
Първи стъпки в автоматизираното библиотечно обслужване 

 

Началото на автоматизацията на библиотечните процеси в библиотеката в 

Нова Загора започна твърде късно в сравнение с другите библиотеки в 

страната. На фона на   всеобщата бедност състоянието на библио-течната 

дейност беше последна грижа на общинското ръководство, затова 

библиотекарите взехме иници-ативата в свои ръце и постигнахме за 1-2 

години доста. 

 

Оборудването на Интернет-читалнята ни започна когато Мери Блейк и 

Дейвид Елстръм от САЩ, пратеници на Корпуса на мира в нашия град, 

изпращат филм за Нова Загора в щата Минесота за местна кабелна 

телевизия. Филмът е видян от сем. Бони и Ричард Бърг, които научават за 

нашите проблеми и ни съдействат за покупката на 3 компютъра, принтер и 

скенер. 

С тяхна помощ в библиотеката постъпиха и много книги на английски 

език. В сътрудничество ни беше разработен и проект “Автоматизация на 

библиотечните процеси в библиотеката гр. Нова Загора” и защитен пред 

Британското посолство. 

По този проект за една година успяхме да извършим следното: 

1. Посетихме сродни на нас библиотеки, за да видим кое е най-

удачното за нашата библиотека. 

2. Определихме да се свържем с фирма “Софтлиб”, защото системата е 

по-добре адаптирана към нуждите на библиотеката. 

 Закупени и внедрени са следните модули : 

1. Електронен каталог на книги. 

2. Аналитична обработка на статии от периодичния печат и рецензии и 

части от книги. 



3. Обслужване на читатели. Читателска картотека. Връзка с Електронен 

каталог на книги. 

4. Инвентарна книга на библиотеката и Книга за движение на 

библиотечния фонд. 

5. Технология за ретроспективно изграждане на Електронен каталог на 

основата на Националната библиография за периода 1970-1991 

година. 

6. Подготовка на база данни на Националната библиография за 

информационно обслужване за периодите: 1878-1944, 1945-1969 

години. 

 Модулите бяха инсталирани и настроени на E-Lib на четири работни 

места (станции). 

Фирмата проведе тридневно обучение на всички библиотекари за работа с 

програмните продукти. 

Две библиотекарки: Йовка Петкова и Денка Иванова взеха участие в курс 

за начална компютърна грамотност в рамките на един месец към 

Агробизнесцентър гр. Нова Загора. 

Закупена е компютърна конфигурация съставена от персонален компютър, 

монитор, клавиатура, принтер, бар-код четец. Същата се използва като 

сървър за всички работни станции. 

За въвеждане на записи в Електронен каталог на книги се ползваха 

услугите на Службата по заетост (Бюро по труда) и възможностите на 

програма СПОЗ (Социално подпомагане към осигуряване на заетост). За 

шест месеца трима младежи: Борислав Алеков, Мима Симеонова и 

Цветомира Енчева – всички с висше образование, оказаха неоценима 

помощ на библио-теката при въвеждане на записи от ретроконверсията за 

периода 1970-1991 година. 

Библиотеката установи добри контакти и взаимоотношения с Дом за стари 

хора “Св. Петка” с. Баня. Постоянно се носят прочитни книги на 



домуващите. За Коледа библиотеката направи дарение от 42 т. литература 

за нуждите на дома. 

Библиотеката участвува активно в проявите на общината по 

квалификационна програма със селските библиотеки. В организирания 

семинар-практикум в края на 2004 година  лекцията и упражненията по 

автоматизиране на библиотечните процеси бяха проведени от Труфка 

Стойкова. 

Към 30.12.2004 г. библиотеката е показала завидни резултати във 

въвеждането на записи:  

Електронен каталог  над 20 000 записа (?? Тук напишете за колко време в 

месеци) 

Читателска картотека над 700 записа  

AOS –аналитични описания на статии над 500 записа  

До настоящият момент състоянието е следното: 

Електронен каталог на книги 22 585 записа 

AOS – аналитични описания на статии 1000 записа  

Читателска картотека 1474 записа. 

В процес е изграждането на компютърна мрежа състояща се от два 

компютъра, единият от които ще служи за читателската картотека и ще 

бъде снабден с бар-код четец и принтер, а другият ще обслужва детски 

отдел, за пълното автоматизиране на библиотечните процеси.  


