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ресурс  
ИФЛА 
Клауза за 
оттегляне  
Кодекси за добри 
практики  
Комплектуване  
Комплектуване, 
направлявано от 
потребителите  
Консорциум  

Курсови архиви  
Курсови пакети 
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Лиценз 
Лицензионен агент  
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период  
Лицензиране  
Лично ползване  
МЗ 
Мултимедия  
Намиране на връзки 
Неупълномощена 
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потребители  
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Правна юрисдикция  
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Приложимо право  
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Пълен текст  
Пълнота на 
съдържанието  
Развитие на 
колекциите  
Ръководна институция  
Самостоятелно 
архивиране  
Специалист(и) по 
комплектуване  
Сървър  
Трето лице  
Търговски 
представител 
Уеббраузър  
Устойчив достъп  
Финансова година  
Цена на достъпа  
Цифрови материали  
Юрисконсулт  



 Цифровите библиотеки като институции и услуги разполагат с 
почти всички аспекти на библиотечно съдържание, колекции и 
общности. От една страна традиционната библиотека става все по-
неустойчив вид, на който му предстои спешно адаптиране. От 
друга – именно партньорството на цифровите библиотеки с 
университети, библиотеки, архиви и музеи би ги обогатило в 
социален, поведенски и икономически аспект.  

 Авторскоправните аспекти също изискват текущо познаване, 
осмисляне и адаптивно прилагане на съществуващите 
международни документи, постижения и добри практики. 

 Потребността от виртуално информационно осигуряване на 
населението се определя от съществуващите в момента социални и 
технологични неравностойности и от необходимостта от 
приобщаване към достъпа до световни е-ресурси, образователни 
портали, до правна информация, до информация в областта на 
здравеопазването, екологията, социалната защита и др. качествени 
е-ресурси, които трябва да познават всички библиотекари.    

Заключение – Ползите  



д-р Румелина Василева 
rumivas@gmail.com 


