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Р Ъ К О В О Д С Т В О  

за работа с платформата за електронно обучение 

 

 

 

2. Електронно хранилище / Виртуална библиотека 

 

2.1. Преглед на начален екран 
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2.2. Вход в модул за електронно хранилище  

Всеки потребител на системата получава достъп чрез потребителско име и парола за 

достъп. Също така системата е свързана със системата за електронно обучение 

посредством използване на единна база от данни. 

Преглед на интерфейс за вход на потребител: 

 

2.3. Заявка за регистрация на потребител в електронно хранилище:  
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2.4. Меню на потребителя:  

Менюто на потребителя включва следните функционалности:  

 Начало 

 Търсене 

 Услуги 

 Моят профил 

 За контакти 

 Категории 

 Изход  
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2.5. Преглед на потребителска информация и смяна на парола:  

 

 

2.6. Връзка с ВУЗ и контакт форма за въпроси, предложения и препоръки 

Тази част от модула изглежда по следния начин:  
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2.7. Търсене по ключови думи  

Интерактивен интерфейс за опростено търсене на материал. 

Тази част от модула се визуализира по следния начин:  
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2.8. Категории в модул „Електронно хранилище / Виртуална библиотека” 

Преглед на категории и техните подкатегории в табличен вид с възможност за 

възпроизвеждане на резултати от заявка на база от данни. 

Тази функционалност се визуализира по следния начин:  

 

2.9. Преглед на ресурси в дадена категория / подкатегория с възможност за преглед на 

избран ресурс:  
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2.10. Преглед на ресурс и възможност за изтегляне / сваляне на носител:  

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите носи цялата отговорност за съдържанието на 

настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция 

на Европейския съюз или МОН. 


