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ОсновниОсновни темитеми

• Кратко запознаване с проекта
"Коопериран абонамент"

• Описание на базите данни и услугите, 
които предлага Pulsar Online Services

• Идеи за маркетинг и обучение на две
нива
– на библиотеките, участнички в проекта
– на читателите, които ползват услугите
на Pulsar Online Services



ППроектроект ""КоопериранКоопериран
абонаментабонамент"" -- целицели

• Разширяване на достъпа на библиотеките
до печатните западни периодични
издания и електронните им версии

• Икономично изразходване на средствата 
чрез намаляване на цените при 
обединена покупка

• Организиране на доставка на документи
по електронен път при преференциални

условия между участниците в проекта



ППроектроект ""КоопериранКоопериран
абонаментабонамент““ -- уучастницичастници

• Аграрен университет- Пловдив
• Нов български университет
• Русенски университет “Ангел Кънчев”
• Столична библиотека
• Стопанска академия- Свищов
• Технически университет - Варна
• Технически университет - София



ППроектроект ""КоопериранКоопериран
абонаментабонамент““-- резултатирезултати

• За първи път  в България
– беше успешно проведена съвместна 
процедура на 7 библиотеки по ЗОП

– беше осъществено споделено ползва-
не на печатни списания и on-line бази 
данни- Pulsar Online Services

– беше договорена безплатна доставка 
по електронен път на сканирани      
статии по заявка между библиотеките



http://www.pulsaragency.com
/pos/myfulltext.php



Pulsar Online ServicesPulsar Online Services
• Услугата MyMy FullFull TextText дава достъп до 
списъка с всички заглавия, абонирани по 
проекта “Коопериран абонамент”, като 
съдържа информация за издателството, 
ISSN и библиотеката, в която се 
получава всяко списание

- за заглавията, които са оцветени в 
синьо, има осигурен достъп до on- line 
версията на изданието



Pulsar Online ServicesPulsar Online Services--
продължениепродължение

- за заглавията, които са оцветени в 
зелено, има осигурен достъп до пълния 
текст (когато има такъв) или до 
съдържанията и анотациите в базите 
данни на EBSCO

- за заглавията, които имат само 
печатен вариант, са налични сканирани 
съдържания на броевете, достъпни на 
сайта на БИК

http://www.bic.bg/BG/



Pulsar Online ServicesPulsar Online Services--
продължениепродължение

• Възможности за търсене:
- по дума от заглавието на списанието
- по ISSN
- по издателство
- по местоположение на списанието

• Възможност за on-line заявка за доставка 
на статии чрез изпращане на e-mail с 
данните на избраното заглавие до 
библиотеката, която го е абонирала



Pulsar Online ServicesPulsar Online Services--
продължениепродължение



Pulsar Online ServicesPulsar Online Services--
продължениепродължение

• Услугата TOCTOC//AbstractsAbstracts дава достъп до 
повече от 15 хиляди заглавия на 
списания на ниво съдържания на 
броевете и/или анотации на статиите

• Услугата EBSCOhostEBSCOhost FullFull TextText дава 
достъп до пълните текстове на статиите 
от 7342 подбрани заглавия от базите на 
EBSCO (само за абонати на EBSCO)



ИдеиИдеи заза маркетингмаркетинг-- сред сред 
библиотекитебиблиотеките

• Среща на участниците в проекта на 1-ви 
семинар “Добри библиотечни практики”, 
София, 5 април 2004 г.

- първо представяне на базите данни 
и запознаване с услугите, които 
предлага Pulsar Online Services

- обсъждане на възможностите за 
споделено ползване на печатните 

списания и on-line бази данни



ИдеиИдеи заза маркетингмаркетинг-- сред сред 
библиотекитебиблиотеките

• Запознаване на библиотечната общност с 
базите данни и услугите, които предлага 
Pulsar Online Services
– презентация на 4-ти Ден на 
технологиите, Благоевград, 20 май, 
2004 г.

