
Библиографията като мултимедия 
– информационни възможности, 

краеведски приноси 



Интерактивна мултимедия – 
определение 

Всеки софтуерен продукт, който:  

 

обединява аудио-видео технологии, текст и 
анимация 
 

осигурява възможност на потребителя да 
контролира, комбинира и манипулира 
различни видове медия (текст, звук, видео, компютърна 

графика и анимация) 



Традиционна 
библиография 

Интерактивна 
мултимедийна 
библиография 

потребител 

Пасивен 
ползвател 

Активен участник 



Електронните библиографски указатели на 
РБ “Ем. Попдимитров” Кюстендил” 

Персоналии – 5 

Емануил Попдимитров 

Жеко Попов 

Георги Струмски 

Биньо Иванов 

Екатерина Йосифова 

Тематична – 1  

Череша 



Череша – тематична библиография 

-  Седем структурни 

раздела:   

 Хабилитационни 

трудове и дисертации;  

 Книги;  

 Стандарти, патенти и 

авторски свидетелства;  

 Научни статии на 

български език;  

 Научни статии на други 

езици;  

 Научнопопулярни 

статии;  

 Непубликувани 

материали,  



Справочен апарат 

наред с 

традиционните 

показалци и два 

специализирани:  

 

  

Показалец на 

сортовете, създадени 

в Института и  

Показалец на 

интродуцираните 

сортове от Института 



Наличието на връзки – улеснение за 
потребителите 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
  
 

библиографско 
описание 

дигитално 
копие (текст, 

звук, картина)  

Електронен 
ресурс  в 

интернет (текст, 
звук, картина) 

показалец 



Вътрешни връзки 

показалец – 

библиографско 

описание 

 



Вътрешни връзки 

библиографско 

описание – 

дигитално копие 

 



Вътрешни връзки 

библиографско описание  – 

графично изображение 

 



Външни връзки 

библиографско 
описание  – 
електронен ресурс 
в Интернет 

 



персоналии 

Критерии за подбор на  

библиографирано лице 

 

 Утвърдени имена в областта, в която се 
изявяват (култура, литература, наука) с 
регионална и национална значимост 

 Юбилейни годишнини 

 Почетни граждани на Кюстендил 



2005 



2007 



2008 



2009 



2011 



Популяризиране 

 

Пред професионална аудитория 
 Библиотечни форуми (конференции, семинари, кръгли маси) 

 

Непрофесионална аудитория  
 Юбилейни чествания, представяния на книги  

 



Пред публика 



Предимства при работа   с модул 

 
Съобразен с всички стандарти за 

библиографско описание според вида на 
библиографията 

Автоматично извеждане на показалците 

Възможности за вътрешни и външни връзки 

Възможности за визуализиране 

Възможност за актуализация 

Възможност за отпечатване 



Модул “Библиография” 
възможност за печат 



Мултимедийни указатели – 
модерна форма за информационно 
обслужване и комуникация с 
потребителя 

www.libkustendil.primasoft.bg –  

 

Електронни издания - Библиографии 



 

   

Благодаря за  

   вниманието! 

 

 

А. Харалампиева 

anepe@abv.bg 

O78-55-01-16 


