МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИБЛИОТЕКИТЕ
Статистическите данни за дейността на библиотеките се получават в резултат на провеждането на годишно
статистическо изследване, обхващащо библиотеките с фонд над 200 хиляди тома.
Предмет на наблюдение е дейността на библиотеките.
Единици на наблюдение са Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, регионалните, читалищните
библиотеки, библиотеките към висшите училища и специалните библиотеки. Тяхната дейност обхваща следните
основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи),
читателите, посещенията, заетия библиотечен фонд, персонала, приходите и разходите.
Съгласно БДС EN ISO 2789 - ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНА БИБЛИОТЕЧНА СТАТИСТИКА се
прилагат следните дефиниции:
Библиотеката е самостоятелна организация или част от организация, чиято главна цел е да съхранява
определен фонд от документи и чрез дейността на персонала си да улеснява ползването на документите, които са
необходими за задоволяване на информационни, изследователски, образователни и рекреативни нужди на техните
ползватели.
Библиотечният фонд са всички документи в една библиотека, които са предназначени за нейните ползватели.
Книгата е непериодично излизащ печатен документ във форма на книга.
Продължаващо издание, това са документи в печатна или непечатна форма, които се публикуват в
последователни части, обикновено с цифрово или хронологично означаване и без предварително ограничение на
продължителността на издаването, независимо от неговата периодичност (годишници, вестници, списания и други
документи като отчети, трудове на институти, поредици от конференции и монографии.
Текущо постъпващи продължаващи издания са продължаващи издания получавани по абонамент, обмен,
депозит и дарени през отчетната година и регистрирани в картотека или тетрадка.
Други библиотечни документи:
•
Аудио-визуален документ - документ, който без да е микроформа или електронен документ, изисква
използване на технически апарат, за да бъде видян и/или прослушан.
•
Електронен документ - документ с машинночетима форма.
•
Графичен документ - документ, чийто основен отличителен белег е графичното изображение.
•
Микроформа - родово понятие за носител, по правило филм, съдържащ микроизображение.
•
Патенти и стандарти
Регистриран ползвател е лице или организация, които са записани в една библиотека, за да ползват
притежаваните от нея документи във и или извън библиотеката.
Библиотечен персонал:
•
Служител в библиотеката - лице, което работи в библиотеката срещу заплащане
•
Квалифициран библиотекар - лице, работещо в библиотека, което има библиотечно образование и/или
образование в областта на информационните науки.
През 2014 г. се проведе пилотно наблюдение на всички библиотеки без значение на размера на библиотечния
фонд. Основните резултати са публикувани на интернет страницата на НСИ.
Териториален обхват
Данните за броя на библиотеките, библиотечния фонд, читателите, посещенията и заетия библиотечен фонд се
представят на национално ниво и по статистически райони.

