
Информационно търсене през Интернет в
електронните ресурси на български

библиотеки



Въвеждане на данни : Административна част.

Еднократно. Допуска се по-бавен процес, по-трудоемък. “Кухнята” на
библиотеката. “Скрита” и “маловажна” за потребителя дейност!

Търсене, отпечатване : Публична част.

Многократно. Задължително-бързо, точно, акуратно. “Лицето” на
библиотеката. Явната и важната за потребителя дейност!

•Достатъчно време, за да се научим да “правим” и
ползваме електронни каталози

•Достатъчно електронни записи, за да проличат
недостатъците и предимствата на ползваните каталози

•Достатъчно софтуери, за да изберем най-доброто или
най-удачното за нашата библиотека

И най-перфектно въведените данни могат да бъдат провалени от софтуера!

И най-изрядно обработените книги (стандартно, на каталожни картички), ако
не са на мястото си не обслужват читателите и провалят работата на

каталогизаторите !

Защото ….



Справки :Справки :
•За конкретно заглавие (с допълнително изискване за година на издаване, отЗа конкретно заглавие (с допълнително изискване за година на издаване, от
конкретен автор…)конкретен автор…)
•Тематично (Тематично (с допълнително изискване за година на издаване, от конкретнис допълнително изискване за година на издаване, от конкретни
автори…)автори…)))
•ДругиДруги

Основни изисквания към публичната част на електронните
каталози :

•Информация за хронологичен обхват
•Интерфейс

•Търсене с възможно най-малко информационен шум
•Търсене в зададено поле по две и повече думи
•Търсене по-всяка дума без значение на мястото й в библиографското
описание
•Търсене с кръстосване на термини
•Наличие на речник на термините
•Контекстно търсене

•Връзка с пълен текст, звук, сканирани файлове и други приложения



Софтуерни разработки в българските библиотеки :

Български :

•PC TM (АБ)

•СофтЛиб и ПримаСофт (i-Lib)

Чужди (различни софтуери) :

•НБКМ

•Университетска библиотека,
БАН

•НБУ, ТУ

•Други -Американски
университет...

“Недостатък” на чуждите разработки :
•високите цени, непосилни за български
библиотеки (за купуване и за поддръжка)

•Трудната комуникация с разработчиците на
софтуерите. Липсва бърз и удобен контакт, който

е важен за нови идеи и бъдещи разработки.
Минават години …

•Не изпълняват искания на всяка библиотека,
която отчита свои специфики, които понякога са

необходими
•Интерфейс на български език

•Други…..

Самостоятелни разработки :

• Регионална библиотека – Варна

• Регионална библиотека – Благоевград

• Други



Най-използвани продукти:

Софтлиб и PC TM –сравнение по основните критерии

Останалите продукти :

Июстрации по различни критерии

Примерните търсения са направени през месец октомври
2011 г. и е възможно след това каталозите да са

преработени

Примерните изрази за търсене са в библиотеки с близки
фондове (примерно депозитни или университетски

библиотеки, които са сравними за даденото търсене)



•Информация за хронологичен обхват

СофтЛиб – да, всяка начална страница на
каталозите, вдясно, дава информация кои бази

данни са представени и от коя година

http://library.parliament.bg/

http://ilib.libplovdiv.com/

И всички останали каталози -
http://www.softlib.primasoft.bg/modules/news/article.php
?storyid=58

PC TM – не
http://libwin.btu.bg/absw/abs.htm

http://www.libruse.bg:2222/absw/abs.htm

Изчерпателна информация
има и в каталозите на НБКМ,
Регионална библиотека “П.
Славейков”, Варна и други.

Броят на заглавията, авторите,
думите..... не дават

информация

http://www.libruse.bg:2222/absw/abs.htm
http://libwin.btu.bg/absw/abs.htm
http://www.softlib.primasoft.bg/modules/news/article.php?storyid=58
http://www.softlib.primasoft.bg/modules/news/article.php?storyid=58
http://ilib.libplovdiv.com/
http://library.parliament.bg/


•Без информация за хронологичен обхват, читателят
търси “на късмет”, “на сляпо”!

Често читателят има изискване за точни години.
Липсата на такава информация е губене на време,

понякога и спадане на доверието към библиотеката.
Нерядко читателите смятат, че щом има каталог, значи

в него е “цялата библиотека”. Ненамирането на
документ за читателя означава, че библиотеката не
притежава този документ, а не че липсва в каталога
поради факта, че не е въведен в електронен запис.



