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1-ви семинар, София 
 5 октомври 1999 г. 
 
• На 5 октомври 1999 г. в зала "Виктория" на Столична 

библиотека се състоя първата среща на 
потребителите на библиотечен софтуер E-Lib. За 10 
месеца от основаването на фирмата нашият софтуер 
работи в 22 библиотеки.  

• На срещата присъстваха над 50 представители на 
различни библиотеки. 

• Фирмата представи разработените и внедрени 
софтуерни модули, за сега все още в среда на DOS. 
Демонстрираха се и модули в среда на Windows, 
които се разработват и предстои тяхното 
внедряване. 



2-ри семинар, Бургас 
 6-7 ноември 2000 г. 
 • Домакин беше Регионална библиотека            

"П. К. Яворов".  
• Присъстваха над 60 представители на различни 

библиотеки от страната. Домакините 
направиха демонстрация на Интегрираната 
библиотечна система E-Lib в среда на Windows.  

• Фирма СофтЛиб представи бъдещите си 
разработки. На този етап почти всички основни 
модули за автоматизиране на библиотечната 
дейност работят в среда на Windows. 
Изключение прави инвентарната книга и 
книгата за движение на фонда. 



3-ти семинар, Сливен 
 1-2 октомври 2001 г. 
 • Домакин беше Регионална библиотека 

"Сава Доброплодни".  
• Присъстваха над 60 представители на 

различни библиотеки от страната.  
• Домакините направиха демонстрация на 

Интегрираната библиотечна система E-Lib в 
среда на Windows. Интерес предизвика 
новият модул "Персоналия".  

• Фирма СофтЛиб представи бъдещите си 
разработки. 



4 семинар, София 
 12-13 ноември 2002 г. 
 • Домакин на срещата е Столична библиотека.  
• Присъстваха над 70 представители от библиотеки и 

информационни центрове в страната. 
• На фокус: 
• Ретроконверсията на традиционните каталози. В 

дискусията участваха г-жа Б. Савова от фондация 
"Отворено общество", финансирала проект «Български 
книги 1878-1991 г.», и представители на Народната 
библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". 

• В заключение, участниците се обединиха около следното : 
Налице са условия за започване на ретроконверсия на 
традиционните каталози на библиотеките при активно 
използване на наличните електронни ресурси.  
 



5-ти семинар, Казанлък 
 2-3 октомври 2003 г. 
 
• Домакин на срещата беше библиотека 

«Искра».  

• Присъстваха над 70 представители на 
различни библиотеки от цялата страна.  

• Представихме новите разработки - 
Инвентарна книга и Книга за движение 
на фонда в среда на Windows. С тези 
модули библиотечната система вече 
изцяло работи в Windows.  

 

 



6-ти семинар, Търговище 
 13-15 октомври 2004 г. 
СофтЛиб на 5 г. 
 
• Домакин на срещата беше РБ  “Петър Стъпов”. На 

срещата се честваха два юбилея - 45 години от 
създаването на библиотека "П. Стъпов" и СофтЛиб 
на 5 години.  

• Присъстваха 106 представители от различни видове 
библиотеки от цялата страна. 

• Докладите и презентациите предизвикаха интерес и 
дискусии, свързани не само с автоматизацията, а и с 
библиотечни въпроси от ежедневната практика 
(класиране, обмен на данни, коопериране и 
др.). Дискусиите продължиха в ползотворни 
неформални разговори. 

 



7-ми семинар, София 
 5-7 октомври 2005 г. 
 • Срещата се проведе в сътрудничество със Столична библиотека, 

която представи своя опит в  библиотечното дело и 
постиженията си в автоматизацията. 

• Присъстваха 98 представители от различни видове библиотеки от 
цялата страна.  

• Доц. Татяна Янакиева, зав. катедра “Библиотекознание, научна 
информация и културна политика” при СУ “Климент Охридски” и 
ст.н.с. Александра Дипчикова, НБКМ, представиха изданието 
"МАRC 21 Lite : Формат за машинночетими библиографски 
записи". 

• ПримаСофт заинтересува специалистите с нови икономични 
решения за хардуер за библиотеките и връзка с отдалечени 
отдели и филиали. 



8-ми семинар, Кюстендил 
 3-5 май 2006 г. 
• Домакин на срещата беше  РБ “Емануил Попдимитров”. 

• Акценти на срещата бяха Некнижните издания и проектът 
“Национален своден каталог на регионални библиотеки 
в България”, по който съвместно работят фирмите 
ПримаСофт, СофтЛиб и четири регионални библиотеки. 

• Разисквани бяха основните проблеми, с които се 
сблъскват библиотекарите при обработката на 
нетрадиционните носители на информация и възможните 
решения при липсата на приет стандарт. Своя опит в тази 
посока споделиха колеги от отдел "Изкуство" на 
библиотека “Петър Стъпов”, Търговище и директорът на 
библиотеката при Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство, Пловдив.  



