


Софтуерът за 
автоматизирана 
инвентаризация по 
инвентарен номер, баркод 
и RFID етикет е общ. С 
един и същи софтуер може 
да се прави 
инвентаризация по трите 
начини-поотделно или 
едновременно.  

 

Пример: справочният 
фонд е ценен и е 
необходима по-честа, ако 
ще и ежедневна 
инвентаризация. За 
опазването на този фонд 
може да се ползва RFID 
технология. За останалите 
фондове - инвентаризация 
по баркод и/или инв. 
номер  

 Използва се единен софтуер, разликата е в техническите 
средства и консумативите. 



 Изпълнение на 
частична и/или пълна 
инвентаризация 

 

Модулът работи и при 
непълен електронен 
каталог  

  Не изисква спиране на 
текущата регистрация на 
нови документи и  
ретроконверсията 

  Не налага спирането на 
обслужване на 
читателите по време на 
инвентаризацията 



 Физическо състоянието на екземпляра (замърсен, повреден, 
за подвързия, заразен, за отчисляване ). Не се отнася за RFID 
инвентаризация, тъй като технологията е безконтактна и 
книгите не се преглеждат ръчно. 

  Без или с повреден баркод/RFID етикет – смяна, регистрира се 
новият. 

  Всички инвентаризации са свързани помежду си. По време на 
дадена инвентаризация е възможно да не се открият 
определени БЕ и да бъдат отчислени. При инвентаризация в 
друг отдел тези БЕ, ако са все пак в библиотеката, ще бъдат 
регистрирани като „Налични, разместени” и ще има 
информация, че не са открити в предишна инвентаризация в 
друг отдел или фонд, където им е мястото. 

 

Допълнителни възможности:  



 
 Списък на наличните екземпляри, част от проверявания 

фонд; 
 Списък на наличните екземпляри, открити в 

инвентаризирания фонд, които са част от други фондове 
(Налични, разместени); 

 Списък на наличните екземпляри, неописани в каталога; 
 Списък на наличните екземпляри, заети преди започване на 

инвентаризацията; 
 Списък на липсващи екземпляри, заети по време на 

инвентаризацията; 
 Списък на липсващи екземпляри (ненамерени и незаети). 

 

Резултатът от инвентаризацията-във вид на файлове (Word, Excel, 
PDF), включва: 



•Анализ на физическото състояние на 
фонда 

•Мерки за опазване и подобряване на 
организацията на фондовете:  

 погрешно подредени документи 

 грешни инвентарни номера 

 липсващи инвентарни номера 

 грешни сигнатури 

 грешки в библиографските 
описания в електронния каталог 

Ретроконверсия на каталозите 

 Екземпляри с променени баркод 
етикети по време на инвентаризацията 

 Екзепляри с новозалепени бар код 
етикети, поради липсващи етикети 

 

 Нововъведени  БО по време на 
инвентаризацията поради липса в 
каталога на книгите (описания за 
ретроконверсия) 

 Екземпляри с нововъведени 
инвентарни номера (съществуващи 
библиографски описания, но 
липсващи като инвентарен номер 

 Кои от тях са И нововъведени 
описания (липсващи и библиографски 
описания в електронния каталог)? 

 Може да се комбинират неограничен 
брой филтрирания по различен статус-
нови данни, редактирани, 
непроменени. 

 

 

Изпълнена е основната цел : 
Наличност на библиотечните единици и 

тяхната стойност 

И още над 70 печатни справки : 



Модулът е предназначен не просто за инвентаризация (т.е. за проверка на 

наличности и стойности). С помощта на модула  : 

• Цялостен одит на библиотеката, който се отнася и до управление на 

качеството на обслужването 

• Оценява се как протичат основни ПРОЦЕСИ в рамките на библиотеката: 

1. Съхранение на фонда (наличности и липси) 

2. Физическо състояние на  фонда (здрави, за подвързия и т.н) 

