
Своден каталог НАБИС 

Представен от Събина Анева  

(зам. изпълнителен директор на ФНАБИС) 

14-ти традиционен семинар на потребителите на  

Интегрираната библиотечно-информационна система E-LIB,  

Пловдив, 9 октомври 2012г. 
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Проектът НАБИС се реализира с 
подкрепата на  

Фондация Америка за България. 
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Фондация НАБИС 

Учредители: 

• Централна библиотека на БАН и Софийски 
университет “Св. Климент Охридски”, ползващи 
библиотечната система ALEPH 500 на фирма 
ExLibris  

• Американски университет в България, ползващ 
библиотечната система Virtua на фирма VTLS  
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Фондация НАБИС 
Асоциирани членове: 

- 3 библиотеки, ползващи библиотечната система 
ALEPH 500 на фирма ExLibris  

- 2 библиотеки, ползващи библиотечната система Q 
Series на фирма EOS International 

- 7 библиотеки, ползващи библиотечната система 
“Автоматизирана библиотека” на фирма РС-ТМ 
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Фондация НАБИС 
Асоциирани членове: 

- 5 библиотеки, ползващи библиотечната система e-
Lib на фирма СофтЛиб: 

1. Регионална Народна Библиотека "Иван Вазов" – 
Пловдив 

2. Столична библиотека 

3. Регионална библиотека "Пейо Яворов" - Бургас 

4. Тракийски университет - Стара Загора 

5. Регионална народна библиотека "Петко Рачов 
Славейков", Велико Търново 

 
5 



Фондация НАБИС 

Чуждестранни сътрудници: 

 

- Национална и университетска библиотека на Косово, 
Прищина, ползваща библиотечната система ALEPH 500 на 
фирма ExLibris  

 

6 



Фондация НАБИС 

Чуждестранни сътрудници: 

 

- Предстои подписването на договор с Централна 
университетска библиотека в Букурещ, която ползва 
библиотечната система Vubis Smart на фирма Infor Library 
and Information Solutions  
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Цели на проекта: 

• Единен онлайн каталог на академичните 
библиотеки в България; 

• Издигане нивото и стандартизиране на 
автоматизацията в академичните 
библиотеки; 

• Повишаване качеството на обслужване. 



Постижения: 

• Сводeн каталог НАБИС 

• MARC 21 документация – преведена и 
публикувана онлайн 

• 3 речника по библиотекознание – 
публикувани онлайн 

• Проведени 6 курса - обучение за работа с 
ALEPH500 и DigiTool 



Своден каталог НАБИС 
Изграден въз основа на информация, 

предоставена от библиотеките участнички: 

• интегрирано търсене в каталозите им - 
1,542,684 библиографски записа; 

• достъп до абонирани електронни ресурси до 
определено ниво; 

• контролиран достъп до дигиталните им 
библиотеки. 
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Статистика на търсенията в 
своден каталог НАБИС 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 

Февруари 

Март 

Април 

Май 

Юни 

Юли 

Август 

Септември 

Октомври 

Ноември 

Декември 

2012 

2011 



Статистика на търсенията в 
своден каталог НАБИС 
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Своден каталог НАБИС 
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Своден каталог НАБИС 

PNX записите са: 

• нормализирани 

• дедубликирани 

• подложени на FRBR (Functional Requirements for 
Bibliographic Records) 

• Ранкирани, в зависимост от ползуваемостта 
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Своден каталог НАБИС 

Ползата за библиотеките - подобряване на качеството на 
обслужване на читателите: 

• 24 часов онлайн достъп; 
• самостоятелност и независимост на читателите; 
• съкращаване на времето за намиране на информация чрез 

един интерфейс; 
• представяне на максимално изчерпателна справка за всяко 

намерено заглавие; 
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Своден каталог НАБИС 

Ползата за библиотеките - подобряване на качеството 
на обслужване на читателите: 

• възможност за набавяне на търсената литература от 
библиотека в България (МЗС); 

• използване на възможността за директна онлайн 
поръчка; 
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Своден каталог НАБИС 
Ползата за библиотеките - подобряване на качеството 

на обслужване на читателите: 

Използване на нови методи за обслужване след 
регистриране: 

• създаване на профил при ползването на портала; 

• ползуване на лична виртуална колекция от 
заглавия; 

• тагиране на информацията. 
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Своден каталог НАБИС 
Ползата за библиотеките: 

• повишаване на броя на читателите, които се 
самообслужват; 

• намаляване на читателите, които физически 
присъстват в библиотеката; 

• повишаване на броя на регистрираните читатели;  

• популяризиране на библиотеката. 
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Начална страница 



Списък с резултати от търсенето 



списание 



Търсене във външни бази данни 



Търсене на “history” в “Humanities” 



Дигитални копия 



Въпроси? 
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Благодаря за вниманието! 

 

e-mail: sabina.aneva@nalis.bg 
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