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Трета национална среща на БИК
На 18 ноември, 2003 г. в хотел Родина, БИК
проведе ІІІ-та Национална среща на участниците
в споделения абонамент на базите данни на
EBSCO Publishing. Срещата беше посетена от
50
представители
на
33
организации.
Презентацията на БИК включваше основни и
съпътстващи инициативи през годината, бъдещи
планове на сдружението и новини от последната
среща на националните координатори на eIFL.
Г-жа Даниела Станишева от Агенция “Пулсар”
представи базите данни EBSCO с техните нови
функции, а така също и нови бази с възможност
за пробен достъп. Интерес предизвика
презентацията на г-жа Радостина Тодорова от
НБУ, посветена на сравнителен анализ на
ползваемостта на базите EBSCO в България.
Изнесените данни показват нарастване на
интереса към базите като през 2001г. са
ползвани 10 876 пълнотекстови статии и 11 230
резюмета, през 2002 г. – 22 172 статии пълен
текст и 14 583 резюмета, а през 2003 г. цифрите
са рекордни – 33 778 пълнотекстови документа и
27 497 резюмета. Най-ползваните 10 списания
през годината са Economist, Harvard Business
Review, Foreign Affairs, Academy of Management
Journal, Academy of Management Review,
BMJ:British Medical Journal, Journal of Chemical
Physics, Journal of Applied Physics, Library Journal
и Organization Studies. Годишният традиционен
абонамент само за тези 10 най-търсени заглавия
възлиза на 12 751 щ.д., докато таксата за
България за абонамента на EBSCO през 2003г.
бе 43 260 щ.д. За всички е известно, че базата
осигурява онлайн достъп до 7 188 списания в
пълен текст и 2 500 пълнотекстови книги и
брошури.
След проведените дискусии на срещата бе взето
решение участници, които не са членове на БИК,
да заплащат 50 лева такса обслужване за всяка
услуга през 2004г., с цел да бъдат покрити
всички
административни
разходи
на
сдружението, както и тези свързани със
счетоводни, юридически и др. услуги. Срещата
завърши с коктейл в зала “Дунав”.
Надя Терзиева
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Постижения

Библиотеката на Шуменския университет
на II място в страната по ползване на EBSCO
Директорката М.Петева пред “Нова Библиотека"
Откога библиотеката на Шуменския университет е
абонат на базите на EBSCO?
Абонирахме се за EBSCO от септември 2002 г.
С езика на цифрите ползването е?
35550 търсения и 7000 ползувани пълнотекстови
статии.
Само за една година постигнахте невероятен
резултат – вече сте втори в страната по ползване.
Как направихте ЕBSCO толкова популярен
източник на информация?
В началото ни беше много трудно. Смятахме, че
студентите изобщо нямат интерес към базите-данни.
Все
пак
информирахме
индивидуално
преподавателите за достъпа
до EBSCO по
електронната поща и за съдържанието на базитеданни. Разчитаме главно на младите хора и на тези,
на които им се работи. Един от тях, например, е гл. ас.
Веско Будаков – преподавател по американска
литература. Той е във възторг от базите-данни и те са
неотменна част от неговата методика на обучение.
Дава на студентите си много задачи, които изискват
сериозна работа в ЕBSCO. Работим много и с
проподавателите по история.
Естествените науки
също не са пренебрегнати. Имаме добри контакти и с
преподавателите от химическия факултет.

Хроника
Важна информация за абонамента на
ЕBSCO!
БИК подписа договор с ЕBSCO Publishing,
с който годишната такса за България до 2006 г.
включително, ще бъде $ 47,000. През 2004 г.
членовете на Консорциума ще трябва да
доплатят и недостигащите за 2003 г.- $3,000.
Общото събрание на БИК реши всички
потребители на ЕBSCO, които не са членове на
БИК, да плащат 50 лв. такса обработка за всеки
пакет от услуги, които желаят да ползват в
рамките на БИК.
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Плагиатството в електронната ера