Интерфейс

Продуктът предлага 4 вида интерфейс :
Просто търсене (Simple)
Сложно търсене (Advanced)
Търсене през речник (Browse)
Базово търсене (Basic):

http://ruc.ilib.primasoft.bg/
Речникът -във всички интернет каталози работещи с I-lib. Показва
се в прозореца, който се отваря при задаване на буква или дума, от
която да започне прегледът (може да се видят всички термини или
да се “отцепят” термините от определено поле (елемент на
библиографското описание))
Примери : -
http://www.softlib.primasoft.bg/modules/news/article.php?storyid=58

Продуктът предлага само един интерфейс – на
практика само просто търсене. Сложното (Advanced)
търсене не работи за търсене по две или повече думи от
заглавието!!. http://www.pc-tm.com/abretro/abs.htm

Речник, не работи или със затруднени функции (показва
се в “скрит прозорец”) в различните каталози -
http://library.uni-ruse.bg/abss/
Своден каталог на библиотеките при ВУЗ – Пловдив. Не
работи! http://vreme.pu.acad.bg/

Софтлиб (програмен продукт I-Lib). Вход към сайта и
каталозите http://www.softlib.primasoft.bg

PC ТМ (програмен продукт АВ). Вход към сайта и
каталозите http://www.pc-tm.eu/

НБКМ – един интерфейс http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=SFRM&id=0953032471033139

НБУ, ТУ – няколко вида търсене http://qopac.nbu.bg/EOSWeb/OPAC/Search/SimpleSearch.asp

Варна – два вида търсене http://catalog.libvar.bg/

http://catalog.libvar.bg/
http://qopac.nbu.bg/EOSWeb/OPAC/Search/SimpleSearch.asp
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=SFRM&id=0953032471033139
http://www.pc-tm.eu/
http://www.pc-tm.eu/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://vreme.pu.acad.bg/
http://library.uni-ruse.bg/abss/
http://www.pc-tm.com/abretro/abs.htm
http://www.softlib.primasoft.bg/modules/news/article.php?storyid=58
http://www.softlib.primasoft.bg/modules/news/article.php?storyid=58
http://ruc.ilib.primasoft.bg/


Език на софтуерната разработка

Има разработка и на английски език в Национален институт на
правосъдието, Национален статистически институт и др.

http://ilib.nij.bg/index_en.asp

http://statlib.nsi.bg:8181/index_en.asp

Не съм видяла разработка на друг език, освен на
български.
Ако има, моля за извинение.

Софтлиб (програмен продукт I-Lib). Вход към сайта и
каталозите http://www.softlib.primasoft.bg

PC ТМ (програмен продукт АВ). Вход към сайта и
каталозите http://www.pc-tm.eu/

Варна – има версия на английски http://catalog.libvar.bg/index-eng.html

Чужди разработки - липсата на интерфейс на български език е недостатък!

Потребителският интерфейс, по подразбиране, за всяка библиотека би трябвало да е на официалния
език на страната!

http://catalog.libvar.bg/index-eng.html
http://www.pc-tm.eu/
http://www.pc-tm.eu/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://statlib.nsi.bg:8181/index_en.asp
http://ilib.nij.bg/index_en.asp


AND – ДА
OR – ДА
NOT – ДА
В Сложното и в Базовото търсене се предлага комбинация от всички
видове търсене с използването и на трите оператора. Възможност за
комбиниране на всички оператори и търсене във всяко конкретно
поле без ограничение при ползване на операторите.
Възможно търсене по две и повече думи от заглавие и всяко друго
поле.
Резултати от търсене – Ефективно, без информационен шум.
Примери:

Столична библиотека
http://ilib.libsofia.bg/

израз за търсене: история AND България
Признак за търсене: във Всички полета.

Резултат от търсенето - 2835 записа
Признак за търсене: само в Заглавия.

Резултат от търсенето – 197 записа. Отсява хиляди заглавия.
Възможно търсене по три думи само в поле Заглавие в Базово
търсене (Сложно търсене-конструиране на израз за търсене-
неограничен брой думи от заглавие с използване на префикс).

Пример: история AND България AND южна.
Резултат от търсене – 1 запис. Точно, конкретно, прецизно,

без никакъв информационен шум

AND – ДА
OR – ДА
NOT – НЕ
Забележка : Операторът AND не работи за търсене в
конкретно поле, (например за поле Заглавие).
Системата връща отговор : „За признак заглавие не може
да се използва оператор AND” - т.е. търсене по две или
повече думи от заглавие е невъзможно
Резултати от търсене - Липсата на тази възможност
гарантира на практика, голям информационен шум и е
невъзможно прецизиране на резултата от търсене.

