
 
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 г. 
 
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ 
Семинарът  ще се проведе на 13 декември 2016 г. от 16.30 ч. до 17.30 ч. в залата за 
екипна  работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. 
Участниците ще научат повече за: 

• актуализация на библиография към курс, 
• анализ на цитиране, 
• доставка на книги и статии, 
• индексиране и рефериране на академични издания, 
• моите списания, 
• обмен на научни издания, 
• покупка на литература, 
• редакция на библиографски списък, 
• тематична библиография. 

Вход свободен! Необходима е регистрация на тел. 02/8110296;  
 
60 МИНУТИ С Е-КНИГИТЕ, Е-СПИСАНИЯТА И Е-ДИСЕРТАЦИИТЕ НА 
PROQUEST 
Семинарът  ще се проведе на 16 декември 2016 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за 
екипна  работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката.  
По време на семинара ще бъдат представени електронните ресурси: 

• „ProQuest Central“ - мултидисциплинарна и многоезична база данни с около 
24000 индексирани и реферирани заглавия, от които над 18000 са представени в 
пълен текст.  

• „Scitech Premium Collection“ - база данни в областта на науката, техниката и 
технологиите. Съдържа над 9200 заглавия на научни и професионални списания, 
технически доклади, сборници от конференции и други.  

• „ProQuest Dissertations & Theses A&I“ - най-голямата база данни за дисертации в 
света досега, съдържа над 2 млн. документа в пълен текст и още над 4 млн. 
представени до ниво резюме.  

Вход свободен! Необходима е регистрация на тел. 02/8110296;  
 
ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯ 
Семинарът  ще се проведе на 20 декември 2016 г. от 16.30 ч. до 17.30 ч. в залата за 
екипна  работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. 
Участниците ще се научат как да: 

• откриват информация по тема в библиотеката,  
• издирват съществуващи електронни дисертации,  
• търсят в колекции от електронни книги и списания, 
• поръчат списък с литература по тема, която ги интересува (тематична 

библиография), 
• ползват материали от други библиотеки чрез услуга „Доставка на книги и 

статии“, 
• оформят списък с използвана литература. 

Вход свободен! Необходима е регистрация на тел. 02/8110296;  


