


Основни приоритети на 

библиотеката: 

Модерни креативни формати на общуване с 

читателите. 
Кампании за насърчаване на четенето и 

грамотността. 

Създаване на атрактивни арт пространства за 

привличане нови читателски публики в 

културната инфраструктура на София. 

Мобилно обслужване на социални 

институции, общности застрашени от 

културно изключване. 

Дигитализация на книжовното наследство. 

Създаване на дигитални платформи, виртуални 

колекции и културно-образователни продукти. 



От 2016 г. Столична библиотека 

разполага с най-големия и 

иновативен Дигитален център в 

културните институти на София. 

Дигитализация на 

книжовното наследство.  



Списание Сердика 

летопис и архив на столицата 

 Илюстровано месечно списание на Софийската община 

 Излизло в 99 броя, в периода март 1937 г. – юли1952 г. 

 Редактори са Еню Колев (1937 – 1939), Петър Славински (1940 – 

1943), съредактор е Матвей Вълев. Орлин Василев е уредник на 

списанието – 1940 г., а Александър Бурмов урежда научния отдел 

(1942 – 1943).  

 Излизало е като: Софийски общински вестник, Столичен бюлетин и 

Столичен общински вестник. 



Историята 

 Първият електронен архив на 

 списание "Сердика" през 2006 година. 

 

 Благодарение на предложението 

 на фирма „Немечек България“   

през Интернет за всички желаещи да се 

 запознаят с живота на столицата през 

 годините, когато е излизало. 

 

 „Прелистване" страниците на списанието. 

 

 Електронният архив обхваща 1167 статии 

 в 99 броя на списанието. 





Настоящето 



  Концентрация на 

цялото дигитално 

съдържание, което 

библиотеката генерира. 

 Осигуряване на онлайн 

възможности за 

търсене и навигиране в 

различни видове 

обекти и техните 

описания, разглеждане 

на дигиталните копия. 

      (80 хил. копия).  
 

Дигитална платформа „Сердика” 



 
 
 

ТЪРСЕНЕ 

КНИГИ ПИ ВИЗУАЛНИ СТАТИИ КОЛЕКЦИИ 

СЕРДИКА - Дигитална платформа 

на Столична библиотека 

НАЧАЛО ИНДЕКС ПОМОЩ КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ 

Автор 

Заглавие 

Издател 

Предмет 



Търсенето 

По вид обект 



Търсенето 

По индекдс 



КОЛЕКЦИИ 

Софийските църкви 

храм паметник 
Св. Александър Невски 

Църкви и  
Монастири в  
София и 
Софийско 

 

 

 

РОТОНДАТА „СВ. ГЕОРГИ“ 

 



БЪДЕЩЕТО 
• Обогатяване на съдържанието 

 допълване с нови обекти 

 разширяване на обхвата с нови видове 

   обекти 



БЪДЕЩЕТО 

• Комуникация  с потребителите 

Вашето участие 

 Тук можете да предлагате онлайн дигитални копия на 

снимки, картички, спомени, писма,аудио записи, филми и 

др. свързани с историята и развитието на София – нейните 

културни институти, училища, читалища, паметници, 

паркове, сгради и др. 

 



БЛАГОДАРИЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 

Радосвета Радева 

Столична библиотека 

16.10.2018  г. 


