
  
П О К А Н А 

 

                  
Фирма „РС-ТМ” ООД – София  

и 
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

 

имат удоволствието да Ви поканят на 
 

ХХV ЕСЕНЕН СЕМИНАР „АБ – ДНЕС И УТРЕ” 
 

Тема:  Нови модули и подобрения в програмен продукт  
„Автоматизирана Библиотека” (АБ) 

 
26 – 28 септември 2018 

Пампорово, хотел „Камелия” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА  

26.09.2018 (сряда)  

09.00 – 14.30 ч.    Регистрация на участниците  –  хотел „Камелия” 
 хотел „Камелия” – зала  
15.00 – 15.10 ч.    Откриване на семинара  

15.10 – 16.00 ч.    

Новости и подобрения в програмен продукт „Автоматизирана 
Библиотека”. Модул „Защита на лични данни”, съобразен с GDPR 
(Общия регламент за защита на личните данни) 
РС-ТМ ООД 

16.00 – 18.00 ч.  Културна програма 
19.00 ч.   Коктейл 

 27.09.2018 (четвъртък) 

09.30 – 10.30 ч.    
Представяне на новата версия АБ. Фондове: книги, периодика, статии, 
некнижни, ноти, дисертации – в обща база данни 
РС-ТМ ООД 

10.30 – 11.00 ч.  Кафе пауза 

11.00 – 11.30 ч.  Интернет каталог в обединена база 
Румен Чернаев, РС-ТМ ООД 

11.30 – 12.00 ч.  Своден каталог на дигитални обекти 
Светлозар Мечков, РС-ТМ ООД 

12.00 – 13.30 ч.   Почивка 

13.30 – 14.00 ч.  Дигитална библиотека 
Надежда Груева, РБ „З.Княжески” – Ст.Загора 

14.00 – 14.30 ч.  
Предложения за обединени дигитални колекции – регионални 
дейности 

14.30 – 15.00 ч.  Презентация 

15.00 – 15.30 ч.  Дигитализация на денни библиотечни документи в АУ - Пловдив 
Петя Толева, АУ - Пловдив 



15.30 – 16.00 ч.   Презентация 

28.09.2018 (петък) 
09.00 – 9.30 ч.    Среща на АБ обучителите 
09.30 – 11.30 ч.    Програмен продукт АБ – демонстрации и обучение  
11.30 – 12.00 ч.    Решения и перспективи  

12.00 ч.   Закриване на семинара  
 
Организационни въпроси  За допълнителна информация 
• 26.09.2018 г. 09.00 – 14.00 ч.  

Регистрация – хотел „Камелия”, Пампорово 
• Настаняването ще бъде само в самостоятелни стаи                             

– цена 75,00 лв. храноден; 
• Цената включва групов трансфер с микробус от 

центъра на Пампорово до хотел „Камелия”; 
нощувка; закуска, обяд и вечеря; неотложна 
медицинска помощ, денонощна охрана, WiFi, TV, 
паркинг. 

• Такса участие – 24,00 лв. 

 • РС-ТМ ООД – София 
Ирена Гиргинова 
тел.: 02 9633496 
мобилен: 0897824745  
имейл: pc-tm@pc-tm.eu 

 
 

Важно! Заявки се приемат до 20.09.2018 г. 
 
Възможни са промени в програмата. За актуална информация следете на сайта ни. 

 
За по-добрата организация и планиране на трансфера до хотела е необходимо да се 

регистрирате възможно най-бързо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 Транспорт от Пловдив, автогара Родопи до Пампорово: - на фирма Хеброс бус - до обяд в 

следните часове 11,00 и 13,00 часа и след обяд на всеки кръгъл час до 19,00 часа за Смолян 
 

 Разписание на автобуси – сайта на Пампорово 

 Груповият трансфер ще се осъществява с микробус от автогарата на комплекс „Пампорово” до 
хотела. При пристигане в комплекса е необходимо да позвъните на телефон: 0888466063 – 
Стефка Ковачева от ПУ „П.Хилендарски”, за да заявите микробус. 

 


