
Софийска професионална гимназия по 

електроника „Джон Атанасов“  



Кратка история на автоматизацията 

2007 г. Начало на 
автоматизацията, Е-Либ 

•Електронен каталог-
книги 

•Ретроконверсия 

 

2010 г. – пълен каталог, 
над 6000 БЕ. 

2017 г. Модернизиране,  
Е-Либ Прима 

•Електронен каталог-
книги (комплектуване, 
регистрация на 
документи (инвентиране 
и КДФ), каталогизация) 

 

Прехвърлени - 7276 БЕ 
(11 286 екземпляра) 

 





Какво е различното? 

 

Инвентарна книга на целия фонд 

Ревалоризирана стойност 

 

 

Истински наличности за 1 януари 2017 за 
КДБФ 

 

 



Причини за преминаване в новата софтуерна 
среда 

Обективни 
•Липса на ревалоризирана инвентарна 
книга 

•Натрупани през годините нарушения на 
библиотечните стандарти, Неточна КДФ 
(липсват книги, за които няма актове за 
отчисление, актувани книги, които се 
намират във фонда, дублирани инв. 
номера, прескачани поредици от инв. 
номера, на мястото на невърнати книги-
зачислявани други заглавия със същия 
инв. номер (заменки, без да са отчислени 
загубените)) 

•Д Д С № 0 8 / 1 6. 0 9. 2 0 1 4 г., за 
аналитично разкриване на фонда (няма 
КДФ, счетоводни фирми водят 
наличността) 

Субективни 
•Желание на ръководството на училището 
за модернизиране 

 

•Желание на библиотекаря за по-удобна 
и съвременна работа и готовност за 
редактиране на базата данни 

 

•Предстояща пълна инвентаризация 

 



Проблеми 
Принципни 

 
•Пропуски по отношение на 
технологичните правила за работа с 
базата данни-липса на инвентарни 
номера, неуказани номера на томове, 
за които се отнасят инвентарни 
номера (софтуерът прави такива 
проверки и напомня за такива 
пропуски, но толерантно допуска да се 
продължи работата, поради разделно 
въвеждане на данните), данни за едно 
поле погрешно въведени в други 
полета (поле инв. номера-УДК) 

•Вписване на свободни текстове в поле 
инвентарен номер 

 

 

Специфични 

 
•Липса на данни при ретроконверсия, 
които не са били необходими за 
целите, които е имал електронния 
каталог. Не се извежда инвентарна 
книга със задна дата, нито КДФ 
(забранено и със закон)-цена на всеки 
екземпляр, Начин на набавяне,  Вид на 
документа (Книги, нотни, графички, 
картографски.....), Език на документа... 
Данните, които са необходими за КДФ. 



 Дублирани през годините инвентарни номера в 
книжните инвентарни книги. Проблем в почти всяка 

библиотека. Има и такива, където много екземпляри са 
с един инв. номер (военните библиотеки) 

 

Принципни-Специфични? 

ПРОБЛЕМИ 

 Решение: букви до инвентарния номер (345а, 345б). 
Старият софтуер не може да изведе такива инвентарни 

номера, а само цифрови. 
 



Етапи на работа и задължения преди 
прехвърлянето в новата среда 

1. СофтЛиб 
•Профилактика на електронния 
каталог (не е плащан абонамент ) с цел 
откриване на технологични и 
фактически грешки 

•Остраняване на грешките по 
програмен път (за които е възможно, 
технологични пропуски) 

 

1. СПГЕ “Джон Атанасов” 
•Редактиране  на подадените  от 
СофтЛиб извадки 

•Добавяне на данните, които са 
необходими за извеждане на 
инвентарни книги за цялата наличност 
и КДФ с истински наличности 

 

Работи се с книжните инвентарни 
книги, за да се вписва година на 

инвентиране, която е необходима за 
ревалоризацията на фонда (формулата 

зависи от годината на инвентиране) 

 



Етапи на работа и задължения преди 
прехвърлянето в новата среда 

2. СофтЛиб 
• Проверка на извършената работа 

 

2. СПГЕ “Джон Атанасов” 
• Втора редакция 

3. СофтЛиб 
• Прехвърляне в новата софтуерна 

среда и извеждане на инвентарна 
книга 

• Трикратно извеждане на инв. 
книга. Краен резултат-сумите се 
доближиха . Прие се общата сума, 
която е отразена в електронния 
каталог, поради липса на 
информация в счетоводството за 
редица отчислени книги. 

 

 

 

3. СПГЕ “Джон Атанасов” 
• Справка със  счетоводството  

• Отново редакция, цените в 
инвентарната книга не отговарят на 
тези в счетоводството, от там и 
общата сума  

• Нова редакция на цените (вече в 
новата среда Е-Либ Прима) 

 

 



За колко време? 
3 месеца работа : 
• Вписани данни в 11 286 екземпляра за извеждане на КДФ (Начин на 

набавяне, Вид, Съдържание,  Насока, Език) за целия фонд (данните се копират, 

не се вписват ръчно) 

• Проверки, редакции 

 

 



Ревалоризирана Инвентарна книга  

 

inv John Atanasov.pdf


Реални наличности за 1 януари 2017 г., които са резултат от пълната 

ретроконверсия на фонда и вписване на всички необходими данни за 

разпределение по : 

 

• Начин на набавяне  

• Вид 

• Съдържание 

• Насока 

• Език  

КДБФ 



Да започнем на чисто 





За колко време? 
3 месеца работа : 
• Вписани данни в 11 286 екземпляра за извеждане на КДФ за целия фонд 

• Проверки, редакции 

 

 



И още удоволствие и респект - да работиш  “под погледа” на Джон Атанасов! 



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 

 

mailto:softlib@mail.bg
mailto:softlib@primasoft.bg
mailto:venid@mail.bg

