
Бази дани Задача  „Библиотека“ 

Регионална библиотека "„Дора Габе", " – Добрич 

 През 1950г. библиотеката започва дейността си в сградата на градското 

читалище. Учредява се като Градска библиотека на град Добрич.  1959 г. библиотеката 

е определена за Окръжна библиотека и методически център за библиотеките в окръга. 

1959 г. библиотеката е определена за Окръжна библиотека и методически център за 

библиотеките в окръга. Оформена е сбирка от чуждоезична литература която се 

попълва интензивно. В читалнята се предлагат периодични издания – вестници, 

списания. Извършват се разнообразни по вид писмени библиотечни справки, 

включително и по електронна поща. Съществува и он-лайн връзка чрез специално 

създаден e-mail адрес, за бързи справки и запитвания. Има възможност за копиране, 

сканиране на части от книги, принтиране на материали от интернет, електронни 

справочници. 

Библиотеката разполага с интернет зала за самостоятелна работа, в удобство на 

читателите.  
 

Библиотеката поддържа в електронен вид:  

 каталог на книги на български и чужди езици;  

 каталог на периодични издания;  

 справочно - библиографска информация;  

 информация за Варна и Варненски регион;  

 каталог на редки и ценни сбирки;  

 национална библиография.  

Услуги за читатели 

 Регистриране  

 Ползване на библиотечни материали на библиотеката  

 Ползване на Интернет  

 Справочно- библиографски  услуги  

 Междубиблиотечно заемане  

 Ксерокопиране. Фотокопиране 

За по добра работа на библиотеката е необходимо да бъде създадена 

информационна база с материали от различните области на знанието, които могат да се 

ползват и на място. База от данни, трябва да осигурява въвеждане на данни за новите и 

стари книги, които се предлагат, авторите, издателите, читателите на библиотеката, 

както и информация за  заемането на книгите. Трябва да се проектират таблиците и 

връзките между тях. Да се създадат формуляри за заемането на книгите и добавянето 

на нови заглавия, както и актуализирането на вече въведена информация. Да се създаде 

обобщен отчет за дължимите годишни такси от читателите, като се спазат условията за 

отстъпка от таксата за ученици и студенти -50% и за специалисти-25%. 



Зад.1 Да се създадат таблиците: 

 Описание на таблиците: 

 Автори – съдържа имената на авторите и техния произход 

 

фигура 1 
 Заемане  

 

фигура 2 
 Каталог  

 

фигура 3 
 Произход  

 



 

фигура 4 
 Фонд  

 

фигура 5 
 Читатели  

 
фигура 6 

 

 