Примери:
Регионална библиотека –Шумен
http://lib-shumen.iservice.bg/absw/abs.htm

израз за търсене: история AND България
Признак за търсене: във Всички полета.

Резултат от търсенето -1963 записа
Признак за търсене: само в Заглавия.

Резултат от търсенето : „За признак заглавие не може
да се използва оператор AND”
Невъзможно търсене по три думи само в поле Заглавие.

Софтлиб (програмен продукт I-Lib). Вход към сайта и
каталозите http://www.softlib.primasoft.bg

PC ТМ (програмен продукт АВ). Вход към сайта и
каталозите http://www.pc-tm.eu/

Използване на операторите за търсене:
AND, OR, NOT

http://www.pc-tm.eu/
http://www.pc-tm.eu/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://lib-shumen.iservice.bg/absw/abs.htm
http://ilib.libsofia.bg/


СофтЛиб (i-Lib) – търсене до 3 думи в поле
заглавие, почти без информационен шум



НБУ, ТУ – използват се трите оператори за търсене

- до 3 думи от заглавие с оператор за търсене И
http://qopac.nbu.bg/EOSWeb/OPAC/Search/AdvancedSearch.asp

НБКМ – и трите оператори за търсене

- до 3 думи от заглавие с оператор за търсене И
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=SFRM&id=1026481784694864

Варна – и трите оператори за търсене
http://catalog.libvar.bg/search-cross.html

http://catalog.libvar.bg/search-cross.html
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=SFRM&id=1026481784694864
http://qopac.nbu.bg/EOSWeb/OPAC/Search/AdvancedSearch.asp


Конструиране на заявки за сложно търсене при
специфични тематични и специализирани

запитвания

ДА - http://www.softlib.primasoft.bg/modules/news/article.php?storyid=58

Примери:
Книги по история на България, но БЕЗ Южна (България)
Сложно търсене : във всички полета
(история OR българия) NOT южна

Базово търсене (сложно търсене с кръстоване на всички елементи от
библиографското описание с приятелски интерфейс. С по-ограничени
възможности от сложното търсене, но по-близко до потребителя) – възможно
прецизиране само в поле заглавие с двата оператора

Неограничена възможност за варианти на търсене :
История AND българия NOT христоматии
(или: без учебници, без съответен автор, без дадена година, без издателство

и др.)
Болести AND Птици NOT Декоративни
Мощна информационно-търсеща система.

НЕ

Софтлиб (програмен продукт I-Lib). Вход към сайта и каталозите
http://www.softlib.primasoft.bg

PC ТМ (програмен продукт АВ). Вход
към сайта и каталозите
http://www.pc-tm.eu/

Няма други каталози със самостоятелно
конструиране на търсене. Има различни

видове параметризирани търсения по полета

НБУ, Варна, НБКМ, СУ, БАН

http://www.pc-tm.eu/
http://www.pc-tm.eu/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.softlib.primasoft.bg/modules/news/article.php?storyid=58


Комбинирани търсения с различни елементи от
библиографското описание (различни полета)

Абсолютно всички комбинации между термини от различните
видове полета на библиографското описание с прилагане на
операторите за търсене AND, OR, NOT (и други допълнителни
оператори за много точно прецизиране на запитването)

Няма възможност за запитвания от вида:
Автор И Заглавие, без информационен шум
Пример : македония AND димитров, божидар с
конкретизиране на термините в полета Заглавие и
Автор (търси се във всички полета, откъдето
резултатите включват тези термини и от полета
анотация, съдържание, рубрики, преводачи, редактори
и други)

Софтлиб (програмен продукт I-Lib). Вход към сайта и
каталозите http://www.softlib.primasoft.bg

PC ТМ (програмен продукт АВ). Вход към сайта и
каталозите http://www.pc-tm.eu/

Почти всички чужди софтуерни разработки имат
възможност за комбинации по различните елементи

от библиографското описание (примерно от типа
Автор И Заглавие в конкретните полета (а не във
всички елементи на библиографското описание)

http://www.pc-tm.eu/
http://www.pc-tm.eu/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.softlib.primasoft.bg/


