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Библиотека на ФаГИОПМ- досега

Библиотека на Факултета по германско 
инженерно обучение и промишлен 
мениджмънт (ФаГИОПМ)
1 библиотекар
Традиционно обслужване на читатели

заемане на картони
несвободен достъп до фонда

Липса на библиотечен каталог



Z39.50 - Client

Студент в Universität
Karlsruhe (TH) 
Дипломна работа

Програма за 
търсене на БЗ и 
конвертиране от 
MAB2 в MARC 21



Модул “Търсене”

Възможност за 
комбинирано 
търсене по раз-
лични полета
Търсене в 
каталозите на 
други 
библиотеки чрез 
протокол Z39.50



Паралелно търсене в електронни
библиотечни каталози

Възможност за 
паралелно 
търсене в 16 
бази данни

Възможност за 
избор на броя 
бази данни при 
всяко търсене



Резултати от търсенето

Няколко БЗ от 
различни бази 
данни
Формат на БЗ -
MAB 2 или 
MARC 21
Възможност за 
избор на най-
пълния БЗ



Конвертиране на БЗ в друг формат

MAB 2 MARC 21



Проблеми при конвертирането
Конвертиране само на предварително 
подбрани полета и подполета на MARC 21
Непопълнени полета в оригиналните БЗ

предметни рубрики
имена на 2 и 3 автор
имена на серии- непълна информация

Възможност за редактиране и допълване на 
БЗ след въвеждането им в Q-Series
Възможност за допълване на нови полета на 
MARC 21 в конвертиращата програма



Въвеждане на библиографския 
запис в Q-Series

Създаване на 
файл с БЗ във 
вида
titledate_№.marc
БЗ във формат 
MARC 21
Import 
Bibliographic 
Records



Други модули на програмата

Разпечатване на сигнатурни етикети
данните за сигнатурата се въвеждат ръчно
форматирани за разпечатване на 33 броя на
1 страница върху самозалепващи стикери

Разпечатване на баркодове за книгите
баркодовете     се    генерират    по    стандарта
Code 39
форматирани за разпечатване на 33 броя на
1 страница върху самозалепващи стикери



Въвеждане на данни за 
сигнатурата

Задаване на броя 
екземпляри според место-
положението им във фонда

Предварително зададени 
категории, по които е под-
реден библиотечният фонд
Избиране на научната 
област според тематиката 
на документа



Въвеждане на данни за 
сигнатурата – продължение

Въвеждане на 
цифра за  поред-
ността на изданието

Избиране на типа 
документ според 
наличните в 
библиотечния фонд



Въвеждане на данни за 
сигнатурата - продължение

Избиране на типа 
период за заемане 
на документа

Въведената информация се записва 
автоматично в поле 852 (Местоположение) 
на библиографския запис
Автоматично се генерират сигнатури за 
всички налични екземпляри от дадено 
заглавие



Сигнатури

Автоматично съставяне
на авторски знак по 
заглавието на книгата 
(според двузначните 
авторски таблици на 
латиница)
на буквен 
класификационен индекс -
съкращение от 
наименованието на 
съответната научна 
категория



Информация за екземплярите на 
БЗ, въведен в Q-Series

Автоматично
попълване на 
информацията за 
всички екземпляри
Въвеждане на 
баркодовете чрез 
сканиране от 
книгата с баркод 
четец





Активни връзки на web сайта на 
библиотеката

Katalog - електронен библиотечен каталог -
Web OPAC
Login- вход за регистрирани потребители

за студенти и преподаватели – достъп до on-
line услуги, предлагани от библиотеката
за библиотекари - достъп до базата данни с 
читателски записи

"Anmelden“
правила за ползване на библиотеката на 
ФаГИОПМ
електронен формуляр за регистрация на 
читатели



Електронен формуляр за 
регистрация - записване

Приемане на 
правилата на 
библиотеката
Попълване на 
данните
Проверка на 
данните
Потвърждаване



Електронен формуляр за 
регистрация - продължение

Информация за 
необходимите 
документи за 
записване
Информация за 
работното 
време на 
библиотеката



Проверка на данните от 
библиотекаря

Достъп до базата 
данни с админи-
страторски права за 
библиотекаря
Възможност за 
избор от списъка с 
всички регистрирани 
до момента 
читатели



Проверка на данните -
продължение

Проверка за 
верността на 
въведените данни
Необходими доку-
менти - студентска 
книжка, лична карта
Потвърждаване на 
читателския запис



Читателска карта

Формат за разпечатване – данни на 
студента, баркод (генериран с PHP-Script), 
информация за библиотеката
Разпечатване и ламиниране (+ снимка)
Възможност за снимане в момента с 
дигитална камера



Читателски запис

Създаване на файл с 
читателския запис във 
формат за въвеждане в 
Q-Series – name.eqs
Възможност за 
запазване на файла на 
твърдия диск на 
компютъра



Въвеждане на читателския запис 
в Q-Series

Import Patron 
Records



Въвеждане на читателския запис 
в Q-Series - продължение

Автоматично
попълване на 
информацията 
в съответните 
полета
Автоматично 
задаване на 
читателските 
права



Въвеждане на читателския запис 
в Q-Series - продължение

Копиране на 
електронния 
адрес
Необходимо 
време за 
записване на 
1 читател  -
6 мин.



Библиотека на ФаГИОПМ- сега

Създаване на електронен каталог чрез 
конвертиране и прехвърляне на БЗ от чужди 
бази данни
Техническа обработка на документите

облепване с етикети с баркодове
пресигниране и облепване със сигнатурни 
етикети

Пренареждане на библиотечния фонд
Разработване на Web сайт на библиотеката
Използване на студентски труд



Библиотека на ФаГИОПМ- в 
близко бъдеще

Електронен каталог на целия библиотечен 
фонд – Web OPAC
Автоматизирана система за обслужване на 
читателите – Q-Series
Web сайт на библиотеката
On-line услуги

записване на читатели
запазване на книги – в Web OPAC
достъп до Читателски запис – в Web OPAC

Свободен достъп до фонда за читатели



Идеи

Използване на студентски разработки
български
чужди

Обмен на информация за осъществени 
разработки и работещи програми
Възможност за споделено ползване на 
готовите програми от библиотеките


