Код. Наименование на дисциплината
Информационно търсене и обработка на информацията
Титуляр на курса:
гл. ас. д-р Елица Лозанова, гл. ас. д-р Милена Миланова
Вид на дисциплината:
Образователно-квалификационна степен:
избираема
доктор
Година на обучение:
Семестър:
първа
първи
Кредити:
Хорариум:
5
45 ч. упражнения
Форма на обучение:
Език на обучението:
Редовна
български
Методи на оценяване:
курсова работа; тест
Предварителни изисквания:
Компютърна грамотност
Цели на курса:
Целта на предложения курс е студентите да придобият знания и набор от умения за
намиране и достъп до точна, актуална, научна информация по теми, специфични за
техните области на изследвания.
Съдържание на дисциплината (анотация и теми):
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 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).
Теми

1.

Източници на информация и методика за работа с тях: традиционни информационни
издания в областта на обществените науки; видове каталози.

2.

Електронни каталози (OPAC) – ел. каталози на библиотеки в България (университетски
библиотеки); методи и стратегии за търсене на документи в ел. каталози. Уеб-сайтове на
библиотеките.

3.

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

4.

Бази от данни (БД) - основни характеристики; видове; информационно-търсещи езици.

5.

БД в областта на обществените науки - достъп да безплатни БД (чрез сайтове на научни
издателства), БД по абонамент на библиотеката на СУ.

6.

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

7.

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

8.

Електронни ресурси в областта на обществените науки - електронни издания (e-journals,
e-books); дигитални архиви (репозиториуми); хостове с научна информация (DIALOG,
STN.

9.

Електронни ресурси на свободен достъп (Open Аccess)

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

11. Интернет услуги и приложения за търсене на научна информация – тематични
указатели; търсещи машини (Google Scholar, SCOPUS и др.).

12. Метатърсещи системи; виртуални библиотеки; критерии за търсене.
13. Анотиране и рефериране на различни видове документи – книги, списания, статии,
доклади, сборници, електронни ресурси и др.

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

15. Импакт фактор и цитируемост - ISI Web of knowledge.
Препоръчана литература:

Мавродиева, Иванка. Академично писане: Изграждане на успешни писмени и устни умения в
процеса на академичната комуникация. София, 2005.
Шуманова, Нина. За библиотеките, за информацията и за още нещо. София, 2001.
Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа. София, 1999.
БДС 17377-96. Български държавен стандарт. Библиографско цитиране. 1996.
Citing and referencing <http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/>
Directory of open access journals <http://www.doaj.org/>
ISI Web of knowledge <http://apps.isiknowledge.com>
Gibaldi, Joseph. MLA handbook for writers of research papers. 7th ed. New York, 2009.
Open Access <http://open-access.net/de_en/homepage/>
Style manual for authors, editors and printers. 6th ed.Milton, 2002.
Guide to the Harvard Style of Referencing. 2010
<http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_2010.pdf>