Възможност за още
по прецизно

търсене



Контекстно търсене

ДА
Осигурено контекстно търсене по поле Автор и поле Предметна рубрика
Примери: Каталозите РЕГИНА, НАНИКО и други.
http://ilib.cntibg.net:8181
http://ruc.ilib.primasoft.bg

Пример:

ГАЩИЛОВ, Иван Николов
Миналото на Лъкинския район / Иван Николов Гащилов ; [Предг. Николай Хайтов]. -
Асеновград : Изд. авт., 2000. - 528 с. : с к., портр. ; 24 см

908(497.23-32)+39(497.23-32)(091)
Офс. изд. - 500 тир. - Библиогр. с. 447-480

Лъкински район
Българомохамедани
Лъкински район
бит и начин на живот

Най-новата разработка : НАТФИЗ
Контекстно търсене - актьори, режисьори, театрални постановки, автори
на пиеси, режисьори и други.
http://natfiz.primasoft.bg

НЕ

Софтлиб (програмен продукт I-Lib). Вход към сайта и каталозите
http://www.softlib.primasoft.bg

PC ТМ (програмен продукт АВ).
Вход към сайта и каталозите
http://www.pc-tm.eu/

Отваря
всички

останали
документи
на автора

Отваря всички
останали

документи по
същите теми
(предметни

рубрики)

http://www.pc-tm.eu/
http://www.pc-tm.eu/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://natfiz.primasoft.bg/
http://ruc.ilib.primasoft.bg/
http://ilib.cntibg.net:8181/


Контекстно
търсене

НАТФИЗ

Има контекстно търсене в каталозите на варненската
библиотека, НБУ, Университетска библиотека



Едновременно търсене в две и повече бази данни.
Особено важно при тематични търсения, изследване за даден автор или други лица

(публикации в каталог на книги, статии, периодика, библиографии)

ДА
Реализирано в почти всички библиотеки :
Столична библиотека – 5 бази данни
http://ilib.libsofia.bg/
Книги, краезнание, периодика, библиография
“София”, библиография “Мода”

Кюстендил – 3 бази данни
http://libkustendil.ilib.primasoft.bg/
Книги, краезнание, детски отдел
Велико Търново – 3 бази данни
http://opac.libraryvt.com/
Книги, периодика, краезнание

НАТФИЗ-3 бази данни
Книги, статии, театрален
архивhttp://natfiz.primasoft.bg/

НЕ

Софтлиб (програмен продукт I-Lib). Вход към сайта и
каталозите http://www.softlib.primasoft.bg

PC ТМ (програмен продукт АВ). Вход към сайта и
каталозите http://www.pc-tm.eu/

Има търсене в няколко бази данни в Университетска библиотека. Останалите каталози са с една база данни с различни видове
документи без възможност за прецизиране на търсене по вид на документа

http://www.pc-tm.eu/
http://www.pc-tm.eu/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://natfiz.primasoft.bg/
http://opac.libraryvt.com/
http://libkustendil.ilib.primasoft.bg/
http://ilib.libsofia.bg/


Национален статистически институт
http://statlib.nsi.bg:8181/

НЕ

Софтлиб (програмен продукт I-Lib). Вход към сайта и
каталозите http://www.softlib.primasoft.bg

PC ТМ (програмен продукт АВ). Вход към сайта и
каталозите http://www.pc-tm.eu/

Търсене и прелистване в илюстративно дигитално съдържание

Резултат от търсене :
Движение на населението
в Българското княжество

през 1882 година
Можете да потърсите (

разлистите) по
съдържанието на текста

и да прочетете

Примерен израз на търсене :
Сложно търсене : княжество AND 1882

Базово търсене : избор на 2 полета Заглавие с термини
княжество И 1882

(3 полета Заглавие с термини княжество И 1882 И движение)
Може и търсене по тези термини във всички полета …

http://www.pc-tm.eu/
http://www.pc-tm.eu/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://statlib.nsi.bg:8181/


Он лайн обслужване на читатели, заявка за книги, презаписване

Столична библиотекаНЕ

Софтлиб (програмен продукт I-Lib). Вход към сайта и
каталозите http://www.softlib.primasoft.bg

PC ТМ (програмен продукт АВ). Вход към сайта и
каталозите http://www.pc-tm.eu/

http://www.pc-tm.eu/
http://www.pc-tm.eu/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.softlib.primasoft.bg/


Специфични търсения:

В Столична библиотека –
http://ilib.libsofia.bg/isisbgstat/

Търсене по термин «София».
 Първо търсене. Признак за търсене: във всички полета.

