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АБВ В ТЪРСЕНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ 
Семинарът ще се проведе на 13 април 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна 
работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката, като участниците 
ще придобият умения, необходими на всеки първокурсник и ще се запознаят с: 

 библиотечния каталог, 
 функциите на читателската карта, 
 многообразието от електронни ресурси и услуги. 

Семинарът е много подходящ за магистри, обучавали се в бакалавърска програма в 
други университети.  
Вход свободен! Необходима е регистрация на тел. 02/8110296;  
 
В СВЕТА НА ПСИХОЛОГИЯТА с PsycINFO 
Семинарът ще се проведе на 18 април 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна 
работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. 
Ще бъде представена най-голямата база данни в света „PsycINFO“ в областта на 
поведенческите науки и психичното здраве. Създадена е от Американската 
психологическа асоциация (American Psychological Association). Съдържа: 

 4 милиона библиографски записи,  
 2 500 индексирани списания, от които 99% са рецензирани, публикувани на 29 

езика, 
 книги, 
 дисертации, избрани от Dissertation Abstracts International (раздели А и Б), 
 публикации от повече от 50 държави,  
 архив от ХVII- ХVIII в. 

Вход свободен! Необходима е регистрация на тел. 02/8110296;  
 
ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА 
Семинарите ще се проведат на 17 април 2018 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. и 26 април от 
14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна работа в читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. 
н.“ на библиотеката, като участниците ще се научат как да: 

 откриват информация по тема в библиотеката,  
 разгледат дипломни работи,  
 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;  
 
 
 


