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Предварителни изисквания
Компютърна грамотност
Цел и задачи на курса
Целта на предложения курс е докторантите да придобият знания и набор от умения за намиране и
достъп до точна, актуална, научна информация по теми, специфични за техните области на
изследвания.
Анотация на курса
Курсът запознава с начините и критериите за провеждане на информационно търсене чрез
използването както на традиционни, така и на електронни източници; със законите, правилата и
институционалната политика, отнасяща се до достъп и използването на информационните ресурси;
с научните електронни архиви и изданията на свободен достъп; с методите и начините за определяне
1

Моля, отбележете ако кредитите не са приложими

и установяване на импакт фактор и цитируемост; с българските и международните стандарти за
цитиране.
Програмата е съобразена със съществуващите международни стандарти за информационна
грамотност: Стандарт на ALA (Американска библиотечна асоциация) – “Information Literacy
Competency Standards for Higher Education ACRL 2000” – http://www.ala.org/acrrl/ilcomstan.html;
Стандарт на библиотечната мрежа по информационна грамотност Baden_Wrttemberg (NIK-BW) –
“Standards der Informationskompetenz fur Studierende” -http://www.informationkompetenze.de; European
Computer Driving License (ECDL – http://www.ecdl.com).
Тематичен план
1.

Източници на информация и методика за работа с тях: традиционни информационни издания
в областта на обществените науки; видове каталози. Електронни каталози (OPAC) –
електронни каталози на библиотеки в България (университетски библиотеки); методи и
стратегии за търсене на документи в електронни каталози. Уеб-сайтове на библиотеките.
Сводни каталози – WorldCat и др.

2.

Библиографски умения. Структура на библиографското описание. Анотация и реферат –
видове, методи на създаване. (Анотиране и рефериране на различни видове документи – книги,
списания, статии, доклади, сборници, електронни ресурси и др. Съставяне на автореферат на
дисертационен труд.)

3.

Библиотечно-информационни услуги в областта на обществените науки: справочноинформационни услуги на библиотеките и информационните центрове – традиционни и
електронни библ. услуги; Библиотечно-информационни услуги Document Delivery – доставка
на документи по електронен път; Междубиблиотечно заемане.

4.

Изграждане на стратегия за информационно търсене - експертно търсене; търсене с
подпомагане; булеви и контекстови оператори; синтаксис.

5.

Критерии за търсене и оценка на получените резултати; използване на класификационни схеми
и тезауруси, дескриптори.

6.

Бази от данни в областта на философските науки, политология, социология, право, наука и
образование – на свободен достъп; по абонамент на Университетска библиотека на СУ:
специфика и функционални възможности за търсене на информация.

7.

Реферативни информационни системи. Информационна архитектура на платформата Web of
Science – възможности за търсене и допълнителни инструменти за оценка на информацията.
Търсене в БД SCOPUS.

8.

Бази данни на ЕС – достъп до правото на ЕС; Европейска статистика.

9.

Интернет услуги и приложения за търсене на научна информация – тематични указатели;
търсещи машини (Google Scholar и др.). Метатърсещи системи; виртуални библиотеки;
критерии за търсене.

10.

Критерии за подбор и оценка на електронни ресурси – релевантност, актуализация, научност,
отговорна институция и др.

11.

Достъп до информация и съдържание на дисертационни трудове. Европейска информационна
система за неконвенционална (сива литература) – Open Grey. База данни с информация за
дисертационни трудове на Националния център за информация и документация (НАЦИД) –
БД „Академични длъжности и дисертации“.

12.

Отворен достъп до научна информация (Open Аccess). Предимства и недостатъци.
Лицензиране на достъпа ; Електронни библиотеки с дигитализирани ресурси (Национални
ресурси; Световни ресурси - Europeana; The World Digital Library и др.)

13.

Цитиране, видове - цитиране в текста, бележки под линия, в края на текста. Изготвяне на
списъци с използвана литература (библиография). Плагиатство, защита на авторското право

14.

Инструменти за научно цитиране. Видове. Методика на работата с тях. Библиографски
системи за цитиране (Mendeley, EndNote и др.) ; Научни мрежи. Видове. Свързаност.

15.

Изисквания към научните издания и към научните публикации. Подбор на релевантни научни
издания. Импакт фактор и цитируемост - ISI Web of knowledge

Методи на оценяване
1.

Присъствие на занятията (80 %)

2.

Участие в дискусиите и изпълнение на текущи задачи

3.

Разработване на курсов проект

Форма на завършване
Курсов проект
Допълнителни бележка
Предлаганият курс формира академични знания и компетентности извън конкретно научно
направление. Развива общовалидни за изследователския процес умения.
Курсът е избираем.
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