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I-Lib – Internet Library

ВЪЗМОЖНОСТИ:

Представя електронни каталози, картотеки и други документални бази
данни в Интернет/Интранет - съвременен и удобен интерфейс

Търсене и визуализация на данните на кирилица и латиница

Възможност за едновременно търсене в няколко бази данни

Съвременни методи за търсене на информация – Simple, Browse, Advance

Връзка на библиографските описания с външни файлове (текст, образ, 
звук, електронен адрес и др.)



I-Lib – Internet Library

ВЪЗМОЖНОСТИ (продължение):

Формати за показване на данните - съгласно библиотечните
стандарти

Селектиране и отпечатване на получените резултати

Заемане на литература

Представяне на транслитерирани бази данни

Двуезичен режим на работа (английски и български)



I-lib Каталози, картотеки и библиографии

Тракийски университет
Библиотека “Петър Стъпов”, гр. Търговище
Библиотека “Емануил Попдимитров”, гр. Кюстендил
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”,гр. Сливен
Столична библиотека
Регионална библиотека “П. Яворов”, гр. Бургас
Лесотехнически университет
Народно събрание - вариант за Интранет
Министерски съвет - вариант за Интранет

-lib - Каталози, картотеки и библиографии













































СВОДЕН КАТАЛОГ НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В
БЪЛГАРИЯ

По идея на нашата фирма, в партньорство с фирма
ПримаСофт и с участието на четири от най-
големите регионални библиотеки в страната
Народна библиотека “Иван Вазов” Пловдив, 
Столична библиотека, Регионална библиотека “П. 
К. Яворов” Бургас и Регионална библиотека “П. Р. 
Славейков” Велико Търново стартира проектът:

“СВОДЕН КАТАЛОГ НА РЕГИОНАЛНИТЕ
БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ”.





СВОДЕН КАТАЛОГ НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В
БЪЛГАРИЯ

Първият етап на този проект включва:
СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС

• Изграждане на база данни с библиографски
описания на притежаваните в библиотеките
български и чуждестранни книги от периода
1990-2005 с имената на библиотеките, в които те
са достъпни за ползване.

• Представяне на тази база данни в интернет.



СВОДЕН КАТАЛОГ НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ

УСЛУГИ
• Възможност за бързо търсене и намиране
на необходимата литература.

• 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.







СВОДЕН КАТАЛОГ НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В
БЪЛГАРИЯ

Вторият етап на проекта ще включва:
ТЕКУЩА АКТУАЛИЗАЦИЯ на СВОДНИЯ КАТАЛОГ
НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ.
ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ РЕГИОНАЛНИ
БИБЛИОТЕКИ, желаещи да участват в проекта
(Софтуерът, който се използва в библиотеките не е от
значение за участието им в този проект).
РАЗШИРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ в посока както към
библиотеките участници в проекта, така и към
останалите библиотеки от националната библиотечна
мрежа.





Национална конференция на СБИР
София, 8-9 юни 2006 г.