9-ти семинар, Велико Търново 
 13-15 юни 2007 г. 
 • Домакин беше РБ “П. Р. Славейков”. 

• Представен беше Националният своден 
каталог на регионалните библиотеки в 
България, който на предишния семинар бе 
показан само като проект.   

• Показано беше и началото на изграждането 
на сводния каталог на старопечатни, редки и 
ценни издания.  

• Колеги от различни библиотеки споделиха 
своя опит в работата с библиотечния софтуер 
на фирма СофтЛиб.  



10-ти семинар, Пловдив 
 28-30 май 2008 г. 
 • Домакин беше Народна библиотека  “Иван Вазов”. 

• СофтЛиб представи нови и модернизирани 
софтуерни разработки, перспективите за развитие 
през настоящата година: Обединени ресурси, 
Дигитализация, Библиографии он-лайн.  

• Голяма част от програмата беше отделена за колеги 
от различни библиотеки, които със заслужено 
самочувствие представиха резултати от 
реализирани проекти със софтуерни решения на 
СофтЛиб, финансирани от български и европейски 
програми.   



11-ти семинар, Банско 
 22-24 април 2009 г. 
СофтЛиб на 10 г.  
• Благодарим на колегите от  регионите на Бургас и от 

Русе,  Търговище, Велико Търново и други далечни 
градове, които пропътуваха не малкото разстояние до 
Банско за  12-14 часа, за да уважат нашия празник.  

•  
На фокус: 

– Интернет приложения : Портал НАНИКо, Български 
Арт архиви, Статистически данни в дигитален формат 
(НСИ) 

– Пътят към дигиталната библиотека 

– Нестандартни модули – Образование, 
Здравеопазаване, Община 

 



СОФТЛИБ на 10 
• e-Lib DOS към  e-Lib Windows  

• Интернет приложението i-Lib  

• Технология за ретроконверсия – натрупване на електронни ресурси 

• Други информационни системи  - образование, общини, здраве, туризъм 

• Библиотеките в съвременни информационни центрове  

• Стандартизация - Проектът MARC формат  

• Некнижните издания 

• Обслужване на читателите  

• Сводни каталози  

• WEB портали   

• е-Museum 

• Обединени каталози – Регина Книги, Регина ПИ, Старопечтни, НАНИКо 



12-ти семинар, София 
 6-8 октомври 2010 г. 
 • На фокус:  

– Бъдещето на библиотеките е в 
обединяването 

– Дигитализация на фондовете 
• Обединенията в действие :  

– Старопечатни, редки и ценни издания 
– РЕГИНА – книги 
– РЕГИНА ПИ- периодични издания 
– Български арт архиви, ресурси и технологии 

на изследване (БААРТИ) 



13 семинар, Габрово 
 26-28 октомври 2011 г. 
 • Семинарът беше съчетан с още значителни събития 

-  150 годишен юбилей на РБ «Априлов-Палаузов» и 
Национална кръгла маса "Съвременната библиотека 
между традиционните ценности и 
предизвикателствата на бъдещето".  

• На фокус: 
• Представяне на новата платформа:  «Регистрация на 

читатели, Обслужване» и  най-новия модул 
«Статистика» - любопитна информация за всички; 

• Библиографията като мултимедия; 
• Информационно търсене. 

 



14 семинар, Пловдив 
 8-10 октомври 2012 г. 
 
• Домакин на срещата беше Народна 

библиотека “Иван Вазов”. 

• На фокус: 

– Новата платформа за Регистрация и 
Обслужване на читатели. Статистика. 
Най-четено. Най-активни читатели 

– Модул за Инвентаризация в проект 

– Място на самообслжване 

 



15-ти семинар, Созопол 
 2-4 октомври 2013 г. 
 • Домакин беше читалище “Отец Паисий”.  
• На фокус: 

– Управление на дигиталното съдържание 
– Он-лайн каталога на дигиталната библиотека 
– Обслужване и Статистика – реални резултати и 

анализи 
• Показахме и резултатите от едногодишната работа 

на новите продукти в регионалните библиотеки в 
Пловдив, Велико Търново, Кюстендил и др.  

• Колеги от тези библиотеки споделиха практическия 
си опит с новата софтуерна платформа, върху която 
развиваме интегрираната система. 



16 семинар, Хисаря 
 22-24 октомври 2014 г. 
СофтЛиб на 15 г.  
• На фокус: 

– Новата платформа e-Lib/i-Lib Prima – 
интегрирана система: Обработка, 
Регистрация и Обслужване, 
Дигитално съдържание, Интернет 
каталог, Мобилна версия 

– Музейна система. Дигитално 
съдържание 



17-ти семинар, Сливен 
 23-25 септември 2015 г. 
 • Домакин беше РБ „Сава Доброплодни“ . 

