции, библиотеката развива през годините широка
гама от форми и методи за информационно осигуряване на своите потребители –
изготвяне на информационни бюлетини, сигнална информация, съставяне на указатели,
обслужване със системата ИРИ.
Акцентът винаги е доставянето на навременна и точна информация.
Още в началото на 80-те години на миналия век библиотеката предоставя на своите
потребители услуги с помощта на автоматизирани информационни системи – тогава с
помощта на посредника ЦНТИ при СА, а в началото на следващото десетилетие започва
автоматизиране на библиотечните си процеси и изграждане на собствени автоматизирани
бази данни.
За подобряване ефективността в търсенето и използването на информация се
провеждат обучения по информационна грамотност.
Заедно с развитието на технологиите и предоставянето на нематериални носители
на информация се променят и услугите. Потребителите задават своите въпроси и
получават отговори върху екрана на компютъра си.
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Заключение
За целите на дипломната работа беше проучена значителна по обем информация от
служебни протоколи, програми, договори, отчети, планове, инвентарни книги, книги за
движение на библиотечния фонд, регистрационни картотеки, каталози.
Извлечените данни бяха систематизирани в 19 таблици, онагледени в 25 фигури, а
резултатите от изследването на колекциите бяха анализирани и представени в
изложението.
Беше изследван микроклимата и фотоклимата в книгохранилищата, като места,
съхраняващи

библиотечния

фонд.

Бяха

анализирани

отчетените

показатели

за

температурно-влажностния и светлинен режим и бяха дадени препоръки за понататъшното му следене в цялостен годишен цикъл.
От проучената документация беше извлечена информация за внедряването на нови
технологии и за извървяния път на автоматизация, проследени бяха настъпилите промени
в изграждането и представянето на колекциите, достъпа до нови ресурси и услуги.
Беше проведена анкета сред потребителите за тяхната оценка за библиотечните
ресурси и услуги. Резултатите бяха анализирани и бяха дадени препоръки.
През разгледаните различни етапи от развитието й, състоянието на библиотеката
може да бъде определено като нестабилно – много промени – върви се от съхранение на
първичен документ към нови технологии и продукти – Интернет, участие в мрежи, достъп
до цифровизирано съдържание, CD, DVD, електронни списания и книги, БД. Променил се
е видът и съставът на библиотечния фонд.
В дългия период на своето развитие библиотеката е поемала различни функции:
изследователски, образователни, архивни, експертни, консултантски, обучаващи. Била е
подвластна на факторите на влияние – външните и вътрешните.
Трансформирали са се процесите и технологията на обслужване.
Промени са настъпили и в комуникацията в библиотеката - от традиционния тип хартия и телефон, през E-mail към Scype, Facebook.
Промени са настъпили и в политиката на комплектуване - от набавяне на
“документи на печата” към замразяване на книжни колекции.
Въпреки неблагоприятните външни фактори (пребазиране, финансова криза, нови
технологии), библиотеката следва обмислена политика на комплектуване. Тя е основана
на създаване и поддържане на устойчиви и добри колекции, които са в помощ на
потребителите на библиотеката. Като основна цел пред колектива стои привличането на
повече потребители, които да разпознават библиотеката като основен и незаменим
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партньор при задоволяване на техните информационни потребности. Извършените
наблюдения, анализи, изследвания показаха, че организацията и управлението на
библиотечните колекции, както и развиваните услуги от библиотеката са стабилна основа
върху която успешно се гради и поддържа добрият имидж на библиотеката на Тракийския
университет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Сравнителна таблица за комплектуването на библиотечния фонд (в томове/заглавия )

набавени 1976 1977 1978 1979 1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

общо

2134 2753 2866 3064

2827

3637

4097

4771

5978

7477

6634

5422

книги

2134 2387 2459 2107

1569

2572

3135

2899

3861

5743

5197

4162

пер. изд.

-

1366

407

957

1210

1050

909

1627

1733

1324

924

1010

други

-

-

-

-

48

15

53

228

384

410

513

250

499

512

541

604

747

694

657

заглавия
пер. изд.

