
ОНЧ”Св.Св.Кирил и Методий – 1894г. – гр.Първомай” 

Централна общинска библиотека 



Автоматизация на 

читалищната библиотека   

10 години по- късно  

с Е-либ Прима 



История на автоматизацията 

 2004 г. – Закупуване на първите модули 
  . Електронен каталог – книги 
   . Инвентарна книга 
   . Книга за движение на библиотечния фонд 
  Получихме  безвъзмездно базата данни на 
НБ”Кирил и Методий” за периода  

   1970 -1991 г. 
  . 2004 – 2010 г. Ретроконверсия 



История на автоматизацията 

 2012 г. – Закупуване новите версии на 
инвентарна книга и книга за движение на 
библиотечния фонд 

  Дарение 
  . Инсталиране на модул Аналитично 
описание на статии 

  . 19 000 аналитични описания  на статии от 
областта на Литературознанието – дарени 
от Регионална библиотека гр.Кюстендил 



История на автоматизацията 
 2014 г.- Закупуване на модулите 

  . Регистрация на читатели 

  . Заемане за дома 

  . Библиотечна статистика 

2017 г.- Закупуване на новия модул/услуга  

   . Регистрация на библиотечни документи 

   . Каталогизация (с включена   ретро- 

     конверсия с използване на класификатор) 

   . Индекс 

 

  



Регистрация на читатели 



Читателски картони 



Ползи и предимства 

- Електронен каталог 

- Отпада воденето на дневници и своден 

дневник 

- Изключени са грешки при записване на книги 

- Много лесна и точна статистика във всеки  

момент 

 



Изглед на новата библиотечна система 



Изглед на новата библиотечна система 



Ползи и предимства 

Бърза и коректна регистрация и инвентиране на постъпващите 

книги и доставчици (спестява време) 

Готови класификатори и определители по УДК за автор, 

заглавие, подзаглавни данни, еднотомно, многотомно , отдел и 

др. (избор от падащи менюта) 

При наличие на няколко екземпляра от БЕ се въвеждат толкова 

редове с инв.№ колкото са бройките 

Книгите са готови веднага за ползване от читателите 

Автоматично се попълват придобити и отчислени в КДБФ 

Автоматична ретроконверсия на въведените библиотечни 

единици 

Във всеки момент можеш да получиш информация за 

библиотечните процеси, които се извършват в библиотеката 

във всеки един отдел 

 

 



Автоматизацията на читалищната библиотека – 

предизвикателство пред библиотечните 

специалисти 

- Промяна в нагласите на библиотечните 

работници 

- Промяна в отношението и очакванията на 

читателите  

- Професионално развитие 

- По - качествено обслужване на читателите 

- Нова визия на читалищната библиотека 

 



С благодарност за вниманието  
и съжаление, че не присъстваме  

лично 
до следващия семинар 


