
ОТНОВО ПОЛЕЗНИ ЧРЕЗ YOUTUBE- 

ИЗ ОПИТА НА РНБ “ИВАН ВАЗОВ”- 

ПЛОВДИВ 



ВЪЗНИКВАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА ВИДЕО 

ПРЕДСТАВЯНЕ ВЪВ YOUTUBE 

 Във връзка със все по-нарастващото търсене  и 

използване на електронните ресурси на РНБ 

„Иван Вазов“ възникна идея да се направи 

нагледно видео, за лесна  и удобна работа на 

потребителите с най-новите електронни 

услуги, който библиотеката предлага. Освен с 

рекламна цел видеата, дават ясни и точни 

насоки за ползване на отделните модули на 

широк кръг потребители на достъпен език. 



ПЪРВОТО ВИДЕО , КОЕТО ИЗРАБОТИХМЕ Е ЗА 

МОДУЛ „МОЯТА БИБЛИОТЕКА“: 

 

В това видео показваме работата с модула 

„Моята библиотека”, начина за бърза и лесна 

поръчка на библиотечни документи за дома, за 

дистанционно презаписване на заетите книги 

и създаването на списъци с любими заглавия. 

https://libplovdiv.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LrUZVswJKPQ

&t=2s&list=PLQBPFuulc7gG9Y6uxa3TErVRTR

UFvWKzc&index=4 
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РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ВСЯКО ЕДНО ВИДЕО 

ПРЕМИНАВА ПРЕЗ НЯКОЛКО РАЗЛИЧНИ 

ЕТАПА: 

1. Подготвяне на „сценарий“:  включва 

обмисляне на продължителността и броя 

елементи, които да бъдат онагледени. 

Стремежът ни беше да запазим видеата 

кратки, но същевременно демонстриращи 

основните дейности, които потребителите 

могат да извършват при работа с модулите. 

Следва подготовка на текст за самите 

видеа. 

 



2. Заснемане на видео-материалът: при двете 

видеа използвахме похватът за директно 

заснемане на екрана при работа с 

интерфейсите с едновременно слушане на 

предварително записаните гласови 

инструкции, за постигане на добър синхрон 

между аудио и видео. За целта беше използван 

софтуер от типа screen recorder. 



3. Монтаж: допълнителна синхронизация на 

аудио  и видео- пътеките, изрязване на 

излишни кадри и регулиране на тяхната 

продължителност и отстраняване на дефекти в 

гласовите инструкции като случайно уловен 

фонов шум и пр.  За целта бяха използвани 

софтуер за видео-монтаж и audio editor. 

 



 4. Ревизия: първата версия е предоставена за 
„тест-драйв“ на група от колеги, след което на 
базата на обратна връзка се нанасят 
евентуални корекции над видеото. 

  5. Публикуване в YouTube канала на 
библиотеката и добавяне на синхронизирани 
субтитри. С цел по-лесното им намиране и 
ползване от потребителите, в последствие 
видеата от инструктивен характер бяха 
агрегирани в плейлистата Itutor, пряка връзка 
към която се помещава на главната страница 
на библиотеката. 

 https://libplovdiv.com/index.php/bg/2009-09-04-
08-21-01 
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„ МОЯТА БИБЛИОТЕКА” ИЗ ОПИТА НА 

РНБ „ ИВАН ВАЗОВ” ПЛОВДИВ 

Новия модул „Обслужване на потребителите – Моята 

библиотека“ стартира от 05.07.2017 г. До момента 

от стартиране на услугата имаме постъпили 10 765 

бр.  електронни заявки само за домашен прочит. От 

тях 350 потребители са си направили собствени 

списъци с любими заглавия. Търсенето и интереса 

към електроните услуги от страна на 

потребителите е силно завишен от всякакви 

възрастови групи . 

С тази нова онлайн услуга се постига  максимален 

обхват на населението в града, нуждаещо се от 

услугите на Библиотеката,  навсякъде, по всяко 

време, от всяко устройство, през контролиран 

достъп. 

 



 Оценките ,който получихме както от самите 

потребители, така и от колеги от различни 

библиотеки  за изработката на видеата са 

прекрасни. 

 Като новатори сме поздравени за отличните 

резултати и творческият подход на 

представяне на самите видеа, и добър пример 

за останалите библиотеки. 

 



 

Благодаря за 

вниманието! 


