ПОКАНА
Уважаеми колеги,
Фирма "РС-ТМ" ООД – София
и
Библиотеката на Икономически университет – Варна,
носител на наградата на ББИА "Библиотека на годината" за 2011 г.
имат удоволствието да Ви поканят на
ХІХ ТРАДИЦИОНЕН ЕСЕНЕН СЕМИНАР “АБ – ДНЕС И УТРЕ"
19 – 21 септември 2012
гр. Варна

Тема: Иновативни библиотечни услуги.
Нови решения в програмен продукт АБ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОГРАМА
19.09.2012 (сряда)
10.00 – 13.00 ч.

Регистрация на участниците – ДИКПО, Варна

Икономически университет – Зала 122
14.00 – 14.10 ч.
14.10 – 14.30 ч.
14.30 – 15.00 ч.
15.00 – 15.15 ч.
15.15 – 15.45 ч.
15.45 –
19.00 ч.

Откриване на семинара
Модернизацията на библиотеката на Икономически университет –
Варна: Решения и проблеми
Росица Заркова – ИУ, Варна
Защита на библиотечния фонд. Автоматизирани системи за
самообслужване и инвентаризация. Дигитализация (Интегриране с АБ)
Румен Чернаев – РС-ТМ ООД
Представяне на продуктите на 3М България
Георги Николов – 3М
Дигитални технологии за съвременната библиотека
Велина Топалова – Лирекс ООД
Разходка из библиотеката и демонстрация на новите библиотечни
услуги
Коктейл – ресторант „Хамбара“

20.09.2012 (четвъртък)
Икономически университет – Зала 122
09.00 – 09.15 ч.
09.15 – 10.00 ч.

OCLC и кооперираното каталогизиране
Весела Ангелова – РБ "Пенчо Славейков", Варна
Представяне на АБ библиотеки в Европеана. Особености на
дигиталните колекции
Надежда Груева, Румен Чернаев – РС-ТМ ООД

10.00 – 10.30 ч.

10.30 – 10.45 ч.
10.45 – 11.00 ч.
11.00 – 11.15 ч.
11.15 – 11.30 ч.
11.30 – 13.30 ч.

13.30 – 15.30 ч.

15.30 – 16.00 ч.
16.00 ч.

Кафе пауза
Отчитане ползването на компютри от потребители:
- в читалните на библиотеките на висшите училища
- по Програма ”Глоб@лни библиотеки – България”
Галя Савова – НЧ „Цар Борис III”, София
Архивна система за документи
Светлозар Мечков – РС-ТМ ООД
Каталог на университетските библиотеки (КУБ)
Румен Чернаев – РС-ТМ ООД
Проект Информационна грамотност 2.0
Наталия Ангелова – РБ "Пенчо Славейков", Варна
Почивка
Демонстрация на подобренията и новите решения в модулите на АБ и
дискусии по секции:
- университетски, регионални, градски, общински библиотеки
(Компютърна зала 214)
- читалищни, училищни, ведомствени библиотеки
(Читалня, компютърна секция)
Кафе пауза
Културна програма

21.09.2012 (петък)
Икономически университет – Библиотека, зала 214
09.00 – 9.30 ч.
09.30 – 11.30 ч.
11.30 – 12.00 ч.
12.00 ч.

Среща на АБ обучителите
Програмен продукт АБ – демонстрации и обучение
Решения и перспективи
Закриване на семинара

Организационни въпроси
• 10.00 – 13.00 ч. на 19.09.2012 г.
Регистрация в ДИКПО – Варна
• Нощувка за един човек в двойна стая
– 25.00 лв.
• Нощувка в единична стая – 40.00 лв.
• Такса участие – 25.00 лв.

За допълнителна информация
• Библиотека на Икономически
университет – Варна
Росица Заркова
тел.: 052/ 660 475
мобилен: 0887 922 955
имейл: zarkova@ue-varna.bg

• РС-ТМ ООД – София
Ирена Гиргинова
тел: 02/ 9633496
мобилен: 0897 824 745
имейл: pc-tm@pc-tm.eu
Заявки за участие и нощувка се приемат до 12.09.2012 г. След тази дата организаторите
не поемат ангажимент за резервация на нощувките.
Участниците, които ще пристигнат на 18.09.2012 г., да съобщят предварително за това.
Моля, потвърдете участието си по имейл или на телефоните на организаторите.
Информация

Хостелът на Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) при
Шуменски университет е разположен в курортната част на Варна (между град Варна и курорта "Св. Константин и
Елена"), на ул. "Д-р Борис Божков" 1 (спирка Почивка), над ученическия комплекс, включващ Професионална
гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Д. Ив. Менделеев" и ІV езикова гимназия "Фредерик
Жолио-Кюри". (Такситата жаргонно го знаят като хотел Шампион).
До ДИКПО можете да стигнете с автобусни линии:
- от Автогара: линия № 148
- от ЖП гара: линия № 39