Резултат - 2287 записа , (Софийските издателства и
печатници не са включени.).

 Второ търсене Признак за търсене – само в поле Заглавие
Резултат - 498 записа.

Трето търсене : с допълнително отсяване за по-точен резултат.
Признак за търсене София AND Сердика само в поле
Заглавие. Резлутат – 5 записа.

Възможно е и по-точно прецизиране в зависимост от
читателските изисквания. Пример : термин “София” в

заглавие на конкретен автор (София И Тахов), от
конкретна година (София И 1983), конкретно

издателство…..

В Регионална библиотека - Русе. –
http://www.libruse.bg:2222/absw/abs.htm

Търсене по термин «Русе».
 Първо търсене. Признак за търсене : във всички

полета.
Резултат - 3075 записа (с включени книги

отпечатани или издадени в Русе). На първа
страница фигурира „- [Осемдесет] 80 години
земеделско училище в Образцов чифлик -
Русе”

 Второ търсене. Признак за търсене – Заглавия
Резултат - 56 описания на книги. Записът

[Осемдесет] 80 години земеделско училище в
Образцов чифлик - Русе” не се открива.

Не е възможно прецизиране.

Софтлиб (програмен продукт I-Lib). Вход към сайта и
каталозите http://www.softlib.primasoft.bg

PC ТМ (програмен продукт АВ). Вход към сайта и
каталозите http://www.pc-tm.eu/

За илюстрация на технологията на търсене ще използвам друг термин (София е твърде голяма извадка, несравнима
с Русе.) Търсене по термин «иманяр».
Първо търсене. Признак за търсене: във всички полета.

Резултат - 8 записа , Между тях Христофоров, Асен Г. Вуцидей; Иманяри…..
Второ търсене Признак за търсене – само в поле Заглавие
Резултат - 7 записа. Този запис (Вуцидей ; Иманяри…..) отново е включен в извадката от търсене

http://www.pc-tm.eu/
http://www.pc-tm.eu/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.libruse.bg:2222/absw/abs.htm
http://ilib.libsofia.bg/isisbgstat/




Записът от
предишното
търсене :
[Осемдесет] 80
години земеделско
училище в
Образцов чифлик -
Русе”

НЕ СЕ ОТКРИВА

Резултатът
от търсене

включва
само

заглавия,
чиято
първа
дума е

зададения
термин
(Русе)



Търсене на
термина “София”

във всички
полета

Търсене на
термина “София”

само в поле
Заглавие



Терминът се
открива независимо

от мястото му в
описанието-първа,

втора и всяка
следваща дума



Търсене: Епопея на забравените
 Признак за търсене: във всички полета
Резултат: намира по думи, по израз, по всичко
 Признак за търсене в поле Заглавие.
Резултат: Намира и по двете думи. Няма ограничение за

първа, втора, трета и т.н. думи от дадено поле
http://ilib.libsofia.bg/

Търсене: Епопея на забравените
 Признак за търсене: във Всички полета.
Запитване: епопея AND забравените
Резултат: положителен – намира 6 издания
 Признак за търсене – в поле Заглавие
Запитване: епопея
Резултат: намира всички издания, започващи с Епопея

- 14 заглавия.
Запитване: забравените
Резултат: отрицателен - няма такава книга
Ограничение за търсене само по първа дума от

заглавие
http://www.libruse.bg:2222/absw/abs.htm

Софтлиб (програмен продукт I-Lib). Вход към сайта и
каталозите http://www.softlib.primasoft.bg

PC ТМ (програмен продукт АВ). Вход към сайта и
каталозите http://www.pc-tm.eu/

Специфични търсения:

http://www.pc-tm.eu/
http://www.pc-tm.eu/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.libruse.bg:2222/absw/abs.htm
http://ilib.libsofia.bg/




Признак за търсене : Всички полета

Термин за търсене : епопея AND забравените

Откриват се изданията

Признак за търсене : Заглавие

Термин за търсене : епопея

Откриват се още издания, които започват
с термина Епопея



Признак за търсене : Заглавие

Термин за търсене : забравените

Няма книга “Епопея на забравените”



Коректна информация

!!! Добре е да помним с
коя дума започват

книгите!!!