3. Описание и редакция на фонда 

   3.1. Наличност на описания в каталога -> Ретроконверсия, 

Каталогизация, Обслужване 

   3.2. Наличност на екземпляри в описанията -> Инвентиране, 

Обслужване 

   3.3. Коректност на описанията в каталога -> Каталогизация, 

Обслужване 

   3.4. Коректност на цените -> Инвентиране и Счетоводство 

4. Управление на фонда 

   4.1. Разместване -> Обслужване 

   4.2. Отчисления -> Инвентиране, Обслужване, Счетоводство 

Основна цел, над 70 справки и още нещо: 



В рамките на интегрираната система, от модул “Инвентаризация” 

излизат директно ЗАДАЧИ за останалите отдели в библиотеката : 

 

• за цялостно подобряване КАЧЕСТВОТО на всички процеси в 

библиотеката  

• за подобряване на нейното функциониране 

Достатъчно емпирични данни 

1 година  по-късно: 



Приключили инвентаризации-9, текущи -5 

Идеалният модел: Целият фонд с баркод етикети – Филиал “Студентски град”, 

Руски център, отдел “Изкуство” (два фонда) - Столична библиотека 

 

Смесени БЕ – Баркод етикети, по-голямата част, малка част инвентарни 

номера – филиал “Люлин”, “Детски отдел”, Столична библиотека 

 

Смесени БЕ – с  по-малко баркод етикети- Търговище, ” Немско-нордска 

читалня” 

 

Липсващи в електронния каталог (описани ръчно)-1/3 от проверявания фонд-

”Немско-нордска читалня”, Столична библиотека 

 

Липсващи в електронния каталог и прехвърлени от ексел-Тракийски 

университет 

 

Разнообразни модели 

1 година  по-късно: 



Всяка следваща инвентаризация дава все повече информация.  

Намерени в други инвентаризации : 





Столична библиотека-7 инвентаризации 
(приключени): 

1. Руска читалня 
2. Немска читалня 
3. Филиал “Студентски град” 
4. Филиал “Люлин”, Детски отдел 
5. Отдел “Изкуство”, фонд СД и ДВД 
6. Отдел “Изкуство”, фонд Справочници 
7. Детски отдел, Централна сграда 

РБ “П. Стъпов”, Търговище-2 инвентаризации 
(приключени) 
1. Кразнание 
2. Справочен фонд 

Тракийски университет, Стара Загора-5 инвентаризации: 
(текущи) 
1. Депозитна библиотека 
2. Електронен фонд 
3. Компакт дискове 
4. Основен фонд 
5. Читалня 

 



Забележка: Реалните 

инвентаризации за 7, 

останалите 4, които не 

се виждат, са тестови 



Общ проверен фонд – над 63 000 библиотечни 

единици за общо 110 дни  
 

От тях : 

• Липсващи – 4000 

• Налични, разместени (БЕ открити в проверявания фонд, но според електронния 

каталог мястото им не е там) -120 

• Неописани (в ел. каталога) и описани ръчно-2500 

• Без инв. номера (повечето по технически причини, СД към книги) – 60 

• За подвързия – 2500 

• За отчисляване – 1100 

• С променени бар код етикети (повредени) - 1300 



Столична библиотека, Детски отдел-лятната 

ваканция. Много читатели, много 

мероприятия. По-бавна инвентаризация, 

което се отразява на цифрата за средно 

проверени на ден 

Средно проверени книги на ден : 570  

С бар код етикети : по 1000 книги на ден 

Брой работещи-2 

Обслужването на читатели продължава по 

време на инвентаризацията 



Тракийски университет, Стара Загора – предстои 

проверката на 71 536 БЕ в 5 фонда 

Междинни данни : 15-09-2017 г. 

За 1 седмица :  

Средно по 1000 БЕ 

на ден. По-голямата 

част са без баркод. 

Работи се по 

инвентарен номер. 

Предвидено време : 70 

работни дни.  

1020 БЕ на ден!  



Цифрите: 

Налични по сигнатура в отдела 6938 

Налични, но не на място (сигнатура, в друг фонд) 5 

Налични, но липсващи в електронния каталог и описани по време на 

инвентаризацията  45 (в помощ на ретроконверсията) 

Общо намерени 6938+5+45=6988 

 



Начало на инвентаризация -Таб Липсващи. 

