
  
П О К А Н А 

 

Фирма „РС-ТМ” ООД – София  
 

и 
 

Регионална Библиотека „Димитър Талев” – Благоевград 
 
 

имат удоволствието да Ви поканят на 
 

ХХVIII  ЕСЕНЕН СЕМИНАР „АБ – ДНЕС И УТРЕ” 
 

Дигитализация, АБ УЕБ 
 

28 – 30 септември  2022 г. 
Домакин: Регионална Библиотека „Димитър Талев” 

 

ПРОГРАМА 

28.09.2022 (сряда) 
09:00 – 13:30 ч.    Регистрация на участниците  

14:30 – 14:40 ч.  Откриване на семинара 
Дора Ангелова, Директор РБ "Д.Талев" - Благоевград и „РС-ТМ” ООД 

14:40 – 15:10 ч.  
Дигиталната колекция - "Благоевград - пътят до днес" - обогатяване на 
цифровата библиотека на РБ "Д. Талев" 
инж. маг. Явор Василев, експерт ИТ, РБ "Д.Талев" - Благоевград 

15:10 – 15:30 ч.  
Машина за самообслужване - заемане и връщане на библиотечни документи без 
участие на библиотекар 
Десислава Иванова, Директор РБ „Михалаки Георгиев” - Видин 

15:30 – 16:00 ч.  РБ "Пейо Крачолов Яворов" – Бургас в нова сграда и нова автоматизация с АБ 
Яна Кършийска, Директор РБ "Пейо Яворов" 

16:00 – 16:30 ч.  
100 години Библиотека на Национална музикална академия „Проф. Панчо 
Владигеров“. Изложба и две дигитални колекции и в чест на юбилея” 
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“- София 

16:30 ч.  Обиколка из библиотеката, посещение на РИМ и квартал „Вароша“ 

19:00 ч.   Коктейл 

29.09.2022 (четвъртък)  

9:00 – 9:10  Представяне на нови библиотеки и директори 
Светлозар Мечков, Румен Чернаев управители „PC-ТМ”ООД 

09:10 – 10:15 ч.  
Електронно отчитане на посещенията в Централна медицинска библиотека чрез 
АБ –  технология и ползи 
Людмила Томова, Директор на Централна медицинска библиотека, МУ -София 

10:15 – 11:00 ч.  Интернет каталог в АБ УЕБ. Моята библиотека в АБ УЕБ 
Румен Чернаев, РС-ТМ ООД 

11:00 – 11:15 ч.  Почивка 

11:15 – 11:30 ч.  Модул "Регионални дейности" 
Соня Иванова, Методист, РБ "Д. Талев" -Благоевград 

11:30 – 11:45 ч.  
Автоматизираното библиотечно обслужване в РБ"Д.Талев" - предимства и 
предизвикателства 
Камелия Ангелова, библиотекар Отдел КиК, РБ "Д.Талев" - Благоевград 

12:30 ч.  Културна програма – Рупите, Хераклея Синтика и Мелник 
30.09.2022 (петък) 



9:00 – 10:00 ч.  
Модули за обработка в АБ УЕБ – подобрения и проблеми 
Светлозар Мечков, РС-ТМ ООД 
 

10:00 – 12:00  Програмен продукт АБ – демонстрации и обучение – IV сесия 
12:00 ч.   Закриване на семинара  

 
 

Окончателната програма ще ви бъде изпратена по e-mail и ще бъде качена на следните 
интернет страници: www.pc-tm.eu и www.libblagoevgrad.org 

 
Организационни въпроси 
• 28.09.2022 г. от 09:00 – 14:30 ч.- Регистрация – хотел „Монте Кристо” 
• Настаняване – хотел „Монте Кристо”– Благоевград, ул. „Света гора“ № 1 

Нощувка в единична стая  – 90,00 лв. на вечер/на човек; 
Нощувка в двойна стая – по 45,00 лв. на вечер/на човек; 
Нощувка в апартамент (възможност за 3 лица) – 130,00 лв. на вечер/на човек; 
 

• Цената в хотела включва безплатно ползване на спа център. 
• Такса участие – 45,00 лв. 

 
За допълнителна информация 

 
● „РС-ТМ” ООД – София 
 Маринка Захариева  
 тел.: 02/9633496 
 мобилен: 0897824745 
 e-mail: pc-tm@pc-tm.eu 
 
 

● РБ "Димитър Талев" - Благоевград  
Владимир Симеонов 
мобилен тел.: 0888869993 
 e-mail: reglibblg@abv.bg 
 
  

ВАЖНО! 
Предвид евентуалното продължаване на извънредната епидемична 

обстановка и през месец септември и необходимостта от прилагане на 
задължителните противоепидемични мерки при провеждане на събития на 
закрито, молим да направите предварителна заявка за участие (присъствие) в 
семинара (и кои културни обекти желаете да посетите) до 17 септември само на 
имейл с посочени дата на пристигане, брой нощувки, вид на стая и имена на 
участниците!  
 

Молим тези от вас, които искат да се включат в сесиите на семинара с 
презентация, доклад, съобщение или представяне на продукти да ни пишат или 

позвънят до 17 септември! 
 

 
 

http://www.pc-tm.eu/
http://www.libblagoevgrad.org/
mailto:pc-tm@pc-tm.eu
mailto:reglibblg@abv.bg

