ОБМЕНЪТ НА ДОКУМЕНТИ В КРАЕВЕДСКО ОБЕДИНЕНИЕ
“МИЗИЯ” - ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ
За всички, които не познават историята на краеведско
обединение “Мизия” ще припомня, че то е създадено през 1965
година и е едно от седемте краеведски обединения по това време в
страната.
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сътрудничество краеведските материали кооперирано да се описват
с цел достигане на пълнота в обхвата на информационните
източници и максимално библиографско покритие на българската
книжовна продукция в ретроспективен и текущ план. Днес
краеведско обединение “Мизия”, включващо библиотеките в
Плевен, Ловеч, Габрово и В. Търново, е единствено. През
изминалите 39 години всяка от библиотеките, членуващи в него,
водеше свой самостоятелен живот, смениха се няколко поколения
библиографи, по различно време се започна автоматизацията, една
от тях дори изгуби статута си на депозитна. Преодоляхме не един и
два проблема, свързани с установяване на единен критерий за
подбор на материалите; единство в библиографските описания и
анотации. Трудности имаше и по отношение на еквивалентното
разпределение на източниците за описание, много ни затрудни
различното техническо и програмно осигуряване - библиотеките в
Ловеч и Плевен работят по програмата АБ, Габрово започна с isis
под dos, В. Търново в продължение на 9 години работи по собствена
програма и едва преди 1 премина към winisis. Неизменно остава
обаче желанието за работа в екип.
Към момента големият проблем в нашата работа е свързан с
крайно належащия електронен обмен на краеведската информация
между библиотеките. За всички, които не познават методиката за
работа в краеведското обединение, ще я представя накратко - цялата

българска книжнина се разделя между четирите библиотеки, като се
имат предвид старите фондове, които притежават и факта, че една
от тях е депозитна. Всяка библиотека преглежда текущо своята
местна периодика и
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периодичен печат и книги, като описва материалите за четирите
региона. Разделението по отношение на книги и списания беше
направено и в ретроспективен план, като първо се прегледаха
собствените стари фондове, а след това фондовете на големите
библиотеки в страната. В края на всяко тримесечие всяка от
библиотеките изпраща в три посоки краеведската информация, до
която е достигнала и получава такава, също от три места. В
продължение на повече от 30 години този обмен ставаше размяната
на каталожни картички, които се получаваха по пощенски път и се
вливаха в традиционните фишови картотеки.
От няколко години се опитваме да осъществим електронен
обмен на краеведската информация. И тук започват проблемите. В
момента електронна размяна на документи е възможна само между
В. Търново - Габрово, които работят с програмата isis. В тази посока
електронната доставка е с необходимото качество, бърза и коректна.
След получаването електронните копия се преглеждат, някои
описания се доработват и доуточняват, след което електронната
пратка се влива в краеведската база данни безпроблемно. Поради
различната техническа осигуреност на библиотеките-партньори
електронен обмен обаче не е възможен между В.Търново-Ловеч и
Плевен; и Габрово-Ловеч и Плевен.
Въпреки, че е очевидно, ще подчертая, че електронната
доставка на документи и формирането на електронни краеведски
колекции е изключително удобно за библиотеките - създава се нова
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комуникация; документите се предоставят в електронни формати,

съкращава се повтарящата се работа, пестят се време и средства.
Реализирането на електронната доставка и обмен на документи от
такова естество и периодичност е уникално и в момента в България
няма друг аналог по отношение на краезнанието. След 39 години
сътрудничество и добри традиции по отношение на координацията
между четирите институции, сме изправени пред проблем, който не
е от компетенцията на библиографите. Очевидно е обаче, че във
времето на виртуалната реалност нуждата от библиотечно
коопериране е все по-осезаема, всяко забавяне е вредно, води до
скептицизъм, до намаляване на доверието, до ненужно хабене на
средства, труд и време, от което губим всички. Независимо от
растящите
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ограничения
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“П.Р.Славейков” е готова да инвестира за решаването му. От страна
на фирмата софтуерен доставчик в лицето на “Софтлиб” имаме
уверение, че осъществяването на електронния обмен в рамките на
краеведско обединение “Мизия” е технически възможно. Без
съмнение това ще бъде добра атестация за потенциала на фирмата.
Всичко казано дотук може да бъде отнесено към историята и
увода на проблема. Съществената част, свързана с конкретен
отговор, професионален коментар и реални действия очакваме от
фирма “Софтлиб”. Надяваме се, че това ще се случи…
Живка Радева, РБ “П. Славейков – Велико Търново”

