
РБ “ПРОФ. Б. ПЕНЕВ” РАЗГРАД 

Как внедрихме 

  модули "Регистрация и 

обслужване на читатели" и 

"Библиотечна статистика" от новата 

модерна платформа – E-Lib PRIMA 



 1999 г. – Начало на автоматизиране на 

библиотечните дейности. 

 2001 г.  - След защитен проект, финансиран от 

същата фондация, се реализира цялостен 

процес за автоматизиране на всички основни 

библиотечни дейности. 

 2009г. - Електронна регистрация на заетите 

библиотечни документи. 

 2012г. – Завърши пълната ретроконверсия на 

фонда. 

 2014г. – Въвеждане на баркодове – текущо и 

ретроконверсивно. 



 Редакция на Електронен Каталог Книги 

 2015г. – Инвентарна книга под Windows и 

автоматично попълване на КДБФ 

 2016г. – 20 - 23.06 – инсталиране на 

системата за обслужване E-LIB и обучение 





 

Преминаване към новото от традиционното. 

Нова развиваща се библиотека, съхранила 

традициите, но отговаряща  и на новостите. 

 

Промяна в отношението и очакванията на 

читателите - по- възрастните читатели приемат 

по-трудно промените и трудно се доверяват на 

компютрите. 



 Възможност за бърза справка читателят вземал ли е 

дадена библиотечна единица.(Архив на 

библиотечното потребление за всеки читател). 

 Съхранява историята на ползването на дадена 

библиотечна единица  и дали е върната изрядна - 

спомага за опазване на библиотечните единици, а 

от там и на библиотечният фонд). 

 Информира за наличността на търсената  

библиотечна единица (зает или “на рафта”). 





 Преглед на читателите –за даден период от 

време, по възраст и пол. 

 Преглед на заявките в Заемна за възрастни 

във всеки един момент. 

 Преглед на  закъснели читатели- име на 

читателя,заемане, връщане. 

 Преценка за изпращане на писма /имейл/ до 

закъснели читатели. 

 





 Пести време при изготвяне на статистиката - 
става бързо и лесно. 

 Статистиката не може да бъде променена, не 
може да бъде манипулирана - всичко е точно и 
ясно. 

 Дневник на Заемна за възрастни: 

 Преглед на посещенията. 

 Преглед на заетата литература (УДК). 

 Преглед по тип - книги, албуми, графични, 
CD и други. 

 Преглед по език – английски, руски, 
немски и други. 

 

 



 Информира бързо за топ 

100 автори, топ 100  

книги, топ 100 читатели, 

топ 100  български 

автори, топ 100 

български книги. 

 Помощник при 

комплектуване на 

фонда. Топ 100 книги – 

какво се чете в момента 

и какви автори се търсят 

най – много. 

 



 Новият библиотечен софтуер спомага за по-

ефективно, качествено и модерно информационно 

обслужване. 



За нас е удоволствие да работим с колегите от 

СофЛиб и пожелаваме на целия колектив 

преди всичко здраве и нови професионални и 

творчески успехи! 

 

Благодарим Ви за вниманието! 

 

 

 

Изготвили: инж. Цветана Куцарова 

                              Румяна Борисова 

 