Семинарът се проведе в рамките на 60-
годишния юбилей на библиотеката. 

• На фокус: 
– Интернет каталози. Нова визия и 

функционалност. Моята библиотека 
– Комплексни решения в областта на 

информационните и комуникационните 
технологии 

– Инфраструктура на Дигиталния център 
– Регина Книги – нова визия 

 



18-ти семинар, Бургас 
 3-5 октомври 2016 г. 
 • Домакин беше РБ «П. К. Яворов».  
• На фокус : 

– Проекти БГ08 за Опазване на 
книжовното наследство – софтуерна 
платформа и постижения 

– Дигитализацията 
– Работа с модулите на новата 

платформа е-Lib Prima 
– Автоматизирана инвентаризация 



19-ти семинар, Добрич 
 27-29 септември 2017 г. 
 
• Домакин беше РБ “Дора Габе”. 

• На фокус: 

– Новата система в РБ “Дора Габе” 

– Представяне на модули от e-lib/i-Lib 
Prima – Статии, Периодични издания 

– Статистика по дейности и служители 

– Музейна система, развитие и 
внедрявания 



20-ти семинар, Велико Търново 
15-17 октомври 2018 

СОФТЛИБ на 20 г. 



От старата към новата платформа  

Етап 1 Етап 2 Етап 3 

Обслужване. 
Статистика  

Обслужване. 
Статистика 

Онлайн 
каталог 

 
Музейна 
система 

Обслужване. 
Статистика  

Онлайн 
каталог 

Обработка 
на заявки 

Моята 
библиотека 

Р
ез

ул
та

т 



От старата към новата платформа  

•Обслужване.   
Статистика 
•Обработка на 
заявки 
•Он-лайн каталог. 
Моята 
библиотека 
•Google 
интерфейс 
 

•Обслужване.   
Статистика 
•Обработка на 

заявки 
•Он-лайн каталог. 

Моята 
библиотека 
•Google интерфейс 
•Статии от 

периодичните 
издания 
 

•Обслужване.   
Статистика 

•Обработка на 
заявки 

•Он-лайн каталог. 
Моята библиотека 

•Google интерфейс 
• Статии от 

периодичните 
издания 

•Некнижни 
издания 
 
 

•Обслужване.   
Статистика 

•Обработка на 
заявки 

•Он-лайн каталог. 
Моята библиотека 

•Google интерфейс 
• Статии от 

периодичните  
•Некнижни 

издания 
•Периодични 

издания 

Р
ЕЗ

УЛ
ТА

Т 

Етап 4 Етап 5 Етап 6 Етап 7 



От старата към новата платформа  

Етап 8 

П
Р

ЕД
С

ТО
Я

Щ
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МИГРАЦИЯ текущо 
РНБ "Петко Рачев Славейков“ 
• Книги, Предстоящо : Периодика, Статии 

СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА 
• Книги, Некнижни издания, Предстоящо: Периодика 

РБ  “Петър Стъпов” 
• Некнижни издания и още 

ЧБ  “Д. П. Сивков 1870” 
• Статии 

• Медицински  университет, 
Плевен 
 

 

• ЛТУ, София 
• РБ “Дора Габе”, Добрич 
• НЧ “Христо Ботев”, Рила; НЧ 

“Самообразование 1919”, 
Приморско;  НЧ “Гоце 
Делчев”, Гоце Делчев; 132 СУ, 
София 

• Национален  
политехнически музей, 
София 
 
 
 



СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА 
СТАТИСТИКА  НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 



СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА 

 



 



 



Инвентаризацията 

• 2017:  

Общо проверени БЕ: 63 000, средно по 570 за ден 

• 2018: 

Общо проверени БЕ : 74 604, средно по 740 за ден 

• Столична библиотека – библиобус: 927; МУ, Плевен, 
частична: 4031, Търговище: Краезнание -1846, СБИО – 
2800; Тракийски университет - общо около 65000  



РЕЗУЛТАТИТЕ 

СОФТЛИБ  НА  20  

В  ПАРТНЬОРСТВО 



• Он-лайн услуги 
• Множество Обединени 

ресурси: тематични и 
регионални 

• Нова култура за 
библиотекари и 
читатели 

• Колелото се върти 
 

• 105 активни библиотеки 
и музеи с e-Lib/i-LIB 

• Инструментариум за 
библиотекаря 

• Милиони БО в 
електронен формат 

• Он-лайн достъп до 
ресурси, дигитално 
съдържание 



ДОБРЕ ДОШЛИ! 
 
 

20-ти юбилеен семинар на СофтЛиб 
15-17 октомври 2018, 

Юрия Сматракалева 