702

740

751

726

775

набавени: 1988 1989 1990 1991 1992 1993

1994

1995 1996

1997 1998 1999

общо

7001 7529 4496 4648 2245 2313

2732

2373

1692

1415

781

986

книги

5889 6757 2857 4075 1935 1859

2208

1978

1074

1148

589

650

пер. изд.

789

685

1024

569

299

449

524

386

494

217

192

331

други

326

87

615

4

11

5

-

9

-

-

-

4

заглавия
пер. изд.

648

602

514

232

241

268

304

295

282

170

137

135

2009

2010

2011

2012 2013

набавени: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
общо
(тома)

1131 593 725 2258 1486 1223 890 883

944

935

791

765

801

книги
(тома)

778 344 464 1100 1102 890 703 715

797

790

647

587

640

пер. изд.
(тома)

250 152 128 124 124 324 117 168

128

114

124

172

139

19

31

20

6

22

115

133

129

110

98

други док.
103
(тома)
заглавия
пер. изд.

97 1118 4282 260

9

70

-

628
463
154
11
71

120 120 127 134 130 139 116 127
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Сравнителна таблица за ползване на колекциите
индикатори

1976 г.

1981 г.

1986 г.

1991 г.

1996 г.

2001 г.

2006 г.

2011 г.

1374

2591

2303

2335

2333

2302

1101

1144

преподаватели

177

236

301

39

160

101

59

95

студенти

946

2351

1970

2310

2159

2143

979

978

посещения

10661

37728

31464

23920

10818

13197

14548

22173

заети книги и
др. док.

16481

38645

30481

34703

26323

31056

32294

33727

заети пер. изд.

9362

5150

13449

12599

6910

2935

4641

2729

25843

43795

44547

47363

33233

34442

37200

36684

читатели
общо

заети общо
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Уважаеми читатели на Централна университетска библиотека на Тракийски университет,
за да вземем под внимание Вашите потребности и подобрим работата на библиотеката,
Ви молим да попълните предложената анкета. Както винаги се надяваме на Вашето
заинтересовано сътрудничество!
Анкетата е анонимна. Попълнете я онлайн на адрес:
https://docs.google.com/forms/d/1xY5ZYn10wZqwFLU6jhxCXQ6JAojgWrnQRwNvtNP5Kv0/viewform
Благодарим за отделеното време!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Анкета
Уважаеми читатели на Централна университетска библиотека на
Тракийски университет,
за да вземем под внимание Вашите потребности и подобрим
работата на библиотеката, Ви молим да попълните предложената
анкета. Както винаги се надяваме на Вашето заинтересовано
сътрудничество!
На някои въпроси може да дадете повече от един отговор.
* Задължително
1. Няколко сведения за Вас:
Вие сте студент по ... (попълнете специалност и номер на курс)
Вие сте преподавател от ... (попълнете от кой факултет)
Вие сте ... (друга категория - попълнете Вашата категория докторант, служител, ... )

o
o
o
o
o

2. С какви документи най-често работите? *
книги
периодични издания
електронни издания
интернет ресурси
друго
82

3. Каква е най-често Вашата цел на посещение в
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

библиотеката? *
получаване на учебна литература
получаване на научна литература
получаване на справочна литература
получаване на консултации
работа с електронни ресурси
работа с периодични издания
работа с електронния каталог
посещение на семинари за информационна грамотност
обучения за работа с електронни бази данни
друго
4. Колко често посещавате библиотеката? *
1-2 пъти седмично
1-2 пъти месечно
1-2 пъти в семестъра
1-2 пъти през годината
не посещавам
друго
5. Успявате ли да намерите търсената от Вас литература по
задължителни дисциплини?
6. Успявате ли да намерите търсената от Вас литература по
избираеми дисциплини?
7. Успявате ли да намерите търсената от Вас научна
литература? *
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8. Успявате ли да намерите търсените от Вас периодични
издания? *
9. Откъде получавате информация за нови постъпления в
o
o
o
o

