
Семинари за преподаватели и докторанти  

през месец февруари 2019 г. 

 
 

Входът е с регистрация на тел. 02/8110296. Местата са ограничени. За участници без 

принадлежност към Нов български университет таксата е 10.00 лв. 

 

ОСОБЕНОСТИ НА КАТАЛОГ COBISS НА НАЦИОНАЛНАТА 

БИБЛИОТЕКА 
Семинарите  ще се проведат в залата за екипна  работа в читалня „Проф. Иванка 

Апостолова, д. н.“ на библиотеката на 6 февруари 2019 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. 

Участниците ще се запознаят с: 

 методи за търсене, 

 структура на библиотечния запис, 

 представяне на услуга за депозит на научни издания. 

 

КЪДЕ ДА ПУБЛИКУВАМ? 

Семинарът  ще се проведе на 12 февруари 2019 г. от 10.30 ч. до 11.30 ч. в залата за 

екипна  работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на 

библиотеката.Участниците ще се запознаят с: 

 показател за измерване на влияние в научната периодика; 

 основни източници на информация като Journal Citation Reports; 

 други методи за определяне на списания с висока научна стойност. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ 

Семинарът ще се проведе на 22 февруари 2019 г. от 14.30 ч. до 15.30 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. 

 

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯ 

Семинарът  ще се проведе на 28 февруари 2019 г. от 14.30 ч. до 15.30 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. 

 

 

 


