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• Дигитализация – преобразуване на 
нецифрова, аналогова информация 
(обекти, изображения, документи, аудио и 
видео) в цифров вид (бинарен код), най-
често с цел дългосрочно съхраняване. 

• Дигитализацията е от критична важност за 
обработката, съхранението и предаването на 
информация, защото за разлика от аналоговата 
информация, която страда от загуба на качество при 
всеки запис и предаване, цифровата информация не 
се уврежда и може да се предава безброй много 
пъти. 

Какво е дигитализация? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digitizing 
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Предимства на дигиталната библиотека 

• Без физически бариери; 

• Достъпност по всяко време; 

• Няма изчерпване на количествата; 

• Лесно намиране на информация; 

• Опазване и консервация; 

• Възможност за разширяване; 

• Свързване в мрежа; 

• Ниски разходи за поддръжка. 

http://www.museum-system.com/digizalizaciq-biblioteki.html 
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1.  Техника за дигитализация. 

• два специализирани скенера за щадящо 
безконтактно сканиране на голям обем чувствителни 
материали във вид на книги (подвързани и 
неподвързани), карти, ръкописи, снимки, периодика; 

• специализирани скенер за редки и ценни материали, 
включително релефни и 3D изображения; 

• специализирани скенер  за филмови ленти, негативи 
и диапозитиви с висока резолюция; 

• четири графични станции за управление на процеса 
на дигитализация; 

• специализиран софтуер за графична обработка; 

• системен софтуер – операционни системи, софтуер за 
сигурност и защита. 

Специализирана техника и софтуер 



2. IT инфраструктура на дигитален център. 

• сървърен комплекс (Data Center) за инсталиране на 
виртуалната библиотека; 

• специализирани Storage сървъри за съхранение на 
дигитално съдържание; 

• специализиран Backup сървър – за резервни копия на 
дигиталните обекти; 

• мрежова инфраструктура (маршрутизатори, 
комутатори, окабеляване); 

• непрекъсваеми токоизточници (UPS); 

• системен софтуер – сървърни операционни системи, 
специализиран софтуер за създаване на резервни 
копия (Backup). 

Специализирана техника и софтуер 



3. Софтуер за изграждане на дигитална 
библиотека e-Lib/i-Lib. 

• софтуер за въвеждане на метаданни – описания на 
обектите (библиографски описания на книги, 
паспорти на музейни експонати и др.) и прикачане на 
дигиталните обекти към метаданните (описанията); 

• специализиран софтуер за управление на базата от 
данни от дигитални копия на обекти. 

4. Специализиран web портал. 

• софтуер за представяне на дигиталните копия в 
интернет във вид на виртуална библиотека; 

• софтуер за визуализация на структурирани 
дигиталните обекти във вид на дигитална книга. 

 

Специализирана техника и софтуер 



Дигитален център в РИМ - Габрово 

Скенер Bookeye 4  
с размер А1+ Скенер Widetek 12  

с размер А3+ 
HP ScanJet G4050 

Photo scanner 

Графична станция Графична станция UPS 



Дигитален център в РБ „Априлов-Палаузов“ 

Графична станция 

Графична станция 

UPS 

Скенер Bookeye 4  
с размер А2+ 

Switch 



Безконтактно сканиране на  
чувствителни материали 

Екран за преглед 
Сканираното изображение и всички 

приложени настройки се визуализират 
директно. 

Люлка за книги 
Може да се използва хоризонтално или 
да се сгъне под формата на буквата V 

до ъгъл от 140°. 

7-инчов тъчскрийн 
Съдържа всички менюта и осигурява 

директен достъп до всички функции на 
скенера. 

Сканираща глава 
Съдържа двете камери (лява и дясна), 

лампите и лазера за подравняване.  



Безконтактно сканиране на 
чувствителни материали 

Съдържа основните настройки като брой точки на инч, 
режим на сканиране и разделяне на изображението.  

Document Source – източник на документа Image Quality – качество на изображението 

Стандартни настройки за изображение: дълбочина на 
цвета, файлов формат, яркост, контраст, гама.   

Viewer & Job Control – преглед и управление 

Позволява преглед, вмъкване, завъртане и изтриване 
на сканираните страници. 

Send To – „Изпрати до“ 

Изпращане до USB памет, отдалечен принтер, 
прикачване по FTP или споделен мрежов ресурс. 



Безконтактно сканиране на 
чувствителни материали 



Възможности на техниката 



Възможности на техниката 

Плакат за  
Диксиленд парад `92 

Традиционна  
габровска престилка 



Сканиране на неголеми  
релефни и 3D изображения 



Сканиране на неголеми  
релефни и 3D изображения 



Сканиране на ленти, негативи и диапозитиви 



Сканиране на ленти, негативи и диапозитиви 

Избор на източник за сканиране: 
документи, снимки, филмови 

ленти, стъклени плаки. 

Разширени настройки за избор на 
позитив/негатив, резолюция, 

дълбочина на цвета.  

Избор между цветно и черно-бяло 
изображение.  

Избор на тип на изходния файл.  

Настройки за съхранение.  



Сканиране на ленти, негативи и диапозитиви 

Специализираният софтуер автоматично разпознава подредените в 
рамката за сканиране ленти или диапозитиви и разделя отделните 

кадри. 

Всеки кадър може да бъде редактиран впоследствие, системата 
предлага възможност за изрязване, завъртане, обръщане, 

мащабиране. 

Софтуерът предлага и инструменти за настройка на цветовия баланс, 
автоматично премахване на прах и драскотини, адаптивно осветяване 

и изостряне. 



Сканиране на ленти, негативи и диапозитиви 

Картички и снимки Филмови ленти (позитиви и негативи) Стъклени плаки (фотографски стъкла) 



Пакетно преименуване и конвертиране 

Групово 
конвертиране и 
преименуване 

Избор на файлов 
формат и 

резолюция 

Преименуване по 
предварително 
зададен шаблон 

Преместване на 
новосъздадените 
файлове в папка 

по избор 



Софтуер за графична обработка 

Поправка на 
ориентацията: 
възможност за 
завъртане и 
обръщане на 
страниците от 

проекта 

Разделяне на 
страници: 

възможност за 
автоматично 
разделяне на 
страниците 

Компенсация на 
наклона: 

страниците се 
завъртат под ъгъл 

докато позицията на 
текста стане 
хоризонтална 

Избор на 
съдържание:  

само маркираната 
област от 

страницата ще бъде 
включена в крайния 

резултат 

Полета:  
възожност за 

задаване на полета 
от четирите страни 
и подравняване на 
страницата по тях 

Краен резултат: 
настройки на 

изходните файлове 
– резолюция, 

цветни или черно-
бели, цвят на 

полетата 



Сървъри 

Комутатор 
(Switch) 

Сървърен 
комплекс 

Storage server  
за съхранение на 

дигитално 
съдържание 

Backup server  
за съхранение на 
резервни копия 

Непрекъсваем 
токоизточник   

(UPS) 
Сървърен шкаф 



Софтуер за изграждане на  
дигитална библиотека 

Библиографско описание – автор, издателство, бр. страници и др. Допълнителни данни и избор на изображение за корица Дигитални обекти и прикачване на сканираните страници 



Дигитална библиотека 

Заглавна страница Електронен каталог Преглед на издание в интернет 



Софтуер за създаване на  
резервни копия (Backup) 

VEEAM Backup and Replication 



 
Проектът е финансиран от  

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, 
чрез финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство 

 


