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Фамилия от нови продукти i-LIB

q i-Lib Catalog – онлайн каталог
q i-Lib myLibrary – онлайн обслужване
q i-Lib Navigator – достъп до електронни книги
q i-Lib EBSCO – интегриране на EBSCOhost
q i-Lib e-Magazine – електроннo списание

БИБЛИОТЕКАТА в ИНТЕРНЕТ



Визия за каталога на дигиталната библиотека

q Какво включва:
q Регистрация в Интернет
q Заемна в Интернет
q Читалня в Интернет
q Библиотечни услуги в Интернет
q Каталог в Интернет
q Съдържание в Интернет

qКак го предоставя:
q Навсякъде
q По всяко време
q От всякакво устройство
q През контролиран достъп



i-Lib Catalog - Онлайн каталог
qТърсене

q по условия
q през речник
q итеративно с доуточняване
q контекстно (по термин от библ. описание)

qПредставяне
q Собствени библиографски описания
q Собственo дигиталнo съдържание (е-книги)
q Външно дигитално съдържание (от Internet)
q Библиографски описания от World Cat
q Ценова информация от World Cat и Amazon



i-Lib myLibrary - Онлайн обслужване
qОнлайн регистрация
qОнлайн обслужване

q търсене в каталога
q запазване на литература
q презаписване на заета литература
q кошница за заявка на услуги

qОбратна връзка – читателски картон
q Преглед заета литература – срокове/глоби
q Статус на заявки за запазване/презаписване
q Статус на заявени услуги



i-Lib myLibrary - Ние препоръчваме
qТоп листи

qНови книги
qНай-четени книги
qНай-четени автори
qКниги с най-висок рейтинг

qПрепоръчителни списъци
qТематични колекции
qСписъци според профила на читателя

(учебници за студенти първи курс, специалност IT)
qДигитални колекции (дигитализирани БЕ)



i-Lib myLibrary - Персонализация

qСъздаване на собствени колекции –
q по тематика (химия, IT…)
q по предназначение (за дипломна работа)

qПерсонални коментари и рейтинги за
предлаганите книги

Персонална виртуална библиотека



i-Lib Navigator – Дигитални обекти
qИзграждане и управление на собствена дигитална БД

q Дефиниция на контейнери (места в системите за съхранение
на данни със специални филтри за формати)

q Дефиниция на дигитални обекти (БД с описание на дигитално
съдържание (мултимедийни файлове: сканирани копия,
снимки, музика, видео и т.н.)
q Разположени в собствени контейнери(дискове,Storage,Сървери)
q Налично в Интернет (през URL)
q Налично при партньорски организации през устойчиви

идентификатори (persistent identifiers) – партньорски библиотеки,
издателства, големи дигитални библиотеки като EUROPEANA,
GOOGLE BOOKS и др.



i-Lib Navigator – Комплектоване
qКомплектоване на сложни дигитални обекти със собствена

структура от наличните елементарни дигитални обекти (файлове)
qКнига като последователност от глави, раздели и т.н.
qСписание като последователност от статии
qПериодично издания като последователност от броеве

qКомплектоване на нови несъществуващи реално ДО от отделни
части на наличното съдържание

q антологии (примерно: българска любовна лирика)
q колекции (примерно: избрани задачи по математика)
q христоматии
q галерии (примерно: Балканската война в образи)

qНавигация в сложни дигитални обекти
qпо съдържание
qпо части с прелистване

ШИРОКО ПОЛЕ ЗА ТВОРЧЕСКА РАБОТА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ



i-Lib EBSCO – достъп до EBSCOhost
Управление на достъпа през библиотечната система

q Читателят заявява online през i-Lib достъп до EBSCO като
въвежда идентификация (примерно номер на читателска
карта), избрана от него парола за достъп и e-mail за
кореспонденция.

q I-Lib автоматично проверява постъпилите заявки и
одобрява или отказва достъп (според дефинирани от
библиотеката правила (неизтекла карта, платена такса, не
дължи книги и т.н.) на базата на данните в картотеката на
читателите.

q i-Lib автоматично генерира файл за експорт към EBSCO с
имена и пароли за разрешаване на достъпа на одобрените
читатели.

q i-Lib автоматично изпраща писма до читателите при
промяна на статуса (разрешаване или спиране на на достъпа)
към EBSCO.



i-Lib EBSCO – ползаване на EBSCOhost

Работа с EBSCO ресурси през online каталога
на библиотеката.

qЧитателят получил съобщение за разрешен
достъп влиза в i-Lib

qПрез познатия интерфейс на online каталога
на библиотеката търси в разрешените БД на
EBSCO

qПри отваряне на е-book попълва номер на
читателска карта и избраната от него парола

Ресурсите на EBSCO са достъпни от всякъде за
всички регистрирани читатели



i-Lib е-Magazine – издаване на електронно списание

qУчастници: Администратор, Редактори, Автори,
Рецензенти – всички работят отдалечено през Интернет

qПроцес на издаване - online
q Администраторът управлява и настройва системата –

тематики, общи правила и изисквания за публикуване и т.н. и
следи за плагиатстване на съдържанието.

q Авторите подготвят и предоставят през Интернет текстове за
публикуване с ключови думи и резюме.

q Редакторите проверяват текстовете за формална
съвместимост с общите изисквания и ги разпределят за
рецензиране на специализирани рецензенти.

q Рецензентите подготвят и предоставят online рецензии.
q Редакторът и автора редактират online текста.



i-Lib е-Magazine – Публикуване

qПроцес на издаване - online
q Редакторът извършва автоматична проверка за плагиатство

през интегриран инструмент
q Редакторът взема решение за отхвърляне или публикуване на

текста
q Редакторът публикува текста с натискане на бутон в избран от

него брой на електронното списание
qПолзване - online

q Списанието е достъпно за четене и търсене в Интернет
q Архив на стари броеве е достъпен за търсене и четене в

Интернет
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