Защо ни е да търсим само в поле заглавие :

•Голямото натрупване на библиотечни документи
•Изискванията на читателите за бързо и точно
прецизиране на резултатите

•Търсене по заглавие, прие което е наложително да се
изключват дублиращи термини от другите полета-
анотация, забележка, предметна рубрика и други.
Липсата на такава възможност води до резултат от
търсене, който включва стотици и хиляди документи

•Документи само на български език (често чужди книги се
предметизират на български език или се дава анотация
на български език . При търсене във всички полета
“отговорът” от системата идва именно от тези полета,
които в определени случаи пречат на читателите и носят
информационен шум)



Търси се : Учебник по детски болести в каталога на Централна медицинска библиотека

Стратегия на търсенето :
1. Признак на търсене : всички полета.

2. Израз за търсене : детски AND болести

Намерени: 61

Много чужди
издания.

Допълване на
изискване : издание
на български език.

Софтуерът не
предлага търсене по

език на изданието



Стратегия на търсенето-продължение :
2. Признак на търсене : поле Заглавие.

Израз за търсене : детски AND болести Софтуерът не
позволява

търсене по две
думи в поле

заглавие



Стратегия на търсенето-продължение :
3. Признак на търсене : поле Заглавие.

Израз за търсене : детски

15 заглавия,
но не се
открива

“Терапия на
детските
болести”,

“Диференциал
на диагноза на

детските
болести ” и

други, в които
думата “детски

” не е първа
дума от

заглавието



Столична библиотека



Търсене по две
думи в заглавие-

акуратен
резултат



Русенски университет - http://library.uni-ruse.bg/ab/
Търсене : Двигатели с вътрешно горене

Според каталога, няма книги, в чието заглавие има термина “горене”

Търсене –> всички
полета

Термин за търсене
: Двигатели and
горене – 228
заглавия

Търсене –>само в
поле Заглавие

Термин за търсене
: Двигатели- 30
заглавия (само
първа дума
Двигатели,
останалите
заглавия се губят)

Търсене –>само в
поле Заглавие
Термин за
търсене: горене –
няма такива
документи

http://library.uni-ruse.bg/ab/


Търся книги по земеделие в каталога на Аграрния университет в
Пловдив.

http://lib.au-plovdiv.bg/absw/abs.htm
Стратегия : избирам поле заглавие, задавам термин земеделие.
(при търсене във всички полета открива много чужди издания,
искам само български) . Резултат : 10 книги (скрити остават книгите, в
които този термин не е първа дума от заглавие, което подвежда читателя)

Търся книги по земеделие в сводния каталог НАНИКО, в
който участва и Аграрния университет в Пловдив.

http://ilib.cntibg.net:8181/

Стратегия : избирам поле заглавие, задавам термин
земеделие. Резултат : 138 книги

http://ilib.cntibg.net:8181/
http://lib.au-plovdiv.bg/absw/abs.htm




Смяната на стратегията на търсене и софтуерът не бива да се
отразяват върху резултатите от търсене.

Независимо как ще търсим даден документ той трябва да фигурира в
извадката.

Независимо къде в заглавието се намира търсеният термин, дали е
първа, втора или пета дума, той трябва да бъде намерен. Често

читателят търси дадена книга (статия), от която помни “някаква” дума,
без изобщо да знае коя по ред е в заглавието.

Не можем да задължаваме читателите да помнят първите думи от
заглавията. А нима ние ги помним?



Информация за бази данни

Всяка библиотека с точна информация какви бази
данни има, различен интерфейс с лого и визия

http://www.libgabrovo.com:8181/
http://diplom.ilib.primasoft.bg/index_bg.asp

http://lab.ltu.bg/isis-bg/

Още каталози :

http://www.softlib.primasoft.bg/modules/news/article.php?storyid=58

Почти всички каталози : една и съща
«калъпна» информация.

Видове бази данни :
Книги
Статии
Периодка
Ноти
Дисертации
……
……
При търсене по вид в повечето каталози се

откриват записи само в каталог на книги
(малко е вероятно в технически и
медицински университети да има ноти, а в
читалищни и училищни библиотеки, в
моята не малка практика, не съм видяла да
има дисертации. Тези данни обаче си стоят
в интерфейса)

Софтлиб (програмен продукт I-Lib). Вход към сайта и каталозите
http://www.softlib.primasoft.bg

PC ТМ (програмен продукт АВ). Вход към
сайта и каталозите http://www.pc-tm.eu/

http://www.pc-tm.eu/
http://www.pc-tm.eu/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.softlib.primasoft.bg/
http://www.softlib.primasoft.bg/modules/news/article.php?storyid=58
http://lab.ltu.bg/isis-bg/
http://diplom.ilib.primasoft.bg/index_bg.asp
http://www.libgabrovo.com:8181/




Формати за показване :

ISBD - този формат на показване е познат на читатели, които
ползват услугите на библиотеките. За тях не е от голямо значение
дали елементите на описанието следват точно стандарта - отстъпи
за редна дума, за забележка, за анотация, за отделните томове на

многотомно издание и др., но дразни професионалното око

Непознати символи в ISBD формата (*)



ISBN?!?!



