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Фиг. 3. Уеб формуляр за основно информационно търсене в
ALEPH 500

ALEPH 500 предлага и разширено ИРИ (избирателно разпространение на информация)3 – на англ.
eз. – SDI (Selective Dissemination of Information). Всеки
ползвател може да се регистрира, проверява и променя свой собствен ИРИ профил.
Друга напълно интегрирана информационна функция е т.нар. My e-Shelf (моята електронна лавица),
посредством която всеки читател може да си организира и администрира своите собствени библиог-

рафски единици в рамките на уеб каталога. „Моята
електронна лавица“ позволява да се интегрират и
записи от външни бази от данни и източници.
В заключение трябва да се спомене, че уеб каталогът предоставя на своите потребители широкообхватни и лесни за ползване информационни функции за самообслужване: показване на текущите
заемания и осъществяване на удължаване на срока
за връщане съобразно условията на библиотеката
на заемане за дома; резервирането и поръчките на
материали се поддържат от функциите „Заемане“,
„Доставка на документи“ и МЗС (междубиблиотечно заемане); показване на контото (сметката) на
потребителя и установяване на стандартите за
интерфейсния език и формата с данни от информационните масиви.
Интегрираната библиотечна и информационна
система ALEPH 500 е внедрена в много библиотеки
по света като Интегрирания каталог на Британската библиотека (http://catalogue.bl.uk),
k Универсиk),
тетската библиотека на университета Хумболт
в Берлин, Германия (http://digibib.ub.hu-berlin.de), Российская государственная библиотека (http://aleph.rsl.
ru). В България с нея от 2003 г. насам се управлява
Централната библиотека на БАН. Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ има 15-годишна традиция за работа с по-старата версия на
продукта, а тази година бе подписан договор и за
закупуване на ALEPH 500.
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