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Периодични издания. 

Аналитично описание на статии, части от книги, рецензии. 

Функции.  

 Софтуерът е предназначен за автоматизиране на процесите по 

създаване на библиографски описания на Периодични издания и 

Аналитични описания на Статии, Части от книги, Рецензии. 

 

 Интегриран e в единна база данни с другите налични стандарти  в 

електронния каталог: Книги, Документи, Визуални, Некнижни и др.  



Периодични издания. 

Аналитично описание на статии, части от книги, рецензии. 

Функции.  

  

Модул Периодични издания предоставя възможности за: 

 Регистрация на постъпленията и проследяване на тяхната наличност.  

 Инвентарна книга: обща за всички налични стандарти в електронния 

каталог или самостоятелна, само за Стандарт Периодика. 

 Обща КДБФ за всички видове библиотечни единици, налични в 

електронния каталог. 

 Директна интеграция към модулите за Дигитализация, Обслужване, 

Библиотечна статистика, Статистика по служители, Интернет каталог. 

 



Периодични издания. 

Аналитично описание на статии, части от книги, рецензии. 

Структура. 

Структурата на интерфейса за въвеждане на описания  е сходна със 

Стандарт Книги. Библиографските описания се създават чрез използване 

на готови класификатори – общи за всички стандарти : 

• Наименование (на периодично издание) 

• Заглавие (на статия, ЧК, рецензия) 

• Издателство и местоиздаване 

• Година 

• Лица с авторска отговорност 

• Географски понятия 

• Тематика 

• Ключови думи 



Периодични издания. 

Аналитично описание на статии, части от книги, рецензии. 

Видове библиографски описания. 

Софтуерът предоставя различни възможности за въвеждане на 
библиографските описания: въвеждане на самостоятелно описание или 
описания, свързани в дървовиднa структура на три нива: 

Течение на ПИ:  

Цялостно описание на  
периодично издание – 

вестник, списание, 
годишник и др. 

Самостоятелно или 
първо ниво 

Части от ПИ, отделни 
издания: 

Броеве, книжки, 
поредно издание  от 

ПИ 

Самостоятелно или 
второ ниво с връзка 

към първо 

АО на Статии, ЧК, 
Рецензии: 

Самостоятелно или 

трето ниво с връзка 
към второ или 
първо ниво от 

описание на ПИ 
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Периодични издания. 

Екземплярите от периодично издание, физически броеве или 
дигитални копия, могат да бъдат описвани по следната схема: 

Дигитални обекти: 

Дигитални копия на ПИ: 
статии, броеве, томове, 

поредни издания със 
собствени номера 

Постъпления: 

Всички постъпили ПИ 
(броеве, томове, 

книжки) преди да бъдат 
инвентирани или 
подвързани в общ 

физически том 

Инвентирани  ПИ: 

Подвързани в общ 
физически том или 

отделни екземпляри 
със собствен 

инвентарен номер 



 Периодични издания. Постъпления 

Подробна информация за постъпващите части, броеве или книжки от периодично издание 

се въвежда в Таб „Постъпления“, предназначен за попълване на данни за: 

 Година на издаване 

 Номер на Брой / Книжка / Том: възможност на един ред да се въведат номера „от-

до“ при еднотипни данни за екземплярите 

 Дата на издаване 

 Годишнина 

 Статус: редовен или извънреден 

 Наличност: получен или липсващ 

 Количество 

 Цена 

 Място на съхранение 

 Начин на придобиване 

 Асоцииран инвентарен номер (към том или отделен екземпляр) 
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Периодични издания. Екземпляри 

За инвентиране на екземплярите от ПИ, самостоятелни или подвързвани в общ том, 

е предназначен Таб „Екземпляри“: 

• Всеки самостоятелен екземпляр или подвързан том получава пореден 

инвентарен номер. Инвентарните номера се формират автоматично в 

зависимост от практиката в библиотеката: всяка година започват от номер 1, 

съчетани с текущата година или с продължаваща номерация 

• Присвоява се баркод и/или RFID етикет, в случай, че се ползват такива в 

библиотеката 

• Инвентарният номер се асоциира към описаните в таб «Постъпления» 

броеве, книжки или томове 

 Инвентарната книга може да бъде обща за всички видове библиотечни единици 

или отделна само за периодичните издания. 
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Периодични издания. Обслужване 

 Модулът позволява да се обслужват читатели с всички варианти на 

екземплярите (броеве, книжки, томове): неинвентирани, инвентирани, 

подвързани в томове или самостоятелни.  

 Всички процеси по обслужване на читателите се отразяват в статистиката на 

обслужване, като при неинвентираните постъпления е предвидена 

възможност за асоциация на служебен инвентарен номер към 

библиографското описание. 

 Екземпляри, които не подлежат на инвентиране се въвеждат само в таб 

„Постъпления“ и информацията за тях може да бъде изтривана след тяхното 

бракуване и извеждане от обръщение. 



Периодични издания 

 Модул Периодика предлага цялостно и интегрирано решение за 

автоматизиране на всички библиотечни процеси свързани с периодичните 

издания или части от тях:  

 създаване на библиографски описания 

 регистрация на постъпленията 

 инвентиране на екземплярите и извеждане на Инвентарна книга 

 автоматично разпределение в КДБФ 

 обслужване читатели и статистика  

 дигитализиране 

 инструментариум за търсене 

 извеждане на печатни изходи 

 интернет каталог 



Периодични издания. Аналитично описание на статии, части от 

книги, рецензии. Предимства 

Софтуерът предоставя следните предимства:  

 Еднократно описание на ПИ (без дублиране на метаданни) 

 Еднократно описание на част от ПИ (без дублиране на метаданни) 

 Аналитични описания  на Статии от ПИ, Рецензии, Части от книги 

 Еднотипна структура с другите стандарти  налични в електронния 

каталог (Книги, Документи, Визуални, Некнижни и др.) 

 Еднотипен интерфейс 

 



Периодични издания. Аналитично описание на статии, части от 

книги, рецензии. Предимства 

 Директна интеграция към модулите за обслужване 

 Директна интеграция към модулите за КДБФ 

 Директна интеграция към модулите за статистика 

 Директна интеграция към модулите за статистика на 

служители 

 Директна интеграция към i-Lib 



Периодични издания. Аналитично описание на статии, части от 

книги, рецензии. Предимства 

Обща БД със стандарт книги 

Общи класификатори 

Общ речник 

Обща статистика 

Обща КДБФ 

 Едновременно търсене във всички стандарти  



Периодични издания 

 

 

 

 
Септември, 2017    СофтЛиб 

       Добрич 


