РАБОТА С ONLINE КАТАЛОГА НА
БИБЛИОТЕКАТА
Търсенето на библиографска информация в каталога се извършва по 3 начина – имена
на автор, заглавие на произведение и комбинирано (заглавие или автор).

1. Търсене по имена автор.
Изберете опцията „Автор” от списъчното меню и въведете собственото име и/или
фамилията на автора в текстовото поле за търсене, след което щракнете върху бутона
“Search” (За предпочитане – фамилията, понеже в доста от случaите собственото име е
съхранено като инициал в базата данни.)
Пример: ключова дума „константинов”

Резултат: 3 съвпадения – 3 книги с произведения на автор, чиято фамилия е
Константинов.
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Проверка на заети книги от читатели.
Щракнете върху хиперлинка със заглавието на произведението, за което искате
да проверите, дали има копия в наличност.
Status: checked out – книгата е заета от читател. Колонката Due Back показва датата, до
която трябва да бъде върната книгата.
Status: checked in – книгата е в библиотеката и може да се заеме.
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2. Търсене по заглавие на произведение.
Изберете опцията „Заглавие” от списъчното меню и въведете заглавието на желаното
произведение в текстовото поле за търсене, след което щракнете върху бутона Search.

Пример: фраза за търсене „под игото”

Резултат: Иван Вазов – „Под игото”
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Пример: Търсене като част от заглавие „иго”.

Резултат: 4 книги, 3 произведения * – „Под игом”, „Под игото” и „Слово о полку
игореве”
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3. Търсене по заглавие или автор.
(Kомбинира резултатите от предишните 2 метода.)
Изберете опцията „Заглавие или автор” от списъчното меню и въведете дума(и) за
търсене в текстовото поле, след което щракнете върху бутона Search.
Пример: Търсене с ключова дума „добро”.

Резултат: Произведения в чийто имена на авторите или в заглавието им присъства
думата „добро”: Елеонора Павлюченко – „В доброволно изгнание”, Н. А.
Добролюбов – „Избрани произведения” и пр.
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* Забележка. Някои от произведенията са в повече от 1 екземпляр, като
например учебника „Биология общее закономерности” за 9 клас на С. Г.
Мамонтов – в 21 копия.
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