
2018 г.  
Какво ново в Е-либ Прима? 



 Обединяване на многотомни издания 
 Еталон 
 Статус на записа 
 Временни документи-регистрация и 

отчисляване 
 Отпечатване на КДБФ 
 Отпечатване на Акт за дарение 
 Отпечатване на Акт за отчисляване 

 

Търсене :  
• по баркод 

• по инвентарен номер 
•“Гугъл търсене” 



 Обединяване на многотомни 

 

• Наличие на томове от едно многотомно издание в два 

или повече различни записи 

 

Цел : Всички томове да се съберат в един запис 

 

Томовете се преместват заедно със съответните 
инвентарни номера и история за заемане/връщане, 

статистика 



 Дейността е достъпна за всички, които имат 
права за работа с меню Каталогизация и 

Инвентиране 







 





Статус на записа 

 

• За библиотеки с обособени дейности Каталогизация  и 

Обработка 

 

Цел : Контрол върху “пътя на книгата” и процесите на 

обработка.  

 

Бързо и удобно “отделяне”, чрез филтрация на записи с 

различен статус 



Достъпно за всички от отделите “Обработка и 
Каталогизация” 

 



Филтриране на записи по статус „Талон” или „Пълен” 



 Еталон 
  

 

• Различно изписване на имената на един автор (напр. на 

различни езици)  

• Автор, който пише под различни псевдоними  
 

Цел : Да се намерят произведенията на даден автор независимо от 

това, под коя форма се търси 
 

 

 • В поле „Еталон” се въвежда име на автора, под което е 

известен.  

• В поле “Автор” се изписва името така, както е в книгата 

 

Имената вече са свързани 

 

 

 
 



Различни форми на името. Прието е книгите на Елисавета 

Багряна да се описват под най-известната й форма:  Багряна, Елисавета. 

Тази форма се приема за еталон, а всички останали форми на изписване 

препращат към еталона. 

 Името, от което ще се прави препратка към еталона, може да 

съществува в класификатора на авторите, а може и да се явява първо 

срещане за базата данни.  



Псевдоним 



 



Пример за еталон в Интернет 



 Временни документи 

 

• Обработка на документи, които не подлежат на 

инвентиране, но се ползват от читатели 

 

Цел : Документите да бъдат налични за обслужване 

(статус Активен), но без да фигурират в КДФ, част 1. 

Да се отчислят (Статус Отчислен), но без да 

фигурират в КДФ, част 2. 

Не участват в КДФ, част 3 

 

 

 

 

 



 Временни документи-регистрация и отчисляване 
 

• Прехвърляне на документи без инвентарни номера 

 

 

• Регистрация на документи, които не подлежат на инвентиране 

 

 

• Отчисляване на документи с временна регистрация  

 

Включва следните дейности :  



Прехвърляне на данните-присвояват им се 
служебни системни инвентарни номера 



Регистрация на документи, които не подлежат на инвентиране. Меню 

Ретконоверсия, но генерира пореден нарастващ инвентарен номер 



Екземплярът-информация за дата на инвентиране 



Отчисляване на документи с временна регистрация  

• Отчислените документи не влизат в част 2 на КДБФ със стойности и 

брой отчислени единици, тъй като не са преминали процедура по 

придобиване през Част 1 на КДБФ и не се водят във фонда на 

библиотеката.  

 

• За целите на обслужването е необходимо те да придобият статус 

Отчислени 





 Отпечатване на КДБФ, нова версия 

• Печатен изход в Ексел 

 

Цел : Задоволяване на потребителски искания)) 

 



Отпечатване на КДБФ. Нова версия. 

 
Предишни версии: 

 

 

 Предимство : готови печатни изходи без възможност за 
редактиране на данните 

 

 “Недостатък” : без възможност за форматиране 

 

 

 



 Новата версия: 

 

•  Предимство : печатни изходи в Ексел с 
възможност за форматиране с познатите 
функции на програмата. 

 

•  Недостатък : Данни в екселските файлове могат, но 

не трябва да се редактират, тъй като в базата данни 
остават такива, каквито са преди да се изведе 
печатният изход. Ако има грешки те се редактират в 
базата данни и отново се извеждат печатни изходи. 

 



 Дейността е достъпна за всички, които имат 
права за работа с меню Инвентиране 

Внимание! Данни в 
екселските файлове не се 
редактират, тъй като в 
базата данни остават 
такива, каквито са преди да 
се изведе печатният изход. 
Ако има грешки те се 
редактират в базата данни 
и отново се извеждат 
печатни изходи. 

Варианти в Ексел :  

• Данни за избрана година : Copy-Paste 
• За всички налични години : експорт 



Данни за избрана година : Copy-Paste 



За всички налични години : експорт 

Филтриране по 
година в Ексел  



Ново : вграден е стандартният текст на акта. Може да се 

редактира в системата или в печатния изход в word.  





 Отпечатване на Акт за отчисляване 



И още за ваше улеснение. Търсене през 
Работно място “Каталогизация”:  
 

• По баркод 
• По инвентарен номер 

•“Гугъл търсене” 

В допълнение към Меню “Търсене” 



 

 

Търсене по свободно избрани критерии (тип „гугъл търсене”). 

 

Търсене по няколко термини, независимо от това, в кое поле от БО 

се намират.  

Термините се изписват в зеленото поле с интервал между тях, който 

се счита за логическо „И” т.е. резултатът включва БО, в които 

едновременно се срещат тези термини.  



Редът на изписване на термините за търсене е без значение 



Следва демонстрация 

20-ти юбилеен национален семинар на потребителите 
на библиотечен софтуер Е-Либ Прима   

Велико Търново, 15-17 октомври 2018 г. 

Венета Даскалова, СофтЛиб 