Всички БЕ, които се водят в този фонд (отдел) 



Една седмица по-късно: Налични 6938 



Една седмица по-късно : Налични разместени 



Всяка инвентаризация започва с празни табове, с изключение на таб 

Липсващи, където е наличния по каталог фонд 



Всяка инвентаризация започва с празни табове, с изключение на таб Липсващи, 

където е наличния по каталог фонд 



Идеалният модел... Да помечтаем 

Таб “Липсващи”=Таб “Налични на място” 



С фонда всичко е наред...Ура! 

Когато не е наред. Да помислим за читателите 



Инвентаризацията в помощ на обслужването на читатели. 

Анализ на отказите.  Обслужване през интернет : 

 

1. С показване на брой свободни 

екземпляри, място на 

съхранение (Централна сграда, 

филиали), режим на заемане (за 

дома, за читалня). 

 

Удобство за читателите: 

 

• Спестява време за ходене до 

библиотеката при липса на 

екземпляр 

• Планира времето си, ако БЕ е 

за ползване само в читалня 

• При филиална структура-

спестява ходене до място, в 

което не се предоставя 

търсената БЕ 

• Спестява финансови средства 

за излишен транспорт 

 

2. Без показване на брой свободни 

екземпляри, място на съхранение, 

режим на заемане 

 

Неудобство за читателите: 

 

• Излишно ходене до библиотеката 

• Загуба на време 

• Планира да заеме за дома, а БЕ се 

ползва само на място 

• Излишни финансови средства 

• Негативни емоции с библиотекарите 

 



i-Lib Prima: С показване на брой свободни екземпляри, място на съхранение 

(Централна сграда, филиали), режим на заемане (за дома, за читалня).  

 



i-Lib Prima: Без показване на брой свободни екземпляри  



• Липсващи, незаети : 

 

– Отчислени, но с неотбелязани актове в 

каталога на книгите. Проверка на актовете 

за отчисления и нанасянето им в 

електронния каталог на книгите  

 

– Невърнати от читатели с години. Модул 

“Обслужване”.  

Инвентаризацията в помощ на обслужването на 

читатели 

Наредбата за съхраняването, ползването и 

разпореждането с документи от 

библиотечния фонд 

Чл. 29 ал. 3-няма срок за отчисляване на 

невърнати от читатели. Вътрешни правила, 

от 2 до 10 години. 

Софтуерът позволява : отчислени документи и след това открити по 

време на инвентаризацията – дава информация. Препоръки-да се 

отчислят БЕ невърнати в рамките на 2-3 години. 



• Анализ на отказите – липсва екземпляр 

Инвентаризацията в помощ на обслужването на 

читатели 



Защо е необходимо да спазваме стриктно технологията на работа? 

 

• Стриктно отбелязване на актовете за отчисление в предвиденото поле 

• Свободен текст до инвентарния номер, примерно ДП. Търсене по 

инвентарен номер 237879дп. Няма такъв инвентарен номер. Липса. 

Текстът ДП не е за подполе инвентарен номер, а за подполе текстова 

част на инвентарния номер 

 

 

• Година на инвентиране, вписана в поле инвентарен номер. Търсене: 

инвентарен номер 2342017. Няма такъв инвентарен номер. 

Инвентарният номер е 234/2017 г. 

 

• Свободни бележки до инвентарните номера, които липсват до 

инвентарния номер в книгата, а инвентаризацията се прави “де визу”. 

 

Решението : баркод/RFID етикети. При първа 

инвентаризация е добре да се облепят. Всяка 

книга “минава” през ръцете ни. Следващата 

инвентаризация ще бъде по-бърза и без 

грешки. 



