
Семинари за преподаватели и докторанти  
през месец май 2017 г. 

 
Е-КНИГИ ОТ PROQUEST 
Семинарът  ще се проведе на 10 май 2017 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна  
работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. 
Ще бъде представена колекция „University Press Ebook Collection“ на ProQuest. В нея са 
включени над 23 700 книги, издадени от 193 академични издателства: Oxford University 
Press, Georgetown University Press, Central European University Press, Yale University 
Press и State University of New York Press. Колекцията е мултидисциплинарна. 
Събитието е част от програмата на Библиотеката на НБУ по повод 12-тата 
националната библиотечна седмица „Библиотеките в подкрепа на устойчивото 
развитие“.  
 
 
АКАДЕМИЧНО ВИДЕО ОТ „ALEXANDER STREET PRESS“ 
Семинарът  ще се проведе на 11 май 2017 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна  
работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. 
Ще бъде представена колекция „Academic Video Online: Premium“ на „Alexander Street 
Press“, съдържаща образователни аудио-визуални материали от 1500 водещи 
разпространители като: The Open University, Broadway Theatre Archive, Annenberg 
Learner, BBC, NBC, Bloomberg, Filmakers Library.  Достъпно е пълното съдържание на 
повече от 50 000 видеоклипа на 65 различни езици с общо времетраене над 21 000 часа 
в области като: литература, музика, психологическо консултиране и терапия, социална 
и културна история, медицина, театър, кино и сценични изкуства, религия, социология 
и други. Събитието е част от програмата на Библиотеката на НБУ по повод 12-тата 
националната библиотечна седмица „Библиотеките в подкрепа на устойчивото 
развитие“.  
Вход свободен! Необходима е регистрация на тел. 02/8110296;  
 
СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ОТ „IMD WORLD COMPETITIVENESS 
ONLINE“ 
Семинарът  ще се проведе на 12 май 2017 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна  
работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. 
База данни „IMD World Competitiveness Online“ предоставя статистическа информация 
за конкурентоспособността на нациите от International Institute for Management 
Development. Информацията се основава на данни от поредиците на IMD World 
Competitiveness Yearbook, публикувани от 1989 г. насам. Шестдесет и една страни се 
оценяват въз основа на над 340 критерия. Всяка комбинация от критерии може да се 
търси за последните 20 години. Източници на данни са Световната банка, Организация 
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ООН, Международен валутен 
фонд. Събитието е част от програмата на Библиотеката на НБУ по повод 12-тата 
националната библиотечна седмица „Библиотеките в подкрепа на устойчивото 
развитие“.  
Вход свободен! Необходима е регистрация на тел. 02/8110296;  
 
ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯ 
Семинарът  ще се проведе на 18 май 2017 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. 

Вход свободен! Необходима е регистрация на тел. 02/8110296;  
 
 


