
Семинари за преподаватели и докторанти  

през месец май 2019 г. 

 
 

Входът е с регистрация на тел. 02/8110296. Местата са ограничени. Семинарите могат 

да се посещават и от преподаватели и докторанти без принадлежност към Нов 

български университет.  

 
БИБЛИОТЕЧНИ РЕСУРСИ И УСЛУГИ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ  И ДОКТОРАНТИ 

Семинарът ще се проведе на 15 май 2019 г. от 14.30 ч. до 15.30 ч. в залата за екипна 

работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. Ще бъдат 

представени библиотечните колекции и електронните ресурси, участниците ще научат 

повече за предлаганите услуги:  

 актуализация на библиография към курс, 

 анализ на цитиране, 

 доставка на книги и статии, 

 индексиране и рефериране на академични издания, 

 моите списания, 

 обмен на научни издания, 

 покупка на литература, 

 редакция на библиографски списък, 

 тематична библиография. 

 

АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ С „DETAIL INSPIRATION“ 

Семинарът ще се проведе на 17 май 2019 г. от 15.00 ч. до 16.00 ч. в залата за екипна 

работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на библиотеката. 

Ще бъде представен електронният ресурс „DETAIL inspiration“ на DETAIL Business 

Information GmbH. Той предоставя възможност за ползване на около 3500 национални и 

международни архитуктерни проекта от последните 30 години с детайлни чертежи, 

богато илюстрирани със снимки, скици и техническа информация. Проектите могат да 

се изтеглят в PDF формат. Могат да се ползват еднакво добре от смартфон, таблет и 

настолен компютър. Езикът е немски и английски. 

 

КОЙ МЕ ЦИТИРА В НАУЧНИ РЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ 

Семинарът ще се проведе в залата за екипна  работа в читалня „Проф. Иванка 

Апостолова, д. н.“ на библиотеката на 22 май 2019 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. 

Участниците ще се научат да: 

 издирват цитирания в различни бази данни, 

 създават потребителски профил в Google наука, 

 проверяват, кои са реферираните български и чуждестранни периодични 

издания, признати от НАЦИД.  

 

СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ/МАТЕРИАЛИ В НАУЧЕН 

ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА НБУ 

Семинарът  ще се проведе на 28 май 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 да: 

 събират всичко, което са създали в Научния електронен архив на НБУ, 



 направят своите постижения видими в интернет и ускорят цитирането си, 

 подпомогнат акредитацията на програми, в които преподават, 

 използват защитен сървър за съхранение на данните в университета. 

 

 

 


