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 Нетрадиционните носители на информация обособиха

свой собствен електронен каталог.
 В началото това бе една малка локална база под ДОС

със същата структура като базата, в която започнахме да
описваме книгите през 1996 г.

 Описвахме само грамофонни плочи, аудиокасети,
 видеокасети, CD – та.



 В началото нагаждахме описанието по полетата
така, че да се получи печатна каталожна
картичка горе-долу в приличен графичен вид и
съобразена с правилата за описание.Тогава все
още поддържахме традиционните каталози и
картотеки.

 Разбира се в този формат липсваха много от
сегашните специфични за нетрадиционните
носители полета, което затрудняваше
описанието, разкриването на данни, търсенето и
т. н.



 Всички тези „самодейности”, които си позволявахме в
BKAT (базата под ДОС) “лъснаха”, когато през 2006 я
прехвърлихме в новия модул за описание на
нетрадиционни (некнижни издания) на фирма СофтЛиб
UTRAUTRAUTRA.

 Некоректно нанесената информация си отиде където и
скимне и настана бъркотия, която оправяме и до днес.

 В процеса на редакцията осъзнах, колко е важноВ процеса на редакцията осъзнах, колко е важноВ процеса на редакцията осъзнах, колко е важно
информацията да се нанася коректно, на точното място,информацията да се нанася коректно, на точното място,информацията да се нанася коректно, на точното място,
че за в бъдеще да не се получават такива проблеми,че за в бъдеще да не се получават такива проблеми,че за в бъдеще да не се получават такива проблеми,
изискващи доста усилия и време за редакция.изискващи доста усилия и време за редакция.изискващи доста усилия и време за редакция.



Начало и развитие



 Нови елементи на библиографското описание споредНови елементи на библиографското описание споредНови елементи на библиографското описание според
Международен стандарт за библиографско описание на некнижни
материали

 Нови елементи в помощ на информационнотоНови елементи в помощ на информационнотоНови елементи в помощ на информационното
търсене и обслужванетърсене и обслужванетърсене и обслужване

 Нова идеология на класифициране на видоветеНова идеология на класифициране на видоветеНова идеология на класифициране на видовете
некнижни изданиянекнижни изданиянекнижни издания

 Избор на унифицирани данни и номенклатури отИзбор на унифицирани данни и номенклатури отИзбор на унифицирани данни и номенклатури от
падащи списъци;падащи списъци;падащи списъци;

 Лесно “прикачване” на съдържание къмЛесно “прикачване” на съдържание къмЛесно “прикачване” на съдържание към
библиографското описаниебиблиографското описаниебиблиографското описание без ограничения на формата –
сканиран текст, Интернет адрес, мултимедия

 Възможности за развитиеВъзможности за развитиеВъзможности за развитие





 В процеса на работа установих, че характерните и
специфични белези на нетрадиционните носители, са
много различни от тези на книжните носители,
изискват диференциране на полета за въвеждането
на разнообразната информация. На първо място
големият брой авторски отговорности, различни по
вид и значение.

 Най-напред разделихме полето на Редна дума на две -Редна дума на две -Редна дума на две -
Редна дума-ЛицеРедна дума-ЛицеРедна дума-Лице, Редна дума-КолективРедна дума-КолективРедна дума-Колектив. Целта беше
яснота, прегледност, унифициране и улесняване на
търсенето.



 След това помислихме и за съвсем нови полета, в които да
обособим различните видове авторски отговорности.Така
създадохме следните полета: Композитори, ИндивидуалниКомпозитори, ИндивидуалниКомпозитори, Индивидуални
изпълнители, Състав (група, оркестър).изпълнители, Състав (група, оркестър).изпълнители, Състав (група, оркестър). Идеята за тези
полета дойде, след като установихме, че се получава едно
невероятно струпване на имена и авт. отговорности в
единственото поле „Имена, за които става дума”,
информацията е тромава и непрегледна в този си вид на
формата за показване. В Имената...останаха само
авторите на текст, аранжьори, преводачи, оператори,
продуценти и др.

