
Предимства и проблеми при 
използването на чужди 
библиотечни софтуери в 
България

Из практиката на библиотеката 
при Техническия университет-

София с EOS Q-Series

Антоанета Димитрова
Елица Лозанова

Technology Day ІV, 20.05.2004 г., Благоевград



Q-Series- основни модули



Q-Series- основни модули

Acquisitions - комплектуване и 
инвентиране
Cataloging - обработка на всички 
видове документи
Serials - регистрация, обработка и 
рекламации на периодични издания
Circulation - обслужване на читатели
Powersearch - търсене в електронния 
каталог



Модул Acquisitions-
комплектуване и инвентиране



Модул Acquisitions-
комплектуване и инвентиране

Consideration File
списък с библ. документи за комплектуване
възможност за автоматична заявка на 
загубени библиотечни документи

Order Entry
Orders- съставяне на поръчки
Line Items- списък с библиотечни документи, 
които са включени в поръчките
Process Orders- потвърждаване на поръчките



Модул Acquisitions-
продължение

Receive/Update Orders
Orders- обработка на поръчките, инвентиране и 
сигниране на библиотечните документи
Line Items- списък с библиотечни документи, 
включени в поръчките, които се обработват
Invoices- списък на фактури и актове за дарения

Overdues/Claims/Cancellations
автоматично съставяне на списъци със 
закъснели поръчки- Overdues, с поръчки за 
рекламация- Claims и с отменени поръчки-
Cancellations



Модул Acquisitions-
продължение

File Maintenance
Vendor File
база данни на издателства и доставчици
информация за рекламации и платени суми

Fund Account File
база данни с бюджети
автоматично приспадане на изразходваните 
суми

Bill-to/Ship-to File
база данни с разплащателни сметки



Модул Acquisitions-
продължение

Patron File
база данни на читатели, които са свързани с 
комплектуването (преподаватели, които 
подават заявки да закупуване на книги; 
дарители)

Historic File
база данни (архив) на всички обработени 
поръчки 
възможност за редактиране на информацията

Инвентарна книга
Книга за движение на библиотечния фонд



Модул Cataloging- обработка на 
всички видове библ. документи



Модул Cataloging- обработка на 
всички видове библ. документи

Bibliographic File
библиографски записи (БЗ) на всички видове 
библиотечни документи- книги, ПИ, CD/DVD, 
дисертации
формат за библиографско описание- MARC 21
2 бази данни- основна (пълни БЗ) и 
Review/Approve (БЗ за редактиране)

Authority Control
контролни записи на имената на авторите, на 
предметните рубрики и на сериите
възможност за добавяне на записи



Модул Cataloging-
продължение

Deletion File
библиографски записи, които са изтрити от 
основната база
възможност за окончателно изтриване или 
възстановяване на библиографските записи

Publisher File
база данни на издателства 
записите се въвеждат отделно от 
библиографските записи
възможност за избиране и добавяне на 
издателства при създаване на БЗ



Модул Serials- регистрация, 
обработка и рекламации на ПИ



Модул Serials- регистрация, 
обработка и рекламации на ПИ

File Maintenance
Serial File
кратки БЗ на ПИ- информация за хронологията 
и периодичността на отделните заглавия
информация за получените броеве- Holdings

Vendor File
база данни на издателства и доставчици
информация за рекламации и платени суми

Patron File
база данни на читатели, които използват 
услугата Routing- доставка на информация за 
новополучени броеве на предварително 
избрани ПИ



Модул Serials- продължение
Issue Checkin

регистрация на получените броеве на ПИ с 
автоматично отчитане на датата на получаване, 
според предварително зададената 
периодичност
възможност за редактиране на датата и 
добавяне на заглавия и забележки към броевете

Overdues/Claims
автоматично съставяне на списък със закъснели 
броеве- Overdues
автоматично съставяне на списък с броеве за 
рекламация- Claims



Модул Circulation-
обслужване на читателите



Модул Circulation-
обслужване на читателите...
Circulation Desk
Вкл. дейностите, извършвани в Заемна служба -
заемане на книги за вкъщи, връщане, презаписване и 
запазване на книги

Patron Maintenance
БД с информация за читателите (чит. картони)

Title/Item Maintenance
БД с кратки данни за книгите, с които се обслужва на 
Заемна служба (ел. каталог, без възможност за 
търсене, а само прелистване по азбучен ред на 
заглавията и по инв. номер)



Circulation - Patron Maintenance



Модул Circulation CircDesk-
заемане на книги



Модул Circulation CircDesk-
заемане на книги.....

Checkout Items - заемане на книги

Checkin Items - връщане на книги

Holds - запазване на книги

Inhouse Checkin - статистика на 
ползваемостта в Читалнята по заглавия

Renewals - презаписване



Модул Powersearch- търсене 
в електронния каталог



Модул Powersearch- търсене 
в електронния каталог



Модул Powersearch- търсене 
в електронния каталог

Quick – опростено търсене – по крючова дума

Field – търсене по определени полета (автор, 
заглавие, издателство)

Advanced – разширено търсене, с възможност 
за комбиниране на отделни критерии

Catalog Gateway (Z39.50) – тръсене чрез 
протокола Z39.50 в ел.каталози на др. библиотеки



Q-Series Web OPAC

Eлектронен каталог, достъпен в Интернет:

http://libserve.tu-sofia.bg/WebOPAC/index.asp



QSeries Web Opac – Начална 
страница /Start Pagе/



Simple Search - Опростено търсене (търсене по 
ключова дума или фраза)

Browse Search – Търсене чрез прелистване по 
определено поле (“Автор”, “Заглавие”, 
“Предметна рубрика” и т.н.) 

Power Search - Комбинирано търсене по няколко 
полета посредством булеви оператори (И, ИЛИ, 
НЕ)

QSeries Web Opac - Начална 
страница



QSeries Web Opac – Списъци 
/Lists/



Web Opac – Търсене /Search Page/



QSeries Web Opac – Читателски 
запис



QSeries Web Opac –
Читателски запис /My Account/

My Profile - информация за читателя

Checkouts - заети книги

Charges - дължими глоби

Holds - запазени книги 

Messages - съобщения до читателя 

Password Change - смяна на парола



QSeries Web Opac – Читателски 
запис



QSeries Web Opac - Useful 
links

E-mail Librarian – пращане на e-mail до 
библиотеката

Library Info – информация за 
библиотеката

Other Libraries – връзки към електронни 
каталози и/или сайтове на други 
библиотеки



Благодарим за вниманието!
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E-mail: tonyd@tu-sofia.bg

Елица Лозанова
Библиотечно-информационен комплекс,
ТУ-София, “Справочно-информационна служба”
E-mail:eil@tu-sofia.bg


