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Интегрирана библиотечно-информационна система e-Lib & i-Lib Prima. Обзор 

• Съвременен софтуерен продукт за организация и 

управление на бази данни от релационен тип, разработен 

с цел автоматизация на библиотечните процеси 

• Моделиран на база действащите библиотечни наредби и 

стандарти 

• Съвкупност от модули, следващи всички аспекти от 

дейностите в библиотеката 

• Съобразен със спецификите в различните видове 

библиотеки: регионални, университетски, читалищни, 

училищни, ведомствени 

 



Интегрирана библиотечно-информационна система e-LIB & i-LIB PRIMA. Обзор 

e-Lib Комплектуване на 

библиотечния фонд 

БД-Доставчици, Следене на 

постъпления, 

Съпроводителни документи 

e-Lib  Регистрация, 

инвентиране и отчисление 

Отчетна и финансова 

документация: КДБФ, 

Инвентарни книги, Актове за 

постъпления или отчисления, 

Приемо-предавателни 

протоколи 

e-Lib  Класификатори, 

Списъци с унифицирани 

стойности 

e-Lib  Инвентаризация и 

контрол на фондовете 

Отчетна документация 

 

e-Lib  Дигитална библиотека 

e-Lib 

Администриране 

Настройки, 

параметризиране 

e-Lib 

Управление 

Финасови 

анализи 

e-Lib Регистрация на 

читатели 

ЧК, Абониране за услуги 

 

 
e-Lib  Обслужване на читатели 

Заемане, връщане, презаписване на 

БЕ за дома / в читални 

Глоби, транспорт 

e-Lib  Управление на заявки 

• за запазване на БЕ 

• за услуги  

• препоръчителни списъци 

i-Lib On-line каталог 

Базово търсене, Уточняващо търсене, 

Контекстно търсене,  Достъп до 

допълнителна информация за изданията в 

електронния каталог,  

Мобилна версия на каталога и MyLibrary 

 

i-Lib My Library 

Регистрация, Презаписване,  Лични 

списъци (виртуални рафтове), 

Резервации,  Заявки за услуги, 

Достъп до личния ЧК e-Lib Електронни каталози и картотеки - Стандарти: 

„Книги“, Некнижни издания“, „Периодични издания“ 

„Аналитични описания на статии, рецензии и части от книги“ 

Информационно търсене в електронните ресурси 

Извеждане на Информационни бюлетини и библиографски справки 

 

e-Lib  Статистика 

на обслужване 

на служители 

i-Lib  Достъп до дигитално 

съдържание, Навигатор 



Интегрирана библиотечно-информационна система e-Lib & i-Lib Prima. Обзор 



Интегрирана библиотечно-информационна система e-LIB & i-LIB PRIMA. Обзор 



E-Lib Prima. Конфигуриране 

За оптимално използване 
възможностите на 

инструментариума са 
необходими 

първоначални настройки 
и конфигуриране на 

системата 

Задълбочени 
анализи на 

дейностите в 
библиотеката 

Зареждане на голям набор 
от номенклатури, списъци и 

класификатори за всички 
налични стандарти: Книги, 

Некнижни издания, 
Периодика, АО на Статии, 

Рецензии, ЧК 

Структуриране и 
унифициране на 
входните данни 

Миграция на данни от 
стара система, при 

налична такава 

Прецизиране на 
функционалностите 
при включване на 
нови модули (за 

поетапен модел на 
внедряване) 

Съгласуване с 
библиотечните 

специалисти  



E-Lib Prima. Параметризиране 

 Работни места, включително и мобилни (напр. 

библиобус) 

 Филиали, отдели  

 Инвентарни книги 

 Формиране на инвентарни номера, броячи 

 Разпределение в КДБФ 

 Фондове, поддържани в библиотеката 

 Срокове за заемане, запазаване и презаписване 

на БЕ 

 Такси, депозити 

 Вкл./изкл. начисляване на глоби 

 Вкл./изкл. проследяване на книги за транспорт 

 Потребителски имена, пароли и права на достъп 

на служителите 

 Контейнери за дигитални обекти 

 Статистики, отчети 

 



E-Lib Prima. Параметризиране 

 Списъци с предварително дефинирани стойности: 

 Места за съхранение на библиотечните единици 

 Видове библиотечни единици 

 Броячи за форматни сигнатури 

 Език за КДБФ 

 УДК за КДБФ 

 Начини на набавяне на БЕ 

 Причини за актове за отчисления на БЕ 

 Видове читателски карти 

 Видове услуги 

 Класификатори с предварително заредени стойности и автоматично 

добавени стойности, в процеса на зареждане на данни (при миграция от 

друга система): 

 Автори, Заглавия, Лица с вторична авторска отговорност, Издателства, 

Серии, Колективни автори, Езици на изданията, Класификационна схема, 

Ключови думи и др. 

 



E-Lib Prima. Управление на данните 

Оптималното конфигуриране и параметризиране на 

системата дава възможности за улеснено: 

• Управление на наличните в системата данни: сортиране, 

групиране, филтриране, форматиране, обединяване 

• Използване на каталозите и картотеките на библиотеката 

от потребителите, както на място, така и през интернет 

• Изпълнение на заявки, получени през интернет 

приложението: заявки за запазване на БЕ, заявяване на 

услуги, презаписване на заети БЕ 

• Навигация на дигитални обекти 

 



E-Lib Prima. Изходни данни 

• Експорт на множества селектирани 

извадки от еднократно въведените 

данни, под формата на: отчети, 

статистики, анализи 

• Генериране на печатни изходи в 

различни формати, за избран времеви 

период: 

o таблични или списъчни 

o директно отпечатване на принтер 

o съхраняване във файлове (word, 

excel, pdf) 

 



E-Lib Prima. Администриране 

След първоначална конфигуирация и внедряване на библиотечната системата са 

предоставени възможности за последващи редакции на част от параметрите, 

достъпни за администратора: 



Меню Администратор. 

Преместване (прикачане) на екземпляри 

Преместване на инвентарен номер от описание с един идентификатор 

към друго БО, заедно с цялата история на екземпляра по заемане, 

връщане, участие в инвентаризации, статистика. 

В случаи, когато: 

• В базата данни има налични повече от един запис за едно и също 

библиографско описание и към всеки от тях са въведени различни 

инвентарни номера, окончателно регистрирани в системата 

• Грешно асоцииран инвентарен  номер към библиографско 

описание, окончателно регистриран в системата 

 

 



Меню Администратор. 

Обединяване на стойности в Класификатор  

Класификатори:  

• унифициране на библиографските данни, при въвеждане на информация в електронните каталози и 

картотеки 

• подпомагане работата на библиотечните специалисти 



Меню Администратор. 

Обединяване на стойности в Класификатор  
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