
Представяне на бази данни “Фирми и трудова борса ”и “Общинска 
информация” 

Настъпилите обществено-икономически и социални промени през последните години 
изискват повишаване степента на информираност. Това означава информация за най-
новото и навреме. 
Библиотека “П. Стъпов” се зае със задачата да поддържа база данни, които да 
осигуряват лесен достъп до актуална информация от различни сфери на обществения и 
икономическия живот на страната. 
Една от тях е база данни “Фирми и трудова борса ” 
Тя дава информация за фирмите, действащи както на територията на Община 
Търговище, така и в други общини. Предназначението й е насочено към всички, които се 
интересуват от фирмите и тяхната дейност, продуктите, предлагани от тях на 
пазара, начини за връзка с цел работа или бизнес-контакти. В същата база данни има 
възможност да се следят незаетите работни места, посочени от Бюрото по труда – 
Търговище. 

1. Преглед на информационната база: 

Има три основни вида документи, определени от вида на съдържащата се в тях 
информация: 
1.1. Свободни работни  

Информацията се актуализира периодично при подаване на нова от Дирекция “Бюро 
по труда” – Търговище. 

Търсене: чрез речника (може и чрез изписване в прозорец за търсене) се избира 
полеСвободни работни места за: , а от там се взема думата “касиер. Резултатът от 
търсене показва, че има данни за броя работни места за този вид работа и 
необходимата квалификация и образование. Може да се въведат и допълнителни данни, 
ако има такива. Търсеният термин се маркира автоматично в друг цвят за по-добра 
визуализация. 

1.2. ФИРМИ.   

Записът на една фирма дава информация за: 
За всяка фирма в режим на въвеждане има възможност да се попълнят данни по 
следните полета: 

Наименование на фирмата (кирилица/латиница) 
Висшестояща организация 
Централен офис – град 
адрес 
Телефон, факс 
Интернет страница 
E-mail 
Държава 
Географски регион 
Административна област 
Други офиси ипредставителства (адреси, телефони) 
Година на основавани на фирмата 
Управител/Президент на на фирмата 
Лица за контакти 
Годишен оборот – по желание 
Брой работни места 
Области, в които работи фирмата 
Предмет на дейност 
Продукция, предлагана на пазара 

http://www.softlib.bg/seminari/FIR2.jpg


Фирми-партньори 
Публикации на фирмата в печата – предвидени са възможности за прикачване на 
текстови или сканирани файлове (bmp, gif, jpg) 
Награди и отличия 
Ако фирмата предостави лого и клип, също могат да бъдат включени в записа. 

Забележка: Информация, която фирмата не желае да бъде популяризирана, не се въвежда. 
Възможно е данните да са въведени, но да се преглеждат в няколко варианта - за служебно 
ползване (с всички данни), за обществено ползване (с част от данните) и др. 

            Търсене: 
Примерен въпрос 1: Има ли фирми в Търговище, които произвеждат вермути? 

Резултатът е : фирма ЛВК – Търговище. Търсените термини са маркирани   

 Друг въпрос : Къде в Търговище се правят медицински изследвания? 

Търсене: Прави се експертно търсене по термини “здравеопазване”, “изследвания” и 
“Търговище”. Резултатите са два: Солигена – Медицински център и Лаборатория 
“Биомед”. 

1.3. Информация за специалистите, търсещи работа. 
Включват се данни за образование, квалификация, професия, последна месторабота, 
адрес и телефон за контакт. Предвидено е поле за информация в свободен текст, 
където може да се впише и автобиография. 

Търсене на специалисти за работа се извършва като се избира поле Търсят работа за: - 
на екрана се появява информация за квалификацията на специалистите, които търсят 
работа. 

База данни “Общинска информация” 

Базата служи за поддържане на информация за дейността на Търговищка община. 
Данните се набавят чрез документи и справки, предоставени от общинската 
администрация. Целта е да се разшири информационното обслужване в библиотеката и 
да се даде достъп на гражданите до текуща и архивна общинска информация, да се 
информира за работата на Общинския съвет, внесени докладни записки в постоянни 
комисии и взети решения на сесии. 

            Работата с БД “Общинска информация” се подчинява на правилата за работа на 
всички БД, предлагани от СофтЛиб. Особености на БД “Общинска информация” са, че 
данните са структурирани в три направления: 

1.Сесия – съдържа информация за мандата, номер на протокола и дата на заседанието, 
присъстващите гости, автор и наименование на докладните записки, ключови думи и 
допълнителна информация. Ето така изглежда на екранния прозорец от Сесия (представена 
е част от записа):   

Търсене: 
Примерен въпрос: Какви докладни са внасяни от д-р Мирев – кмет на Община Търговище за 
мандат 2003- 2007г.? 
Резултатът включва 9 броя записи от Сесии на общината, където има докладни, вненесени 
от д-р Мирев. 
Във всеки запис Сесия към докладните записки в екранния прозорец е изписано “Пълен 
текст”.Отваря се прикачен файл с пълнотекстовите докладни. 
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2. Комисия – включва данни за вида на комисията и нейната дейност, председателя и 
членовете (имена и партийна принадлежност) за съответния мандат, експерти към комисията 
и ключови думи. 

 

3. Съвет – въвеждат се, за съответния мандат, имената на кметовете на селата и 
членовете на общинския съвет, партийната принадлежност, ключови думи. 

Търсене: 
Примерен въпрос: Как се казва избраният кмет на с. Пресиян за мандат 2003-2007г.?  
Търсене: поле Кметове – “с. Пресиян”, поле Мандат – “2003-2007г.” Резултатът излиза на 
екрана.  
Информационната система предлага възможности за търсене по всички въведени термини 
чрез речник, но също така и чрез свободно формулиране на изрази без да са необходими 
специални познания по структурата при въвеждане на отделните записи. 

Предвидени са възможности за прикачване на текстови или сканирани файлове (bmp, gif, jpg) 
с предоставените от общината документи. 

При необходимост може да бъде направена справка, като се извади и разпечатка на 
резултата от търсенето. 

От краткия преглед на БД “Фирми и трудова борса ” и “Общинска информация” се 
вижда, че използваната информационна система E-Lib е достатъчно гъвкава и 
предоставя възможности лесно да се намира търсената информация и бързо да се 
удовлетворяват желанията на потребителите. С нарастване обема на базите 
данни читателите на Библиотека “П. Стъпов” ще имат винаги достъп до 
информацията, а от там и до знанието, към което се стремят. И всичко това в 
една съвременна и модерна библиотека. 

Гергана Савова, библиотека "П. Стъпов" - Търговище 

  

 