– презентация на  XIV Национална 
конференция   на   СБИР,   Варна,  3 - 4 

юни, 2004 г.



ИдеиИдеи заза маркетингмаркетинг-- сред сред 
библиотекитебиблиотеките

• Брошура Проект “Коопериран абонамент”
– съдържа подробна информация за 
проекта, включително за базите данни 
и услугите, които предлага Pulsar 
Online Services

– разпространена на  XIV Национална 
конференция на СБИР, Варна, 3 - 4 
юни, 2004 г.



ИдеиИдеи заза маркетингмаркетинг-- сред сред 
потребителитепотребителите

• Предоставяне на подробна информация 
за базите данни и указания за ползването 
на услугите, които предлага Pulsar 
Online Services на читателите

- чрез e- mail до преподавателите и 
служителите (когато има достъп до 
служебни електронни адреси)

- чрез брошура, която се раздава на 
всички читатели при посещението им в 

библиотеката



ИдеиИдеи заза маркетингмаркетинг-- сред сред 
потребителитепотребителите

• Демонстрация на базите данни и 
услугите, които предлага Pulsar Online 
Services на различни форуми, които се 
организират от библиотеката

- групово - на Отворен ден на 
библиотеката, на семинари или лекции 
за студентите

- индивидуално - при проявен 
интерес от отделни читатели



ИдеиИдеи заза обучениеобучение на на 
библиотекарибиблиотекари

• Запознаване с базите данни и услугите 
на POS и кратки разяснения за работата с 
тях от представител на фирмата

• Самообучение на библиотекарите
• Обсъждания на различни проблеми по 
електронната поща
– с представител на фирмата
– между библиотекарите, които работят 

с базите данни



http://www.bic.bg/BG/http://www.bic.bg/BG/
abonament1.aspabonament1.asp



ИдеиИдеи заза обучениеобучение на на 
библиотекарибиблиотекари

• Обучение за прикачване на сканирани 
съдържания на броевете в .pdf формат

• http://www.bic.bg/admin/wuzdb/
– администраторски достъп на всяка 
библиотека до сайта (с парола)

– подробни указания за прикачване на 
сканирани съдържания към всеки брой

– обсъждане на различни проблеми по 
електронната поща



ИдеиИдеи заза обучениеобучение на на 
библиотекарибиблиотекари

• Специален семинар 
– обучение на нови библиотекари за 
работа с базите данни

– обсъждане на различни проблеми, 
възникнали при ползването на POS

– предложения за промени по сайта и 
услугите

– предложения за включване на нови 
услуги



ИдеиИдеи заза обучениеобучение на на 
потребителипотребители

• Преподаватели и служители
– разработване на кратко ръководство за 
работа с базите данни
• разпращане по електронната поща 
във вид на файл

• предоставяне при посещение в 
библиотеката във вид на брошура

– индивидуално обучение при проявен 
интерес от отделни читатели



ИдеиИдеи заза обучениеобучение на на 
потребителипотребители

• Студенти и докторанти
– лекции за обучение за работа с базите 
данни

– разработване на кратко ръководство за 
работа с базите данни
• предоставяне при посещение в 
библиотеката във вид на брошура

– индивидуално обучение при проявен 
интерес от отделни читатели



БъдещетоБъдещето ??
• Продължаване на проекта “Коопериран 
абонамент” през 2005 г. с включване и 
на руски списания

• Увеличаване броя на библиотеките и 
броя на абонираните заглавия

• Осигуряване на достъп до нови on-line
бази данни и услуги свързани с тях

• Нови идеи за маркетинг и обучение



БлагодаряБлагодаря за за 
вниманието!вниманието!

• За допълнителна
информация:

• Антоанета Димитрова
“Комплектуване и 
обработка”

• тел. 965- 35- 67
• e-mail:

tonyd@tu-sofia.bg


