
Инструкции 

 

Уважаеми потребители! 

Представяме ви подробно описание на услугите и възможностите на 

системата за електронна библиотека IPR BOOKS, които са достъпни за вас 

безплатно като част от абонамента на организацията, която ви предоставя 

достъп. 

стъпка 1. 

Първоначално влизане 

В сайта на IPR BOOKS www.iprbookshop.ru в горния десен ъгъл 

натиснете бутона Login. Въведете потребителското име и паролата, получени 

преди това в библиотеката. 

Ако има връзка с IPR BOOKS по адрес IP – адрес, ще можете да 

преминете директно към стъпка 2 (ако този тип връзка съществува, ще видите 

бутона Личен акаунт вместо бутона Login, когато кликнете върху можете да се 

регистрирате) 

Работата с книги в IPR BOOKS с използване на IP-оторизация, без лична 

регистрация е възможна, но е ограничена. 

стъпка 2. 

Лична регистрация 

Преминете/ направете лична регистрация 

Вашието лично потребителско име и парола ще бъдат показани в 

прозореца, който се отваря на екрана, а също и изпратен до вашия имейл 

адрес. При тези данни ще можете да работите в IPR BOOKS за целия период 

на абонамента на организацията. След получаване на разрешение ще бъдете 

отнесени в каталога на книгите EBS IPR BOOKS. 

Използвайте копието на тези данни, за да влезете в EBS, за да избегнете 

грешки при ръчно въвеждане. 

стъпка 3. 

Търсене на публикации по задание/заявка 

Това търсене е най-лесното търсене на публикации в ELS. Въведете 

заявката (1) и изберете каталога, в който се намира изданието (2, 3). 



Търсенето се извършва чрез съвпадение на зададената фраза в 

заглавието на публикацията, анотации, намерени публикации в съответния 

списък (от най-голямото съвпадение на фразата до най-малките резултати, 

отговарящи на заявката). 

В нашия EBS е възможно да търсите в текстовете на публикациите - 

пълнотекстово търсене (4). Като изберете този раздел от търсене по име, 

можете да видите текстови фрагменти и информация за публикации, в които е 

намерена фразата за търсене. 

стъпка 4. 

Работа с EBS каталози 

В EBS има 4 каталога на публикации: книги, периодични издания, 

фондове на руски библиотеки, образователни материали - каталози на 

електронни курсове, онлайн тестове, аудио публикации. 

4.1. Каталог на книги 

Каталогът с книги е основният раздел на EBS с достъпни за вас 

публикации, в които можете да търсите правилните книги, като използвате 

филтриране по различни параметри. 

4.1.1. Когато отидете в каталога с книгите (1) вляво, имате достъп до 

списък от литературни раздели, групирани по област на изследване - UGNP. 

Допълнително (в началната страница на сайта) се предлага да се 

използва филтриране, за да се стесни търсенето (3). Ако секцията вляво не е 

маркирана, филтрирането ще се извърши върху всички налични книги. 

4.1.2. Изберете от лявата част на UNGP и изберете филтър отдясно 

според някой от параметрите - системата ще търси всички съвпадения. 

Например, избирате раздел 09 Информатика и компютърни 

технологии и периода на издаване на книгата за 2015-2018 г., системата 

намери 573 книги, съдържащи това задание. 

Тази функция ще спести време за търсене на публикации и можете 

веднага да ги откриете. 

 

Обърнете внимание на новите опции в системата: 

● Търсене на книги - изберете типа на книгата, UGNP и кликнете върху бутона 

търси. 



● “Не намерихте това, което търсите?” - направете запитване за необходимата 

публикация и ние ще се опитаме да го включим в ELS. 

 

4.2.  Каталог с периодичните издания (списания) 

Подобно на каталога с книги се подреден раздел "Периодика". При 

търсене на списание по заглавие, можете да използвате функционалността 

на бърз търсене по годината на издаване на избраното списание. 

Кликнете върху годината на издаване,  която ви интересува и ще видите 

списък на наличните номера за дадената година. Изберете номера на 

изданието, за да отидете на страницата с неговото описание и наличната 

функционалност за четене на публикацията в онлайн и офлайн режими. 

4.3.  Руски библиотечни фондове 

Това е единен каталог на подбрани дигитализирани ексклузивни 

колекции от руски научни и обществени библиотеки, които позволяват на 

потребителите на РИО КНИЖКИ ДИК дистанционно чрез Интернет да получат 

пълен достъп до редки издания, периодични издания, местна литература, 

публикации, притежавани от библиотеки. Достъпът до публикации се извършва 

от страна на библиотеките партньори. Публикациите могат да се предоставят 

във формат PDF или в други специални формати. В този случай тези 

публикации имат допълнителни инструкции в каталога за свободна литература 

на EBS. 

Качеството на показване на предоставените материали може да се 

различава от качеството на лицензираната литература, тъй като в по-

голямата си част това са архивни, исторически материали. 

4.4.  Аудио каталог 

Кликнете върху бутона "Мултимедия", този раздел съдържа електронни 

курсове, тестове, аудио и видео курсове. 