библиотеката? *
от уеб страницата на библиотеката
електронния каталог на библиотеката
витрини-изложби с нови постъпления
абониран съм и получавам информация за
новопостъпили документи в библиотеката по темата, върху
която работя по имейл
10. Преглеждате ли бюлетините с „Нови книги” и „Нови
книги ФАО” в уеб страницата на библиотеката? *
11. Достатъчно информация ли получавате за библиотеката
и нейните ресурси и услуги от уеб страницата
„Библиотека” в сайта на Тракийски университет? *

o
o
o
o
o
o

o

12. Какви раздели от уеб страницата ползвате? *
общи сведения за библиотеката
електронния каталог на библиотеката
бази данни с постоянен достъп
полезни адреси
информация за абонирана периодика
регламента за работата на библиотеката и информация
за контакти
новини
13. Колко често ползвате уеб страницата на библиотеката? *
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14. Каква още информация бихте искали да получавате
онлайн?
15. Срещате ли трудности при работата си с електронния
каталог? *
16. Получавате ли откази на Ваши търсения на документи в
библиотеката? *
17. Как оценяте качеството на обслужване в
библиотеката? *
18. Какви допълнителни услуги бихте искали да получите?
19. В кои от мрежите бихте искали библиотеката да
o
o
o
o
o

присъства? *
Twitter
Facebook
Tumblr
YouTube
Друго:
И зпращане
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Завеждане на заменени от читателите учебници и отчисляване на изгубените, срещу
които са заменени - (Методика)
В описанието на ПРИДОБИТИТЕ, заменящи отчислените:
Начин на набавяне: Дар
Върху екземпляра
на корицата - залепване на сигнатура,(ако придобитият документ е учебник и ако има
набавени от това заглавие 2 екземпляра за читалня2 – без сигнатура на корицата и
набавени още 2 екз. За осн. Фонд със сигнатура на корицата)
на гърба на заглавната стр.- сигнатура и класификационен индекс с молив
на заглавната страница №MFN от EKK в скоби с молив
ако описанието в ЕКК съдържа инв. номера, инвентирани по DOS – ново описание чрез
дефиниране на модел с повтарящи се стойности, с изчистени всички инв. номера
на обратната страна на корицата - цена с молив
Провери колко екз. има в ЕКК от това заглавие (ако е необходимо донабавяне – попълни
текущия списък с желани заглавия във файла на съответния ф-т в папка Комплектуване)
Ако заглавието е ново, сканирай корицата и прибави описанието в списъка Нови книги
с Front Page.
Провери колко екз. има в каталога от това загл (ако има нужда от донабавяне, добави загл.
В сп-к Комплектуване на съответния факултет)
Ако заглавието е в ЕКК, но не е индексирано по УДК - индексирай!
В описанието на ОТЧИСЛЕНИТЕ:
в реда на отчисления Инв. номер се поставя ^oГГГГММДД-№ датата и номера на акта за
отчисление
добавя се ново поле Цена, ако цената на отчисления екземпляр не фигурира в описанието
в ЕКК
в инвентарната книга – с червен химикал се зачертава инвентарния номер и цената, в
стълб „забележки” - № на акта за отчисление и годината
в заемната бележка - цената се записва върху заемната бележка / после в списъка на
отчислените заглавия, извлечен от ЕКК чрез търсенето ? v120^o: '20090211-3' /
Запази: Печат / Само маркирани / в/у ASCIIfile(MS-DOS DEM) / Избери:
D:\winisis\buletin\Ekk_bul.wpr
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Изпълни: в d:\winisis\work\sp0411.doc
------------напр.
Разпечатай с Печат/Само маркирани записи/ЕКК/Изпълни
(в списъка, може да се появи едно заглавие повече от веднъж, ако има два и повече
индекса по УДК – второто и следващите повторения се изтриват ; в едно заглавие, може
да има за отчисляване два и повече инвентарни номера ; в списъка, в описанието на всяко
заглавие се допълват цената и инвентарните номера : Отчислен инв. №139/25, 2,50 лв ;
инв. №139/5, цена: 2,50 лв. ; в списъка сумата на отчислените инв. № до 43298 (и 213/1-5
; 214/1-5) се деноминира с 3 знака наляво от десетичната запетая ; към тази сума се
прибавя сумата от цените на отчислените инвентарни номера, заведени след юни 1999
година)
записва се сигнатурата на книгата ;
записва и класификационен индекс / за да се разпределят отчислените книги по
съдържание в КДФ /
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