На 10 декември 2003 г нашият колега Пламен Милтенов
бе отново в Американския университет. На срещата по
покана на БИК и домакин - библиотеката на АУБ,
присъствуваха библиотекари от страната. Темата на
презентацията бе плагиатството в електронната ера.
Представянето и предизвика голям интерес и последва
дискусия по отношение на мерките, които академичните
общности следва да предприемат. Презентацията е
достъпна
на
адрес
http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/pda/mankato.pps. Не
по-малко интересна бе и темата за безжичните
комуникации в образованието. Присъстващите се
запознаха с голям архив от снимки на библиотеки по
света, включително презентациите за Нюйоркската
обществена
библиотека
http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/cpl/ и националната
библиотека
на
Исландия
http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/iceland/. Срещата бе
поредното доказателство за последователната политика
на БИК по отношение на запознаването с чуждия опит ,
като стимул за развитие на библиотечната практика у нас.

НБ

Ден на технологиите - второ издание
На 30 октомври 2003 Българският информационен
Консорциум и Библиотеката на Американския
Университет проведоха второто издание на Деня на
технологиите. Центърът за образование и култура
“Илиев” – София
бе отново домакин. Проявата
премина при голям интерес. Богатата програма
съдържаше презентации като: “Как безжичните
технологии промениха достъпа до информацията” –
Милен Стаматов от M-Tel; “От HTML до XML –
базираното в Уеб публикуване на информация” –
Георги Тупаров ; “e-Publishing с Майкрософт” на
Мартин Банков; “e-LEARNING” - Борис Басмаджиев от
Hewlett Packard и “Модерната библиотека – едно
българско решение” - презентация на Таня Войникова.
Колегите библиотекари представиха теми като:
“Електронното
правителство
и
ролята
на
библиотеките “ на Елица Лозанова; “Ще се дадем ли
на роботите” – Тошка Борисова; “Questia и NetLibrary
– колекциите от e-books” – Десислава Милушева.
Двете големи световни библиотечни събития –
годишните конференции на IFLA и LIBER бяха
представени съответно от: Ани Попова – “Новите
търсения на IFLA”
и Радостина Тодорова –
“Европейски перспективи пред библиотеките и
техните партньори”.
Споделено бе общото становище, че е
необходимо по-тясно сътрудничество и комуникация
между фирми и институции от една страна и
библиотеки от друга по отношение развитието на
информационното
общество
и
в
частност
информационната инфраструктура, важна част от
която са библиотеките.
НБ

Да се поровим във вестниците, пазейки се от
мастилото
Да разиграем набързо играта: “Търся статия от
вестник!”. Как най-лесно и най-бързо ще я изиграем?
Сравнително добър резултат ще постигнем с базата
от данни за журналистически разследвания на
фондация “Репортер”. Явно първоначалният адресат
са журналистите, но вече добре се ползва и от
академичната общност. Съдържа публикации от
централната българска преса, включени са и
издания, които вече не излизат – като в.
“Демокрация”, в. “Континент”, в. “Литературен форум”.
Обработени са и две списания – “Тема” и спрялото
“Сега”. Възможно е да се търси по цели 15 признака –
тема, ключова дума, издание, автор, жанр, населено
място, период и др. Тук положителното е, че се
съкращава максимално информационния шум.
Основен критерий при подбора на данните е тяхното
национално значение. Не се включва информация от
местен характер, злополуки, пътни произшествия,
реклами и др. При търсенето на информация
потребителят задължително трябва да знае обхвата
на системата. В конкретния случай периодът е 1994 1997 и от 2003 г. досега. Информационните
специалисти от фондация “Репортер” са с огромното
желание да увеличат периода от 1990 г. и да
попълнят 1998 –2 002 г.
Внимание!!! Системата не дава достъп до
пълен текст. Въпреки това тя е в помощ на хора,
упражняващи твърде разнородни по своя характер
професии. Може би в това се състои нейната
уникалност.
Гергана Мартинова
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ЕВРОПА
Информация за Европа