И още веднъж печатните изходи: 

 
Резултати от инвентаризация 

Печатни изходи/Резултати от инвентаризацията-Отчет и анализ.docx


Данни от инвентаризация 

Печатни изходи/Данни от инвентаризация.xls


Налични на място 

БЕ, които са без цена, са въведени преди започване на 

автоматизирано инвентиране. Цените мога да се добавят по време на 

инвентаризацията, преди започване на инвентаризацията или в 

екселската таблица 

Печатни изходи/Налични на място.xls


Налични разместени 

Неописани 

Печатни изходи/Налични разместени.xls
Печатни изходи/Неописани.xls


Липсващи 

Печатни изходи/Липсващи.xls


 Столична библиотека, РБ “Петър Стъпов” 

 

• Модул “Обслужване на читатели” - наличен 

• Модул “Каталогизация и обработка ”- няма. 

 

 Прехвърляне на електронния каталог от модул “Обслужване на читатели” в 

модул “Инвентаризация”. 

Недостатъци : 

 

• Липсват данни, които не се прехвърлят от стария софтуер в модул 

“Обслужване на читатели”, тъй като за работата там не са необходими 

(подзаглавни данни). 

 

• Резултатите от инвентаризацията са такива, каквито са към момента на 

започване на инвентаризацията по отношение на новополучени книги. Ако по 

време на инвентаризацията има нови книги, те не се включват. Таблетът работи 

автономно, а не в мрежа, поради липса на Модул “Каталогизация и обработка ” 

Предимства и недостатъци. Варианти в момента : 



Тракийски университет : 

 

• Модул “Обслужване на читатели” - няма 

• Модул “Каталогизация и обработка ”- няма. 

 

Недостатъци : 

 

• Прехвърляне от екселски таблици, които се извеждат от електронния каталог 

от стария софтуер по съществуващата схема за модул “Обслужване на 

читатели” и липсват подзаглавни данни 

 

• Липсва информация за БЕ, които са в читатели при започване на 

инвентаризацията, поради липса на модул “Обслужване на читатели” . 

 

• Липсва информация за БЕ, които се връщат от читатели по време на  

инвентаризацията, поради липса на модул модул “Обслужване на читатели 

(вариант – при връщане, книгата се “проверява” като налична. Може да се “проверят” ръчно от 

картоните на читателите, считайки, че са налични. Тези БЕ отиват в таб “Налични на място”) 

 

• Резултатите от инвентаризацията са такива, каквито са към момента на 

започване на инвентаризацията по отношение на новополучени книги. Ако по 

време на инвентаризацията има нови книги, те не се включват. Таблетът работи 

автономно, а не в мрежа. 

 

 



Перспективи : 

• Модул “Обслужване на читатели” 

• Модул “Каталогизация и обработка ” 

 

Предимства: 

 

• Няма да има прехвърляне на данни както сега от стария софтуер. 

 

• Данните ще са такива, каквито са в каталога, вкл. подзаглавни данни   

 

• Обръщението на БЕ-в реално време в реалните бази данни с отчитане на 

обръщението на фонда във всеки момент 

 

• Ще се включват всички нови книги, обработени до момента на приключване 

на инвентаризацията 

 

 

Таблетът, с който се прави инвентаризацията, работи в 

мрежа, а баркод (RFID) четецът  e безжичен и позволява 

дистанционна работа 



Модул “Инвентаризация” – идеалният модул? Очакваме вашите 

предложения.  
Нови решения: 

• Физическо състояние. Липсваше в печатния изход. Вече го има. 

 

Данни от инвентаризация : Търговище (Филтриране, 96 за подвързия) 

 

Таб Липсващи. Включва общо липсващи заети, липсващи по неизвестни 

причини и книги, които са предвидени за отчисляване, но нямат акт. 

Отбелязано, че предстои отчисление, но все още имат флаг Активен. 

Ново поле “Бележки”. Свободен текст за всеки екземпляр 

Нов Таб Липсващи, незаети. 

Очакваме вашите предложения.  

Данни от инвентаризация.xls


Следва демонстрация! 
 

19-ти  традиционен семинар. 
Добрич, 27-29 септември 2017 

Венета Даскалова, СофтЛиб ООД 

0878 596 843 

softlib@mail.bg, softlib@primasoft.bg 

venid@mail.bg 
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