Празни клетки в таблицата, липсващо местоиздаване, но със запазени
знаци (:) преди издателството



Друг каталог-Регионална библиотека – Добрич (каталогът вече го няма в
интернет). Ползвам стар екран



Във вид на таблица. По-удобен за читателя, стига да е поднесен оптимално и удобно за
преглед. Използването на един и същ вид таблица за различни видове документи не е
удачно. Един поглед към каталозите на ..... вижда една таблица с редица празни колони.
За описание на статии и периодични издания колоната предметна рубрика е излишна, за
художествена литература - също. Има случаи и на книги, които би трябвало да са
предметизирани, а колонката е празна. Табличният вид може да се използва,
но би трябвало да се адаптира към спецификата на документите,
които представя

Във вид на списък: Най-прегледен за читателя. Всеки елемент от описанието се предхожда
от съответно обозначение, което представя данните в един обозрим вид. Елементите от
описанието, за които няма данни не се визуализират. Пример : Университетска
библиотека, НАЦИД, Столична библиотека и др. .най-добрият вариант е
библиотечните каталози да предлагат възможност за избор на
различни формати. Или ако предлагат само един вариант, то той да
бъде качествен.



СофтЛиб : три вида формати-табличен, във вид на списък, ISBD

Специални фондове-НАТФИЗ, ФОЛКЛОР, АРХИВ, ФИЛМОТЕКА и други.
Всеки каталог следва спецификата на документите, които показва без

излишни клетки, редове, точки, запетайки...



http://natfiz.primasoft.bg



Други примери за “електронни каталози”

http://libblagoevgrad.org/search1112.html

Все още има и такива “каталози” :

•Търсене “екология”, намира “гинекология”

•търсене “право”, намира всички справочници, правописни и
правоговорни речници и други подобни

•търсене Вазов, намира Айвазов, Вазова (това е и помощната
информация на първа страница на този каталог) и други подобни
“резултати от търсене”

Този “каталог” не се може да се коментира, за
съжаление





Вход към каталог
http://www.libblagoevgrad.org/ssv4.html

http://www.libblagoevgrad.org/



“Формати за показване” - празни
редове, виждат се служебни

символи. Неизвестни “Автори”)) с
име “Екология”, Онкогинекология

и други”

Търсене по термин “екология”



Търсене по термин “право”! Открийте сами тези книги измежду
множеството правописни, правоговорни речници и книги по

православие



Изводи :

Библиотечните каталози не са :

• Копи-пейст. Всяка мултипликация без отчитане на специфики
води до гледката “малък човек->широко палто”, “голям-> човек
тясно палто”

•За мен, библиотекаря. Нито за тях, програмистите. Не са за
нас, които работим в библиотеките. Те са за читателите.

• Статични. Те са мобилни, “живи”. Смяната на софтуери,
разширяване на възможностите, допълване на изискванията,
непрекъснати нови разработки. Зависими сме от новото време,
новите изисквания.



Ако ние, работещите в библиотеките, не
отговорим на читателите сега и веднага, в това

динамично време, утре ще е късно.

Ако днес един читател не намери “своята книга”, “своята тема” в нашите
каталози ние губим не един, а най-малко 4 читатели (средно статистическо

семейство)

Библиотеките имат вече десетки и стотици хиляди електронни документи (в
Столична библиотека се работи с обща база данни от над 1 млн. записи).
Все повече нарастват изискванията за точни попадения или поне с малко

информационен шум.

В книгите някак се оправяме, а какво ще се прави със статиите (в някои
библиотеки)? Терминологията в този вид документи е твърде разнообразна и

в същото време еднообразна!?! Идентифициране ?

