
MyLibrary

и в Моята библиотека



Услугата MyLibrary

 Цел на услугата
 Какво представлява
 Какво предлагаме ние
 Какви са ползите
 за читателите
 за библиотекарите
 за библиотеката
 за обществеността

 LIVE



Услугата MyLibrary

 Цел на услугата

 Да обслужваме по модерен (адекватен) начин
читателите си

 Да разширим многократно приобщаването на нови
читатели

 За да останат наши приятели!



Какво е MyLibrary

Какво прави?



Услугата MyLibrary

 он лайн услуга (пакет услуги)
 дава достъп на читателя до неговите

данни (картон)
 позволява заявки за:
 издаване/преиздаване на карта
 промени в профила
 презаписване на заета литература
 заявка за запазване на литература



Услугата MyLibrary

 Какво още
 Позволява преглед на глоби
 Заявка за справка
 Заявка за липсваща в каталога литература
 Заявка за копиране в електроненен вид, за

дигитално съдържание
 ...
Предоставените услуги се определят от

политиката на библиотеката



Услугата MyLibrary

 Могат да се дефинират различни

права за ползване на различни

категории читатели

 Услугата може да се използва и за

междубиблиотечно заемане :

свързаните библиотеки използват

библиотечен акаунт



Какво предлагаме ние?

СофтЛиб
ПримаСофт





Какви са ползите?

За кого?

за читателитеза библиотекаритеза библиотекатаза обществеността



Предимств
а за
ЧИТАТЕЛЯ



MyLibrary

Времето ми е ценно – пестя
излишно ходене до библиотеката,
лутане по етажите, евентуални опашки;
оптимизирам графика си – не е нужно
да го съобразявам с работното време
на библиотеката, с командировките си,
със заетостта си и т.н.

Пестя пари – 2 билетчета, 4
билетчета, излизам от работа, бягам от
лекция ...



Спестявам си психологически стрес
от:
 неудобства на сградата (далече е, на

баира е, няма асансьор, стара е,
тъмна е ...)
 не знам как да си намеря книгата

(нямаш ли някой познат в
библиотеката?)
 срещата със сърдити библиотекарки

MyLibrary



MyLibrary

 Харесвам библиотеката си – имам
услугите, които ми трябват!
 Информиран съм по всяко време –

какво дължа, кога дължа (ужас, къде ми
е бележката??!), какво ново за моите
заявени интереси, какви събития ще
има в библиотеката!
 Мога да ползвам библиотеката от

чужбина!
 Получавам допълнителни услуги!



Предимства за

БИБЛИО
ТЕКАРЯ



MyLibrary
 Времето ми е ценно – опашка – едни заемат,

други връщат, трети презаписват, четвърти
питат, пети си търсят очилата, шести се карат,
трябва да правя ретроконверсия, олеле –
статистиката!, трябва да си пиша отчета, трябва
...

 Пестим психологически стрес от нервно
потропващи и сърдити читатели ...



MyLibrary
 Информирана съм по всяко време за заявките –

колко, какви, за кога
 Мога да разпределя времето си между

различните си дейности
 Мога да съм полезна с познанията си, имам

спокойствието да насочвам читателите, имам
време да повишавам квалификацията си

 Харесвам работата си, харесвам библиотеката си
– читателите са доволни, получавам признание,
шефът е доволе-е-е-е-н!



Предимства за

БИБЛИО
ТЕКАТА



MyLibrary
 Предоставя нов пакет модерни услуги (важно за

отчета, бюджета)
 Увеличава читателите, приобщава младите,

привлича активните, осигурява вход за българите
в чужбина (важно за отчета, бюджета, лобирането
сред многократно по-голяма среда активни хора,
може да участва в повече проекти)

 Икономисва време и пари (за асансьора, за
чистенето ..)

 Оползотворява квалификацията на служителите
за основни библиотечни дейности - придобиване,
поддържане, опазване на фондовете



MyLibrary

Остава време и енергия за
организирането на прояви,
генериране на нови идеи,
поддържане на модерни услуги по
модерен начин



Предимства за

обществото



MyLibrary

 Знаете ли, че в библиотеката вече
може да ....?
 Защо не пробваш от сайта на

библиотеката?
Библиотеката ни е модерна!
Библиотеката ни е нужна!

моята библиотека!



Как да го направим

14 семинар, 8-11 октомври 2012 г., Пловдив

СофтЛиб и ПримаСофт представят:


