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Единна софтуерна платформа за:
q Регистрация на читатели
q Обслужване на читатели
q Управление на заявките за литература
q Статистика за читателите, посещенията и

ползваната литература
q Финансови отчети и анализи
q Инвентаризация на фондовете
q On-Line обслужване на читатели

Пълна съвместимост с модулите от E-Lib

Библиотечен софтуер



Библиотечен софтуер
Обекти в системата, характеристики и връзки

Читатели
§Лични данни
§Читателски карти
§Електронен картон
§Такси, глоби, депозити

Библиотечни
единици

Библиографско
описание

Екземпляри
•Място на съхранение
•Начин на ползване
•Физическо състояние
•Движение



Библиотечен софтуер

История на обектите и събитията

Читатели

Екземпляри
Плащания

Чит. карти

Заети

Върнати

Заявки Инвентаризаци
и

Библ.Единици



Виртуални работни места

Всяко работно място разполага:
q С набор от възможни дейности
q Оторизиран достъп до данните в
системата
Потребители:
Всеки библиотекар има достъп до
определени работни места:
Идентификация – име и парола (user ;
password)

НБ “Иван Вазов” – 32 потребители







Предимства:
q Поетапно внедряване на отделните

работни места в библиотеката - затваряне
на цикъл напр. Регистрация на читатели.
Заемане за дома. Статистика.

q Версии за различни типове библиотеки
q Интерфейсът е удобен за работа - менюта

и съобщения на български език

Библиотечен софтуер



Библиотечен софтуер

Предимства:

Настроеваеми параметри и
номенклатури, за всяка библиотека:
qВ зависимост от структурата на
библиотеката – филиали, читални, заемни,
хранилища
qЧитателски карти – вид, период на
валидност
qСрокове на заемане на библиотечни
единици
qВидове такси, глоби, депозити



Библиотечен софтуер
Най-важното за читателите:

q Улеснява,ускорява и повишава
качеството на обслужване (електронен
читателски картон, управление на заявки
за литература)
q Читателско място на самообслужване
q On line обслужване през Интернет



Библиотечен софтуер

Най-важното за библиотекаря :
Библиотеката разполага във всеки момент
с информация за:
qДвижението на книгите – колко и кои са
в обръщение, какво е тяхното физическо
състояние, колко заявки за ползване са
постъпили в т.ч. колко не са изпълнени –
причини за отказите.
q Какъв е профилът на читателския
състав.
qКакви са финансовите приходи в
библиотеката.



Библиотечен софтуер
Най-важното за управлението:
qМощно средство за вземане на важни
управленски решения (компектуване на
фондовете, оперативно управление на
библиотечния състав, политика за
издаване на читателски карти,
определяне на такси, глоби, депозити и
др.)
qБаза за въвеждане на нови технологии
(самообслужване, On-line обслужване,
RFID системи за сигурност и контрол на
фондовете)





Работно място „Регистрация”

Регистрация/пререгистрация на читател
q Основни данни за читател
q Издаване/преиздаване на читателска

карта с отчитане на първо посещение
q Регистрация и следене на плащанията

(такси, глоби, депозити)
q Преглед и търсения в картотека на

читателите



Работно място „Регистрация”

Финансови отчети:
q Приходи за период
q Приходи по вид на плащане – такси,

глоби, депозити
q Приходи по читател
q Приходи по статус на плащане
q Общо разпределение на приходите в

стойност и проценти
q Неиздължени плащания







Работно място „Регистрация”
Следене на просрочени БЕ
q Следене на закъснели читатели
q Определяне вида закъснение (в

зависимост от просрочените дни)
q Автоматично начисляване на глоби
q Автоматично отпечатване на

предупредителни писма
q Отчет на закъснения по читател, вид,

период.









Заемане/връщане на литература за дома:
q Заемане/връщане на книги от електронния каталог по

баркод /инв. номер– групово и индивидуално изписване.
q Заемане/връщане на книги невъведени в каталога.

Насочване на книги за ретроконверсия.
q Заемане от каталога по инвентарен номер и въвеждане

на баркод от отдел „Обслужване”
q Презаписване на заглавия
q Заети книги, Електронен картон
q Отпечатване на „Заемна бележка”, „Заети книги”,

„Електронен картон”
q Запазване на екземпляри при липса на свободни

екземпляри. Следене на запазени екземпляри.









Работно място “Заемна”
Преглед на екземпляри в Заемна:
Следене на екземплярите в обръщение:
q По читател
q По дата
q По състояние (запазен, зает за дома,

задържан за каталогизация)
Информация колко книги са раздадени за

период, колко са извън библиотеката в
момента.





Работно място “Заемна”
Преглед на каталога на книгите:
q Търсене в каталога
q Информация за общ брой екземпляри

от заглавие
q Следене на свободни и заети

екземпляри от заглавие
q История на движение на екземплярите

от заглавие





Работно място “Заемна”
Преглед на екземпляри

q Търсене: по баркод, инв. номер, автор,
заглавие

q Следене на физическото състояние на
екземпляра и режима на ползване

q Следене къде/в кого се намира екземпляра





Работно място “Заемна”
Преглед на читатели

q Търсене в картотеката на читателите
q Информация за валидност на читателски

карти
q Информация за неплатени такси и глоби
q Забележки и т.н.



Работно място “Заемна”

Управление на заявки за запазване в „Заемна”
q Регистрация на заявка за запазване
q Преглед на заявките разпределени към

„Заемна”
q Намиране и асоцииране на свободен екземпляр
q Отказ на заявка за запазване поради липса на

свободен екземпляр
q Запазване на заявен екземпляр при връщане от

друг читател
q Управление на запазените екземпляри







qСтатистика на читателите
qСтатистика на посещенията
qСтатистика на

заетата/ползваната
литература

qСтатистистически анализи –
графични изображения

qТоп класации

Статистика





Работно място Статистика
Статистика на читателите:
Таблична статистика на регистрирани читатели

с отчитане на първо посещение за година по:
q Пол
q Възрастова група
q Образование
q Професия
q Период на читателска карта

Всички статистики се извеждат за избран период с
натрупване по ден, месец, година в абсолютни

стойности и в проценти







Работно място Статистика
Статистика за посещенията на читателите:
Таблична статистика за посещенията на читателите по:
q Пол
q Образование
q Професия

Всички статистики се извеждат за избран период с
натрупване по ден, месец, година в абсолютни

стойности и в проценти





Работно място Статистика
Статистика на заети библиотечни единици за

дома
Таблична статистика за заетите библиотечни

единици по:
q Отрасли на знанието
q Език
q Вид на БЕ





Работно място Статистика
Класации
q Топ 20 на най-четените автори в библиотеката
q Топ 20 на най-четените заглавия в

библиотеката
q Топ 20 на най-активните читатели в

библиотеката

Всички класации се извеждат за определен от
библиотекаря период.







Статистически анализи в графични изображения





Четиринадесети традиционен семинар на
потребителите на Интегрираната библиотечно-

информационна система Е-Lib
8-10 октомври, 2012г.,

Народна библиотека “Иван Вазов”
гр. Пловдив

Пенка Бажлекова
СофтЛиб

д-р инж.Никола Бажлеков
Прима Софт


