
Регионална библиотека
“Ем. Попдимитров” Кюстендил



 Новата система за регистрация и обслужване
функционира в Регионална библиотека „Ем.
Попдимитров” Кюстендил от 17 юни 2013 г. ,
т.е. близо вече 4 месеца, време достатъчно
за да се проследи процесът на внедряване,
за да се изпробват в реална среда всичките й
функции, да се отчетат предимствата.



üПотребители

üОбслужващ библиотечен персонал

üБиблиотечен мениджър



üПромяна в нагласите и очакванията
üПромяна във взаимоотношенията
üПреодоляване на някои негативни поведенчески модели
üДисциплиниране
üСтриктно спазване на Правилата...

Извод: системата цели по-ефективно, качествено иИзвод: системата цели по-ефективно, качествено иИзвод: системата цели по-ефективно, качествено и
модерно информационно обслужванемодерно информационно обслужванемодерно информационно обслужване

предизвикателствапредизвикателствапредизвикателства



Уважаеми читатели!
В Библиотеката функционира нова автоматизирана система за

обслужване на потребители. В тази връзка ви информираме:
1. Представянето на читателска картаПредставянето на читателска картаПредставянето на читателска карта при посещение в библиотеката

е задължително, тъй като баркодът е идентификация за вашата
самоличност.

2. Предоставянето на имейл адресаПредоставянето на имейл адресаПредоставянето на имейл адреса улеснява комуникацията ни с
вас по отношение на спазване на сроковете за връщане и дава
възможност за информиране за интересуващи ви заглавия. Това
спестява вашите и на Библиотеката разходиразходиразходи за изпращане на
предупредителни писмапредупредителни писмапредупредителни писма за закъснения по традиционната поща.

3. Новата система автоматично отчита просрочените дни и начисляваначисляваначислява
глобиглобиглоби, затова спазвайте сроковете за връщане на заетите от вас
книги и, ако е необходимо, ги презаписвайтепрезаписвайтепрезаписвайте - по телефон, имейл
или лично в библиотеката. Съгласно Правилника можете да
презапишете книгите до два пъти.

4. Заетите от вас книги можете да върнете във всеки отдел наЗаетите от вас книги можете да върнете във всеки отдел наЗаетите от вас книги можете да върнете във всеки отдел на
Библиотеката, независимо от мястото на заемане.Библиотеката, независимо от мястото на заемане.Библиотеката, независимо от мястото на заемане.

Благодарим за разбирането и съдействието. Уверяваме ви, че всички
нововъведения са в името на по-доброто ви обслужване



üПести време за проследяване на закъсненията
üПести средства за изпращане на писма по традиционна
поща
üНапомнително писмо по електронна поща
ü“Архив на библиотечното потребление за всеки читател”

предимствапредимствапредимства



предимствапредимствапредимства

üГарантирана прецизност на информацията – няма
възможност за манипулация на резултатите
üПести време
üЛесно за обобщаване
üДостъпно и обозримо

Анализ на лятното четене в Регионална библиотека
Кюстендил за периода 30 юни – 30 септември 2013 г.





üПроучвания в областта на социология на
четенето
üНасочване на политиката на
комплектуване
üСравнителни анализи в полза на
издателите и др.





 цялостен поглед върху работата на отделите
във всеки един момент

 по-качествен и по-ефективен управленски
процес

 наблюдение върху индивидуалното
изпълнение

 контрол върху качеството на обслужване



 Промени облика на традиционната библиотечна
статистика (Дневник на библиотеката, Своден дневник)

 Пести време
 Изключва възможност за човешка грешка при

изчисление
 Дава възможност за стотици сравнителни

анализи между отделите и като цяло за
библиотеката

 Облекчава добре познатата тримесечна
отчетност към Глобални библиотеки



ü непрекъснат контрол върху финансовите
постъпления от читатели
üразпределение на несъбраните по някаква
причина средства, т.е. отчита пропуснати
финансови ползи





С благодарност за вниманието и
съжаление, че не присъстваме лично!

София Пейчева
Анелия Харалампиева

За да не ни забравите до
следващия семинар




