Представяне на бази данни
“Образование” и “Неправителствени организации”
Ролята на нашата библиотека като информационен център се
разширява непрекъснато, което е резултат и от използването на
ресурсите на БД “Образование” и “Неправителствени организации”.Те
осигуряват възможност за събиране, съхраняване и предоставяне на
информация и за задоволяване на широк диапазон потребителски
търсения, свързани с избора на амбициозните млади хора от гр.
Търговище и региона.
База данни “Образование”
Базата е създадена с цел да дава навременна и актуална информация
за предстоящи кандидатстудентски изпити и избор на средни училища
– профилирани и професионални гимназии, средни
общообразователни училища, намиращи се на територията на община
Търговище и на цялата страна. Информацията, включена в тази база
данни е предназначена за специфична група от потребители – това са
младите хора: ученици след 7 клас и кандидатстуденти. База данни
“Образование” започна да работи ефективно през настоящата учебна
година. Работата по обслужване на този кръг потребители през
изминалата кандидастудентска кампания показа, че те наистина се
нуждаят и търсят такава информация, а за нас е удовлетворение, че
Библиотека “П. Стъпов” може целогодишно да им я предостави.
В настоящия момент базата разполага с данни за 56 университета, 53
колежа, 7 висши училища, 7 академии, 28 средни училища на
територията на Община Търговище и по-големите градове в България.
Всяка година информацията се допълва и актуализира.
В режим на преглед потребителят може да получи цялостна
информация за съответното учебно заведение. Софтуерният продукт
дава възможност за препратки към отделните информационни полета.
Това се вижда от екранния прозорец (частично показан запис с
допълнително отваряне на Още информация): Вж Екран
В поле Сведения за УЗ се съдържа информация за неговата история,
структура, особености. В поле Контакт се прави връзка с адреса,
телефони, електронен адрес, и Интернет-страницата на съответното
учебно заведение. От тук може директно да се ползва връзка с
Интернет сайта за максимално разширяване на предоставяната
информация. От този прозорец се вижда и вида на УЗ, дали е получило
акредитация, има ли филиали и в кои градове са те, кой е
ръководителят му и допълнителни сведения за него. Чрез отделна
връзка може да се видят и всички изпитни дисциплини, с които се
кандидатства и датите на провеждане. Прави се препратка и към
списък с всички специалности, изучавани във ВУЗ-а, а от там и към

сроковете за подаване на документи. Базата има възможност за
предоставяне на информация за обучение и в чужбина, но тази част от
програмата все още не е разработена. От този екранен прозорец в
режим на преглед се вижда и информацията за: пълното наименование
на УЗ , какво е нивото на образование, което се получава в него, кои са
изпитните дисциплини, какъв е срока за подаване на документи, пълен
списък на специалностите, формите на обучение (редовно, задочно), с
какви изпити се кандидатства за дадена специалност, кога се
провеждат те, както и допълнителни сведения, представляващи
интерес за кандидатстудентите, а също и полето Ключови думи , с
помощта на които може да се улесни търсенето.
Всеки запис може да съдържа информация по следните полета:
o

