
КОНСПЕКТ 

за кандидат-докторантски изпит по 

3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Теория на 

научната информация – Електронни образователни ресурси) 

1. Информационни потребности. Индивидуални и групови 

информационни потребности. Методи за проучване на информационните 

потребности. 

2. Информационно търсене. Принципи и критерии. Оценка на 

ефективността на информационното търсене – релевантност, 

пертинентност, точност, пълнота, информационен шум, загуба на 

информация. Информационно-търсещи системи – видове, структура и 

функции.  

3. Информационен ресурс. Класификация на информационните ресурси. 

Информационни продукти и услуги. Информационно обслужване на 

потребителите. 

4. Електронни информационни ресурси. Класификация, характеристика 

и свойства.  

5. Електронни научни и образователни ресурси. Електронни книги. 

Електронни списания.  

6. Принципи за създаване на колекции от електрони документи. 

Документални политематични и специализирани бази данни. Видове и 

характеристика на документалните системи. 

 7. Критерии за оценка на качеството на електронните образователни 

ресурси.  

8. Създатели и доставчици на научни и образователни електронни 

ресурси.  

9. Модели за разпространение на електронни научни и образователни 

ресурси. 

10. Характеристика, структура и тенденции на пазара на електронните 

образователни ресурси. 

11. Използване на образователни електронни ресурси в учебния процес.  
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