EUR-Lex и CELEX са двата основни електронни
продукта, осигуряващи достъп до Европейското
законодателство, които се използват от всички
институции на ЕС. От 2001 се създава EUR-Lex портал за Европейското право, който от 2002 г. е
свободно достъпен за широката публика.
През 2001 г. започват първите стъпки към
интегрирането на EUR-Lex и CELEX, две системи с
различна история и работни методи (Наредба No
1049/2001 на ЕК, Решение на Европейския
парламент от 19 Декември 2002). Новите стъпки за
тяхното
интегриране
са
във
връзка
с
модернизацията,
по-добрата
информация,
в
контекста на разширението на ЕС и за безплатния
достъп до информацията, която предлагат на 11
официални езици на Европейския Съюз, като след
присъединяване на новите 10 държави, от 1 май
2004 г. броят на езиците ще бъде 20.
Еur-Lex – Порталът за правото на ЕС
http://еuropa.eu.int/eur-lex е единствената входна
точка към пълната сбирка от правни текстове на ЕС.
Той осигурява директен достъп до хранилището на
официалните документи на институциите, а също
така и други институционални документални
източници. Съдържа обяснителни текстове за
законодателните процедури на ЕС, а също така и
кратък речник и ключови думи (дескриптори) за
процеса на взимане на решения в секцията "Аbout
EU law". Възможно е търсенето по номер на
документ или по ключови думи от документа във
всички хранилища или в специфични области.
Порталът е свободно достъпен, обхваща няколко
важни бази данни, съдържащи основна и
обновявана информация с оглед увеличаване на
интереса и улесняване на достъпа до европейската
информация. Дава достъп до учредителните
договори и Официалния вестник на ЕС,
действащото право, съдебните спорове (казуси),
документи в процес на подготовка, както и
документи за публично ползване - документи на ЕК,
Зелени и Бели книги.
Еur-Lex дава връзка и към сайтовете на: CELEX
(база данни с пълното съдържание на текстовете на
сериите L и C на Официален вестник на ЕС), CURIA
(сайта на Съда на Европейската общност), сайта на
Европейския парламент и OEIL (база данни за
всички
процедури
на
консултиране
между
Европейския парламент и другите институции), PreLex (база данни на Европейската комисия), TED
(база данни, съдържаща архив от последните 5
години от всички документи, публикувани в
Приложение на Официален вестник на ЕС–серия S)
.
Мария Механджийска

Celex- офицалната юридическа
информационна система на ЕС
CELEX е база данни, съставена и поддържана от
Европейската комисия чрез Офиса за Официални
издания на Европейската общност. Тя възниква през
1967 г. за служебни цели, става общодостъпна от 1980
г., а от 1997 е в Web. Днес Celex е достъпна на всички
официални езици на ЕС и обхваща законодателството
на държавите-членки. Celex съдържа 4 основни групи
документи: закони, съдебна практика, предварителни
актове и парламентарни въпроси. Освен това, чрез
Celex са достъпни основните договори на ЕС,
включително поправките и добавките в тях. Клаузите,
протоколите, анексите и декларациите са представени
като отделни документи и заедно представляват
юридическата рамка на ЕС.
Celex съдържа актове на ЕС, създадени в изпълнение
на нейните международни задължения: споразумения
на ЕС със страни, които не са членове или с
международни организации в тяхната специфична
дейност; споразумения на Европейската икономическа
общност. Съществува тенденция към разширяване
на обхвата от документи. Информацията се обновява
ежедневно. За всеки документ първоначално се
представя аналитична информация, която се допълва
от пълния текст на документа на следващия ден. Celex
предлага на своите потребители много добри търсещи
инструменти. В съответствие с политиката на
разширяване на ЕС и необходимостта от широк
достъп до CELEX, базата ще може да се използва
безплатно от началото на 2005 г.

Радостина Тодорова
Библиотeчен Hi-Tech
Библиотеката на Хонконгския университет пусна
първото
безжично LAN (WLAN) приложение за
достъп до ресурсите и услугите на библиотеката през
Palm PDA устройства. Името му е MyLibrary@Hand. То
позволява на 700 000 регистрирани читатели на
библиотеката да търсят сред над 2 млн. книги и 25 000
списания и да изпълняват други изследователски
функции директно от Tungsten C устройство с Wi-Fi
технология.
Всеки, който говори по мобилен телефон на публични
места, като киносалони, музеи и библиотеки в Ню
Йорк, ще бъде глобен с 50 долара, според решение на
градската управа.
Британско училище ще използва сканиране на
ретината при таксуване за обяд, опитвайки се да
премахне паричните средства от използване в
училището и да предпази бедните деца, получаващи
безплатна храна, от набезите на другите ученици.
Технологията ще бъде доставена от CRB Solutions и
ще следи също кога учениците връщат книгите, заети
от библиотеката.
Източник: Интернет
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ПРОДЪЛЖЕНИЕ от стр.1

