


СофтЛиб

Дългосрочната стратегия на фирмата за развитие 
на автоматизацията на информационно -
библиотечните процеси включва създаването на 
сводни каталози:

ü На териториален принцип
ü Тематични сводни каталози
ü По вид на изданията



СофтЛиб

Условия за създаване на сводни каталози:

üБрой на автоматизираните библиотеки

üВнушителен обем електронни библиографски 
описания

üРазвитие на информационните технологии



СофтЛиб

Технология на създаването на сводните 
каталози:
ü Централизирано "отгоре - надолу" Своден 
каталог на софийските читалища, Регионална 
библиотека гр. Кюстендил – Старопечатни , 
редки и ценни издания
ü Хоризонтален тип - Регионални библиотеки -
Обединен каталог  - РеБОК



СВОДЕН КАТАЛОГ НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ

Проектът се финансира и реализира по идея на фирми
СофтЛиб и ПримаСофт с участието на четири от най-
големите регионални депозитни библиотеки в България: 
НБ „Ив. Вазов” – Пловдив, Столична библиотека –
София, РБ „П. К. Яворов” – Бургас и РБ „П. Р. Славейков”
– Велико Търново

Регионални Библиотеки Обединен Каталог в
Интернет (РеБОК)



Първи етап :

Цели :

· Начало на изграждане и поддържане на Обединен каталог на Регионалните
библиотеки в България;

· Максимална пълнота на издаваните в България книги и притежаваната
чуждестранна литература в тези библиотеки;

· Високо качество на представяне на библиографските записи, дължащо се на
квалификация на специалистите, работещи в библиотеките, създаващи този
каталог;

· Електронни заявки за заемане на книги както за библиотеки, така и за
читатели;

· Получаване на готови библиографски записи в комуникативен формат за
библиотеки, които желаят да изграждат електронните си каталози като ползват
създадените библиографски описания;

· РеБОК е отворен за всички регионални библиотеки, независимо от
библиотечния софтуер, с който работят.



Регионални Библиотеки Обединен Каталог в Интернет
(РеБОК)

Технически характеристики и решения до момента:

Електронен адрес: http://ruc.ilib.primasoft.bg

üСъдържа над 100 000 библиографски описания на 
български и чуждестранни книги притежавани в 
библиотеките

üОбхват от 1991 година досега 

üВъзможност за отдалечен достъп от библиотеките до 
обединения каталог за въвеждане на нови и редакция на 
стари библиографски описания

http://ruc.ilib.primasoft.bg


РеБОК е предназначен:

· За широката публика за търсене и намиране на
българска и чуждестранна литература, съхранявана в
регионалните библиотеки в България;

· За библиотечните специалисти от всички останали
библиотеки както за справки и заявки за заемане на
литература, така и за получаване на готови
библиографски описания;

· За издателите за справки за издаваната литература;

· За държавните институции – Министерство на
културата, Министерство на образованието и науката



УСЛУГИ
• Възможност за бързо търсене и намиране на
необходимата литература. Базово търсене, търсене 
по всеки елемент от библиографското описание, 
Линк към имената на авторите и предметните 
рубрики

• Възможност за изпращане на заявка по
електронната поща до библиотеката, притежаваща
избраните издания – като заявката включва освен
Автор, Заглавие, Година на издаване, Издателство и
СИГНАТУРИТЕ на библиотечните документи.















Мрежа на регионалните библиотеки за съхранение на
редки и особено значими колекции чрез използване на

нови и по-ефективни методи

Четири регионални библиотеки разработиха свои проекти, които бяха одобрени и финансирани в рамките
на конкурс обявен от Министерство на образованието и науката „Проучване на националните културно-
исторически ценности като част от европейското културно наследство и съвременни методи за тяхното
съхранение”.

Регионална Народна библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново - "За духовните ценности на регион
Велико Търново: електронен своден каталог на ръкописи и старопечатни книги на библиотеките от област
Велико Търново;

Народна библиотека "Ив. Вазов" Пловдив - "Проект за изработване на ефективен иновативен модел за
съхранение на редките и ценни издания в Пловдивската библиотека"; 

Регионална библиотека "Петър Стъпов" Търговище - "Съхраняване на богатството от произведения на
изкуството в библиотеката за бъдните поколения";

Регионална библиотека "Ем. Попдимитров" Кюстендил - "Съвременни подходи за проучване и
популяризиране на книжовното културно-историческо наследство на Кюстендил". 

Учреден е консорциум между четирите библиотеки и фирма "Софтлиб" под председателството и водещата
роля на Регионална Народна библиотека "П. Р. Славейков" В. Търново

Като резултат от това сътрудничество ще се реализира Електронен своден каталог на редките и особено
значими колекции и представянето му в Интернет. Консорциумът е отворен за включване в него и на
други библиотеки. Всяка библиотека-участничка в Консорциума ще разработи електронен каталог на
редките и ценни издания в своя регион на базата на специалзирания софтуер на фирма "Софтлиб".



Всички библиотеки и други институции (музеи, архиви, църкви и др.), 

които притежават такива сбирки могат да се включат в сводния

каталог



СпециализиранСпециализиран електроненелектронен каталогкаталог заза описаниеописание нана
старопечатнистаропечатни, , редкиредки ии ценниценни книгикниги. . ЗаЗа описаниеописание нана тезитези
документидокументи можеможе дада сесе използваизползва общатаобщата базабаза данниданни нана

книгитекнигите, , илиили отделнаотделна базабаза данниданни. . ОсигурениОсигурени саса следнитеследните
възможностивъзможности ::

• Приравняване на описанието към действащите стандарти

• Отваряне на сканиран файл с оригинала на описанието от съответния 
източник

• Изписване в базата данни на оригиналното описание (при липса на
сканиран файл)

• Поле Източник

• Поле Азбука

• Сигли на библиотеките, притежаващи изданието

• Търсене : по всеки въведен термин с използване на логически 
оператори за търсене (И, ИЛИ, НЕ)

• Отпечатване – разнообразни печатни справки, с включени данни от 
библиографското описание по желание на клиента

• Библиографии, показалци-по желание на клента



Унифицирани списъци
Сигли на библиотеките

Език на изданието

Код на документа

Други







Информационно търсене - По всички въведени 
данни 









С Б И Р
XVIІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Библиотеките и информационната компетентност

7 – 8 юни 2007, София

Благодарим за вниманието!