Библиотеката като кварталния магазин или хипермаркет :

Пазаруваме там, където намираме лесно, бързо, точно на място



Защо направих тази презентация :

- не да укорявам

- не да търся грешки, заради идеята

- не да подценявам труда на колеги

- не да подценявам професионалните умения и виждания на колеги

Направих я :

- за да повиша самочувствието ви, че работите със софтуер равняващ се на
световните библиотечни разработки (някъде и надминаващ)

- за да насърча други библиотеки да изискват това, което е необходимо, за да
предоставят на читателите си и на себе си един съвременен софтуер

- за да видите някои “тънкости на занаята”, които за сега не се употребяват често, но
все повече ще навлизат в справочно-информационната работа. А тънкости има още, ще
се налага и да търсим още!

- за да бъдете уверени, че това, което правим за вас, го правим преди всичко за нас
като читатели, за нашите деца, като читатели

- за да подскажа, че ние “не спим”. Виждаме и търсиме недостатъците в другите и в
своите разработки, чуваме читателите. И работим…



За сега на вашето внимание представих малка част от
недостатъците на фондовете с книги (презентацията не е

изчерпателна, има още много теми за размисъл, за писане, за
показване и, за съжаление, за смях).

Да се готвят електронните каталози с :

Периодика

Аналитично описание на статии

Некнижните носители на информация

Библиографии

Други….



Леко открехване на завесата в :

Периодика : търся вестник “Труд” в два каталога:

Своден каталог на библиотеките
работещи с АБ
http://www.pc-tm.com/absvoden/abs.htm
Избирам пълен формат за показване, за да
виждам данните от всички полета)
Резултат: Откривам заглавия, в които никъде не
намирам този термин : “Perspectives on
Psychological Science”, “Вестник Санкт-
Петербургского университета ”„
Математика и информатика», «Посоки»,
«Бизнес и управление», «Софтуер и хардуер»,
«Восток - Афроазиатские общества -
история и современность», «Подиум»,
«Психология», ИДЕС : Сп. на Института на
дипломираните експерт-счетоводители в
България, Bulletin d'archeologie sud- est
Europeenne и др.

Столична библиотека
http://ilib.libsofia.bg/isisbgstat/

Задавам термина “труд” в поле Заглавие и
намирам вестници и списания, които
наистина имат тази дума в заглавие

http://ilib.libsofia.bg/isisbgstat/






Леко открехване на завесата в :

Електронните каталози на статиите : Търся и си задавам си
въпроси без да давам примери, за сега :

•Заглавията на статиите често съдържат имена на публични личности.
Същите тези хора са и автори на редица статии. Как ще намираме

търсените заглавия ако не можем да конкретизираме къде точно да се
намира даден термин (в посочения пример-име на лице). Извадките ще

включват огромен брой документи без оглед на това дали лицето е автор
или името му е в заглавие. Тук има и частен случай статия “за него, за

нея” без да е упоменато името в заглавие.

•Как ще търсим статии от конкретни вестници и списания без да имаме
възможност на посочваме точното поле (често заглавията на

периодиката е с термини, които ще търсим като част от заглавия на
статии)

•Други въпроси…. , на които имаме решение

•Други въпроси… , на които търсим решение



Нека всеки от вас опита различните стратегии на търсене в различни
библиотеки. Убедете се сами. По –добре ние да си кажем неудобните

истини преди читателите да ни “разнесат” из интернет пространството!

Защо не!

Кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправиме
и да си вървим едно, ако ще бъдем хора – Васил

Иванов Кунчев (Левски)

Защото всички ние гледаме в една посока, но вървим по различни пътища!
Някои са по-къси, други по-дълги, трети … криволичещи.

Приемам бележки към всички каталози в името на една
обща цел- да бъдем полезни на читателите, каквито сме

и ние самите!



Да не позволяваме на читателите да ни върнат
към ръчната работа. На места се ползват още
традиционните каталози въпреки наличието на

електронни. Защо ли ; )



Електронните каталози тепърва ще изискват точни и бързи резултати :

•поради все по-голямото натрупване на електронни записи

•поради повишаване на грамотността и критериите на читателите

•поради все по-малкото време, с което разполагат в забързаното
ежедневие.

Никой няма да ни чака да търси “своята” книга, “своята” статия
измежду стотици други!

Искам си
книгата сега и

веднага!



Тринадесети годишен семинар на фирма Софтлиб

Габрово, 27 октомври 2011 година

Благодаря за вниманието!

Венета Даскалова, СофтЛиб ООД

Тел. 02 988 31 93, 0889 596 843

softlib@mail.bg, softlib@primasoft.bg, venid@mail.bg

mailto:softlib@primasoft.bg
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