Библиотеката на Шуменския университет...
Каква е Вашата промоционална политика?
Редовно информираме потребителите
за новите
неща. Ориентираме се към хора, които четат. Нашата
следваща цел е изпращането на персонализирана
информация. Постоянно и на всеки лично. Нещата
вървят малко по-бавно, отколкото ни се иска. Трябва
да се обучи индивидуално и всеки библиотекар. И
разбира се –реклама, и то - много.
Проблеми, които срещате?
Естествено - езикът, след това незнанието за
существуването на такива бази. Много от нашите
потребители ползват руски език и би било добре тези
невероятни ресурси да стигат до тях на руски език.
Тогава ще видите колко потребители ще имаме.

American Humanities Index
Индексът по хуманитаристика е аналитична
библиография на литературни и академични
списания, публикувани в САЩ и Канада. Базата
данни индексира повече от 1000 списания,
публикувани от 1975 година до днес, много от които
не са включени в никои други справочни издания.
Всички включени списания са представени
аналитично цялостно - от кора до кора. Базатаданни предлага библиографски описания на статии,
есета, обзори, резюмета, както и на оригинални
творби като проза, поезия, фотографии, картини,
илюстрации.

Въпросите зададе: Т. Борисова

Оксфорд отново ни изненада приятно
Издателство с традиции като Оксфорд не може да
отстъпи от високите критерии, по които работи и изненада
специалистите с няколко нови продукта. Българските
потребители също могат да ги ползват, тъй като в момента
тече пробен период на достъп до: Oxford English Dictionary
Online (OEDO), Oxford Reference Online (допълнително има
осигурен достъп до ORO Premium), Oxford Scholarship
Online и Grove Art Online.
Порталът Oxford Reference Online заема ключова
позиция, в тази невероятна колекция от справочни
ресурси. Гарантира пълнотекстов достъп до 100-те найреномирани справочни и речникови издания в областта на
социални и хуманитарни науки, медицина, бизнес и
компютърни науки, разпределени в 20 предметни рубрики.
Информацията е богато илюстрирана с помощта на 3000
илюстрации, диаграми и около 1000 хипервръзки. Това,
което привлича потребителя са удобните опции за търсене
без предварително обучение, както и възможност за
копиране на намерените дефиниции в друг документ.
Иконата на Search Oxford Reference може да се вгради във
вашия интернет браузър и сте на едно щракване с
мишката от удобството да правите кръстосани справки за
многообразие от термини.
При толкова много предимства, човек е склонен да си
затвори очите за някои дребни несъвършенства включени са предимно европейски издания, правописът е
британският еквивалент на английския език.

Десислава Милушева

Communication & Mass Media Complete
Базата данни на EBSCO Communication & Mass
Media Complete е една от най-добрите бази данни
за задълбочена изследователска работа в областта
на журналистиката и масовите комуникации. Базата
данни е резултат от сливането на CommSearch,
поддържана от
Националната Асоциация по
комуникациии
и Mass Media Articles Index,
поддържан от State College в Пенсилвания.
CommSearch e библиографирала около 26 издания,
в някои от които хронологичният обхват е от
началото на 20 век. Mass Media Articles Index е
вкючвал около 40000 библиографски описания на
съдържанието на 60 издания, включително части
от справочници, книги и студии. EBSCO комбинира
богатото съдържание на двете бази данни и
творчески го допълва с ново съдържание и
тематичен обхват в СММC, като предлага в
допълнение и пълния текст на над 200 издания в
на
Журналистиката
и
Масовите
областта
комуникации. За студенти, изследователи и
преподаватели базата данни е незаменим източник
на специализирана информация.
Тошка Борисова
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