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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

 

Схема: BG051PO001-3.1.09 

Договор: BG051PO001-3.1.09-0024 

Име на проект: "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие 

на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 

Бенефициент: Университет за национално и световно стопанство 

 

Индивидуална учебна програма/план за представителите на целевата група1
 

Име: „Обучение със съвременни библиотечно-информационни системи“ 

Ръководител на дейност – Станка Ценова / ключов експерт/ 

 

1. Цели на учебната програма/план   - Да се обучи целевата група с възможностите за по-ефективно 

търсене и ползване на информация от съвременните библиотечно-информационни системи. 

 

2. Теоретична подготовка 

 

2.1. Тема 1 „ Представяне и възможности за ползване на Автоматизирани библиотечни системи в 

библиотеката на УНСС”. 

          - търсене на книги и статии в „Автоматизирана библиотека“ 

          - търсене на информация по зададена тема в „Автоматизирана библиотека“  

          - търсене  на информация  в интернет каталозите на други библиотеки 

          - възможности за ползване на дигиталната библиотека в УНСС 

 

брой часове/занятия – 3  часа 

 

2.2. Тема 2 „ Запознаване и начини на търсене на информация в чужди  Бази данни достъпни в 

библиотеката на УНСС“. Търсене в  БД на: EBSCO, SCOPUS, Science Direct, ISI Web of  Knowledge, 

Springer link. 

 

          брой часове/занятия – 7часа 

 

                                                
1
 Учебната програма/план е индикативна и може да бъде променяна според целите на проекта 
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3. Практическа подготовка/изследвания 

 

3.1. Изготвяне на библиографска справка по зададена тема. 

 

4. Очаквани резултати (целите да са съобразени с целите на ОП РЧР): 

 

- повишаване качеството на научно-изследователските разработки, ползвайки възможностите на 

базите за цитирания; 

- повишаване на квалификацията на целевата група по отношение на търсенето на информация – 

реферирана и пълнотекстова; 

- повишаване на възможностите за международно признание на научните публикации. 

 

 

Съгласувал: проф.д-р В.Гоев 

 

Изготвил: Станка Ценова 

 