Пълно наименование на УЗ

o

Съкратено наименование

o

Ключови думи

o

Филиали

o

Акредитация

o

Адрес

o

Телефон

o

E-mail

o

Интернет страница

o

Ръководител на УЗ

o

Ниво на образование

o

Начин на кандидатстване

o

Срок за кандидатстване

o

Изпитни дисциплини

o

Специалности

o

Свободен текст

o

Други

База данни “Образование ”има възможност за съхраняване на

прикачени файлове – текстов или сканиран – за предоставяне на
документи, снимки или друга информация за УЗ.
При изпълняване на различни видове потребителски търсения, се
използва екранен прозорец за търсене и/или речника с отделни полета.
БД “Образование” работи ефективно от края на миналата учебна
година и беше използвана активно през периодите на кандидатстване в
профилирани и професионални гимназии и през кандидатстудентска
кампания 2004г. Базата може да се използва целогодишно и безплатно
и в това е нейното предимство пред други информационни центрове в
града.
Базата предлага възможности за различни видове търсения – по
всички полета, т.е. в цялата база данни или търсенето може да се
ограничи по отделни полета от речника. Възможно е търсене само по
един термин (просто търсене) или по няколко термина (комбинирано
търсене).
Въпрос 1: Какви специалности предлага Софийски университет, с
какви изпити се кандидатства, кога се провеждат те, какви са
възможностите за контакти.
Търсене: Търсенето се осъществява по наименование “Софийски
университет” .
Въпрос 2: Пример за комбинирано търсене е изпълняване на
запитване: В кои ВУЗ-ове в София се изучава специалност
“икономика”?
Търсене: От поле Специалности се избира “икономика”, а от
полеАдрес – “София”. Изпълнява се търсенето, резултатът е списък с
учебни заведения в София, в които се изучава тази специалност.
Въпрос 3: В кои ВУЗ-ове се изучават специалности “масажист” или
“рехабилитатор”.
Търсене: От поле Специалности се избират термини
“рехабилитатор” и
“масажист”, двата термина се свързват с логически оператор “или".
Резултатът е списък от няколко учебни заведения. Вдясно на екрана се
виждат пълните данни за учебното заведение. Вж Екран
БД “Неправителствени организации”
Това е друга база от данни, допълваща информационното обслужване
в библиотеката. В гр. Търговище и региона работят немалък брой НПО
в различни сфери на стопанския и обществен живот. Тяхната дейност в
областта на здравеопазването, образованието, екологията , културата

съвместно с други институции все повече се разраства. Заедно с това
се увеличава и интересът към този тип организации и нуждата от
повече информация за тях. БД “Неправителствени организации” е
създадена с цел да предоставя такава информация на гражданите,
различни специалисти и институции, за да се развиват контакти и идеи
между тях. Информационната база съдържа данни както за местни,
така и за неправителствени организации с национално значение.
В режим на преглед на информационна система ”Неправителствени
организации” всеки потребител може да види пълното наименование
на съответната НПО на български и на английски език, Интернет адрес,
откъдето има възможност за директна връзка със сайта в Интернет,
както и адреси за контакти и телефони на организацията. Може да се
получи също и информация за отговорни лица на неправителствената
организация, за тази спечелила конкурса, темата на проекта и
партньорите по него, както и програмата по която той се изпълнява. В
няколко подполета се отразява и предмета на дейност на съответната
неправителствена организация, а в поле “Бележки” се вижда
информация за създаването й, историята и други данни: Вж Екран
В режим на въвеждане и редактиране на данните информацията се
въвежда в следните полета:
o

Наименование на НПО (на български и на английски език)
Интернет адрес – от тук базата предоставя възможност
за директна връзка с Интернет сайта на съответната
органиция.
Адрес на регистрация и кореспонденция- където е
възможно попълване на информацията в отделни
повтарящи се подполета.
Отговорни лица на НПО
Структури вземащи решения
Предмети на дейност на НПО – в отделни подполета се
въвежда информация за същността на работа на
организацията.
Отворени програми – чрез повтарящи се полета могат
да се въведат данни за Наименование на програмата,
координатор, телефон, електронен адрес, дата на
затваряне на програмата
Организации, спечелили проект – въвежда се
информация за програмата, организацията, името на
проекта и града, в който се работи.
Бележки – обща информация в свободен текст за
организацията.
Други

Търсенията в БД ”Неправителствени организации” могат да се
извършват в цялата БД или да бъдат ограничени по отделни полета.
Няколко примера за възможностите за търсене:

Въпрос 1: Колко неправителствени организации има на територията
на град Търговище?
Търсене: От поле Адреси за кореспонденция въвеждаме
“Търговище”, резултатът е списък от няколко записа на
неправителствени организации.
Въпрос 2: Кои неправителствени организации в Търговище се
занимават чуждоезиково обучение?
Търсене: От поле Адреси за кореспонденция в речника се изписва
“Търговище”, след това от поле Предмети на дейност –
“чуждоезиково”. Резултатът е запис на Фондация “Английски клуб”
(пример за комбинирано търсене).
Информацията, която се съхранява в бази данни “Образование” и
“Неправителствени организации” е готова за предоставяне на
читателите на Библиотека “Петър Стъпов” и може реално да бъде
използвана. Процесът на събиране на информацията е сложен,
свързан с трудности и все още не е приключил. Изказвам дълбока
благодарност на всички висши учебни заведения, които безплатно ни
предоставиха кандидатстудентска информация и данни за условията
на обучение в тях. Без съмнение взаимното сътрудничество и обмен на
идеи е верния път за изпълнението на най-важната роля на
образователно-културните институти – непрекъснато повишаване
информираността на търсещите нови хоризонти на познанието.
Милена Иванова, библиотека "П. Стъпов" - Търговище