 Така най-важните авторски отговорности се обособиха в
отделни полета, където вече можехме да бъдем доста
гъвкави и мобилни.





 И се роди идеята за падащите менюта в поле
КомпозиториКомпозиториКомпозитори, Индивидуални изпълнителиИндивидуални изпълнителиИндивидуални изпълнители и
СъставиСъставиСъстави. Изработихме ги в две азбучни
поредици на кирилица и на латиница. В
момента редактираме и актуализираме
падащо меню КомпозиториКомпозиториКомпозитори като добавяме
нови имена и години на раждане и (смърт на
починалите лица) на всички композитори от
списъка.



 В електронните каталози на всички големи
библиотеки(Deutsche National Bibliothek,
British Library, Library of Cogress и др.) тези
данни фигурират.

 Предвиждаме актуализация и на падащо
меню Индивидуални изпълнителиИндивидуални изпълнителиИндивидуални изпълнители





 За решаването на проблемите, които срещнах при изготвянето на
падащите менюта от имена на композитори, изпълнители и
състави, по-точно трудностите при транслитерирането на
славянските имена на латиница и имената на латиница на
кирилица, неоценима помощ ми оказват книгите... и ОбтекаемаОбтекаемаОбтекаема
система за транслитерация на бълг. кирилица.Таблици засистема за транслитерация на бълг. кирилица.Таблици засистема за транслитерация на бълг. кирилица.Таблици за
транслитерация. Официална българска систематранслитерация. Официална българска систематранслитерация. Официална българска система. Свалила съм я от
Интернет.

 Не твърдя, че тези падащи менюта са образец на съвършенство и
изчерпателност, може би има и грешки, но ако повечето колеги,
ползващи софтуера на СОФТЛИБ ги въведат, ще уеднаквим
нашите електронни каталози, поне в известна степен, а мисля, че
точно това е крайната цел. Приемат се допълнения, критики,
съвети.



 Базата е с над 5360 описанияБазата е с над 5360 описанияБазата е с над 5360 описания
 Сканирани документаСканирани документаСканирани документа - 922 броя
 Видове документиВидове документиВидове документи: аудиокасета (751), видеокасета

(58), грамофонна плоча (119), електронен ресурс
(16), електронна книга (36), картина оригинал (14),
компактдиск-аудио (2191), мултимедия (134),
репродукция (113), снимка (133)

 Най-важни списъци с данни
 Местоиздаване и Издателство - 70
 Индивидуални изпълнители (кирилица и латиница) -448
 Състави (кирилица и латиница) -79
 Композитори (кирилица и латиница) -163



 Актуализира се поле СъдържаниеСъдържаниеСъдържание: то е ново, цветно,
откроява се добре при показване.

 Актуализират се периодически падащите менюта в
полета Местоиздаване и издателствоМестоиздаване и издателствоМестоиздаване и издателство, КодКодКод (нови
кодове), напр. CD+DVD, MDVD), СпецифичнаСпецифичнаСпецифична
физическа характеристикафизическа характеристикафизическа характеристика

 Последното ни нововъведение е добавянето на
сканирано цветно изображение на носителя към
всеки запис.Наричаме го ОбложкаОбложкаОбложка и се намира в
горния ляв ъгъл над основната сигнатура. С
кликването върху надписа се вижда снимка на самия
носител.





















































Народна библиотека “Иван Вазов”, Пловдив



 Непрекъснато обогатяване на номенклатурите и
списъците на имена с авторска отговорност.

 “Прикачане” на електронно съдържание –
сканирани обложки, клипове, звукозапис към
библиографските описания.

 Представяне на базата в Интернет.
 Търсене на проект за създаване на контролен

файл с имената на български автори в областта
на музиката. Сътрудничество с други библиотеки.



Нели Шишкова

СофтЛибСофтЛибСофтЛиб
Тринадесети семинарТринадесети семинарТринадесети семинар

150 години150 години150 години
РБ “Априлов-Палаузов”РБ “Априлов-Палаузов”РБ “Априлов-Палаузов”

Габрово, 26-28 окт. 2011


