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През тази година се навършват 160 години от рождението на нашия 

съгражданин Никола Симов Куруто – знаменосеца на Ботевата чета. За него са 

изписани книги и много публикации в периодичния печат. През годините са 

правени опити за издирване на тези материали, но до днес не е правена цялостна 

библиография, която да събере на едно място всичко писано  за този достоен 

син на Търговище и България. Затова в чест на юбилея екипа на отдел 

“Краезнание” – Търговище се зае да направи сборник посветен на живота и 

делото на Знаменосеца, част от който ще бъде библиографията, с която искам да 

ви запозная днес.  

В изпълнение на тази много отговорна задача се обърнахме към нашите 

софтоерни партньори от СофтЛиб с молба да ни предоставят разработената от 

тях БД “Библиографски указател”, която да улесни нашата работа по 

въвеждането на информацията, сортиране и извеждане на данни за показалците. 

Продуктът, който получихме надмина нашите очаквания. Той замести дългия и 

мъчителен труд по подреждане на каталожните картички и най-вече по 

извеждането на понятията за многобройните показалци.  

Какви са предимствата на този продукт.  

БД “Библиографски указател” е една отворена система, която се настройва 

според изискванията на своя потребител (в случая екипа, който работи с нея). 

Работният лист е идентичен с познатите ни вече формати за въвеждане и 

преглед на данни. Има три формата – описание на статии от периодични 

издания, части от книги и сборници и описание на книги, което е различното от 

другите бази. Освен това има  допълнителни полета за сортиране и показалци и 

поле “Други източници”. 

Въвеждане на данни 

Въвеждането на данни става по същите полета, както в другите бази. В 

процеса на работа установихме, че са необходими допълнителни полета, които 

да улеснят както сортирането, така и извеждането на понятия за показалците. 

Така за хронологичния показалец бяха разработени четири допълнителни 

полета, на които отделно се попълват деня, месеца, годината и номера на 

публикацията, за  заглавния – поле “Други заглавия за показалците”, където се 

попълват заглавията на източниците, които не са отразени в поле “Основно 

заглавие”. Авторите на книги и сборници, които не са отразени в поле ”Автор” 

се изписват в поле “Имена, за които става дума”. За показалец на източниците се 

наложи допълнително поле “Други източни за показалци”, където влизат 

понятията от комулативните описания. Тези допълнителни полета в работния 



лист не се виждат на преглед и служат само за сортиране на понятията в 

показалците.  

 

 

 

Сортиране. 

 След въвеждане на цялата информация следва подреждане на описанията. 

Този дълъг процес в ръчната обработка на каталожните картички е заменен от 

автоматичното сортиране на данни в електронен вариант. Сортирането става по 

желание на потребителя. Ние избрахме тематичния принцип на подреждане. За 

целта бяха разкрити две нови полета с кодове за сортиране, които автоматично 

подреждат описанията по определения от нас начин, като темите уточнихме 

предварително. Разбира се в процеса на работа се наложиха многобройни 

промени, което не затрудни системата. Базата данни дава възможност по всяко 

време да се правят всякакви корекции.  

Изработване на показалци 

Друго голямо предимство на системата е автоматичното извеждане и 

подреждане на термини за показалците. Този дълъг, трудоемък и не винаги 

точен процес при ръчната обработка на данни, сега е заменен от една кратка 

операция, която гарантира точно съответствие между понятие и номер на 

описанието в основното тяло на библиографията. Това ни позволи да изберем 

максималният брой показалци, които в най-пълна степен да разкрият 

съдържанието на библиографията, а именно – азбучен, заглавен, географски, 

хронологичен и на псевдонимите. Благодарение на нейната мобилност и 

гъвкавост, тя може да се пренастройва според желанието на потребителя, като 

дава възможност за избор на различни варианти за подреждане на 

библиографията и максимален брой показалци към нея.  

Друго предимство на базата е, че освен в традиционен вид, т.е. като 

книжно тяло, тя успешно може да се ползва и в електронен, с всичките 

възможности на пълнотекстовите бази, а също и за представяне на статийния 

материал в пълнотекстов вариант и образ. В момента  сме въвели част от 

статиите от местния периодичен печат и някои снимки и картини с изображения 

на Знаменосеца, с цел по-пълно представяне на личността му.  

Накрая бих искала да изкажа нашето задоволство, че ние сме едни от 

първите потребители на този софтуерен продукт, който замени непосилния труд 

влаган до сега  в направата на такива издания. Благодаря за това на екипа на 

фирма “СофтЛиб” за предоставената ни възможност да работим с този 

невероятен продукт. Благодаря и на колегите от Пловдив, Варна и Народна 

библиотека “Св.Св. Кирил и Методий”, които направиха всичко възможно да 



улеснят нашата работа по издирването на материалите за Знаменосеца на 

Ботевата чета – Никола Симов Куруто. 