Този нов супер-ефективен начин за предоставяне на образователни 

материали в EBS(видео курсове) - това са лекции от водещи учители по 

избрани дисциплини и теми. Този раздел предстои да се разширява 

постепенно.  

стъпка 5. 

Работа с личен акаунт 

Разделът "Работа с публикации онлайн" представя следните 

функционални подсекции: избрани публикации, моите справки, моите бележки, 



историята на работа с публикации и историята на заявките за търсене, 

препоръчани от учители или библиотечни служители на вашата организация. 

         Раздел "Работа с публикации в офлайн режим"- виж стъпка 6.2. 

Приложението е достъпно само за лично регистрирани потребители и е 

предназначено да работи с налични публикации по време на абонаментния 

период на организацията. Изтеглянето на изданията на ECR BOOKS ELB е 

достъпно директно от екрана с описание на изданието. 

Почти всеки ден попълваме съдържанието с нови подходящи 

публикации, следете за актуализации в секцията “Нови пристигания”. Тук 

можете да видите кои книги и списания се добавят към системата за определен 

период от време. 

Добавена е нова функционалност за работа с ELS и платформа за 

съхранение и проверка на работни места и портфолио от студенти - WRC-

University. Ако дадена организация използва и двете платформи, студентът 

чрез личната сметка в EBS „безпроблемно“ влиза в WRC-HEI, където 

преминава лична регистрация и може да изтегли тяхната работа безплатно, да 

провери за заеми, да отпечата верификационни доклади и да поддържа своя 

портфейл от постижения. 

iPRbooks 

стъпка 6. 

Четене на книги и списания 

Отидете на страницата на търсеното от вас издание - ще видите 

кратка информация за него. Ще видите  бутона "Добавяне към любими". 

След като кликнете върху този бутон, книгата автоматично ще се появи на 

„стената“ в нашия личен профил. 

стъпка 6.1. Четене на публикацията онлайн (само чрез интернет) 

Кликнете върху бутона "Прочетете" - ще се отвори прозорец със 

специален софтуер за работа с публикацията. За да използвате този софтуер, 

може да се наложи еднократно инсталиране на текущата версия на Adobe Flash 

Player за вашия браузър (свободният софтуер може да бъде изтеглен от 

връзката http://get.adobe.com/ru/flashplayer). 

Когато четете публикация на уебсайта, са достъпни следните опции: 

 

Когато четете публикация на уебсайта, са достъпни следните опции: 

Избор на текст (1). 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer


Тази функция е необходима за копиране, записване, маркиране и зачертаване. 

По подразбиране броят на символите, които могат да бъдат разпределени 

едновременно, е 1000. 

Отпечатайте отделни страници от публикацията (2). 

Опцията Печат е ограничена до 20% от общия брой страници на всяка 

налична публикация за всеки личен акаунт. За нерегистрирани потребители 

тази функция не е налична. 

Навигация на съдържанието (3) 

В софтуера за четене на публикации можете да използвате опцията за 

преглед на съдържанието. Ако данните за съдържанието се обработват, 

бутонът ще бъде заключен. 

Маркиране/ копиране на избрания текст (4) 

В избрания текст кликнете с десния бутон на мишката и кликнете върху 

„Маркирай“ или върху иконата ... 

Отметки към любими страници (5) 

При работа с публикации потребителят има възможност да добави 

интересуващата ви страница към списъка с отметки. 

Търсене по текст (6) 

Търси избрания текст в ATP Гарант (7) 

Подчертавайки текста на страниците на публикацията, с едно кликване 

върху бутона с иконата (7) можете да получите резултата от заявката за 

търсене в онлайн версията на АТП Гарант. 

Маркиране на текста на публикацията (8) 

Зачеркване/ изтриване (9) 

Управление през страниците на публикацията (10) 

Корекция (11) 

В случаите, когато издателят използва допълнително кодиране, за да 

защити текста, е възможно буквите в полето outline да не се показват правилно. 

За да придадете нормален вид на текста, използвайте тази функция. 

Мащабиране (12) 

Изглед на цял екран (13) 



Всички публикации в системата са представени във векторна форма, 

позволяваща увеличаване на мащаба на текста до 300 % без загуба на 

качество. Тази функция отлично помага на потребителите с лошо зрение. 

стъпка 6.2. Работа с публикации офлайн 

Изтеглете и инсталирайте софтуера на от чрез личния си акаунт "Четене 

на издания офлайн", изтеглете и инсталирайте от същия раздел с личния си 

акаунт "Файл за лиценз за IPRBooks Reader и влезте в приложението, 

използвайки личните си идентификационни данни (не e достъпен без   лична 

регистрация)  

Изтеглете всяко издание, което ви е достъпно от IPRBooks и работи до 

края на абонамента, без да се свързвате с интернет. 

Когато работите при офлайн, целият набор от опции се запазва, както 

при работа с онлайн, в допълнение с възможност за отпечатване на текст. 

Не всички публикации могат да бъдат изтеглени поради ограничения, 

наложени от авторски права. Услугата не е задължителна и може да не е 

налична в абонаментната версия на вашата организация. 

 


