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Отново за EBSCO
Всички ние, които използваме базите данни на
EBSCO ежедневно, приемаме техните възможности
за даденост. Постоянно усъвършенствуваме своите
умения за работа и се стремим да бъдем
максимално полезни на потребителите на
информация в нашите библиотеки. Но може би до
сега пропускахме нещо много важно – това че не
всеки има достъп до тези информационни ресурси.
През 2007 г. базите на EBSCO могат да се ползват
едва в 13 от градовете на България. Може да
запитаме “А останалите?”. Добре известно е, че в
началото на проекта през 2000 г., много от
библиотеките в страната са имали едногодишен
безплатен достъп до EBSCO. Но от тогава
изминаха 5-6 години. А през това време се
промениха
читателите,
технологиите,
библиотекарите и самите бази-данни.
Днес
EBSCO
е
символ
за
качествен
информационен
ресурс,
въплъщение
на
стабилност и ефективност при работа и
адаптивност към нагласите на потребителите и
библиотекарите. Затова, през месец януари,
Българският Информационен Консорциум взе
решение да предостави едномесечен безплатен
достъп на всички регионални библиотеки и
библиотеки при висши учебни заведения, които не
са членове на консорциума, за да могат да се
запознаят с новостите в EBSCO.
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Abstract

През този месец постоянно следяхме ползването
на базите. Понякога се появяваше притеснение, че
ползването е слабо, а на следващия ден се
радвахме, че проведените търсения нарастват с
всеки изминал час. Какво можем да споделим след
приключване на промоционалния достъп ?
Продължава на стр. 4
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Да приветстваме новите EBSCO потребители
1. Химико-технологичен и металургичен университет,
София
2. Европейски колеж по икономика и управление,
Пловдив
3. Медицински университет, Плевен
4. Информационен център на Американското
посолство, София

Библиотеката на АУБ – първият български член
на OCLC
На 20-и март 2007 г. завърши първият етап на
проекта RESPOND, с което базата данни с каталожни
записи, отразяващи целия фонд на библиотеката на
АУБ, вече е присъединена към най-големия своден
каталог в света World Cat. Този каталог съдържа
повече от 86 милиона библиографски записи на
различни типове документи на всякакви носители, а
изграждането му е дело на съвместните и постоянни
усилия на над 9000 библиотеки по света.
Библиотеката на Американския Университет в
България е първата българска библиотека, която
участва с пълния си каталог в WorldCat.
Проектът RESPOND е съвместен проект на
библиотеките на 16 американски университета,
намиращи се на четири различни континента извън
САЩ.
Продължава на стр. 2
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Придобивка
Нова читалня в Нов български университет

Библиотеката на АУБ – първият български член
на OCLC

На 6-и март 2007 г. в библиотеката на Нов
български университет беше открита нова читалня,
която носи името “Проф. Иванка Апостолова”. На
откриването
присъстваха
Вицепремиера
на
Република България и Министър на образованието
и науката – доц. д-р Даниел Вълчев и Заместникминистъра на образованието и науката – Ваня
Добрева.
Читалнята носи името на една от личностите,
имащи основна роля в развитието на Нов български
университет – проф. Иванка Апостолова, Ректор на
НБУ в периода 1995 – 2002 година. Новата читалня
е построена по проект на Настоятелството на НБУ и
по проекти на библиотеката, финансирани по
програма “ХЕСП” на институт “Отворено общество”
– Унгария. Читалнята разполага с 86 читателски
места, 8 специализирани компютъризирани места
за
достъп
до
електронните
ресурси
на
библиотеката, копирен център и зала за екипна
работа с 20 места. Осигурен е безжичен интернет
достъп.

Продължение от с. 1

През 2005 г. тези библиотеки, отдалечени
географски от големите професионални мрежи в
традиционно англоезичните области – САЩ,
Канада и Великобритания, и търсейки различни
възможности
да
разширят
достъпа
до
информационни източници на английски език за
своите
потребители, създадоха един от наймладите библиотечни консорциуми в света –
AMICAL със седалище в Париж. Целта на проекта
RESPOND е да се изгради общ групов каталог на
всички ресурси, които тези библиотеки имат в
рамките на сводния каталог WorldCat, който да
бъде достъпен чрез First Search, за да се използва
модула за между-библиотечно заемане на OCLC, с
което ще се управляват заявките за доставка на
книги и документи между участващите в проекта
библиотеки. Ако определен документ не е наличен
в техните колекции, търсенето ще може да
продължи в каталозите на други библиотеки.
Изграждането на своден каталог в рамките на
WorldCat ще предостави много услуги и нови
възможности за участващите библиотеки като
например правенето на сравнителен анализ на
колекциите и пълно разкриване на фондовете им
извън OCLC чрез търсачките
Yahoo!Search,
Google и Windows Live Academic.
Биляна Александрова, АУБ

За Scholar SFX

В читалня “Проф. Иванка Апостолова” са
разположени подръчен фонд от справочни издания,
периодика, специалните колекции от лични
библиотеки на ст.н.с. Магдалина Станчева, проф.
Георги Михайлов, Атанас Славов, проф. Питър Блек
и проф. Иванка Апостолова и колекцията “Доктор
хонорис кауза”, която включва произведения на
автори, удостоени с почетната титла Доктор
хонорис кауза на Нов български университет.
На една от колоните в читалнята е експонирана
постоянна изложба на страници от юбилейния
албум на Нов български университет, издаден по
случай 15 години от създаването на университета.
НБ

На годишната среща на БИК презентацията на
Scholar SFX предизвика интереса на членовете.
Безплатната услуга Scholar SFX позволява на
библиотекарите да създават динамични връзки за
абонираните от тях електронни списания, които се
визуализират в списъка с резултати на търсещата
машина Google. Това дава възможност на
потребителите, при провеждане на търсене в
Google Scholar (http://scholar.google.com/), да
получават като резултати електронни ресурси,
притежавани от тяхната библиотека. Така
търсенето в Google Scholar се характеризира с поголяма бързина и задълбоченост. На потребителя
се предлагат не само свободни ресурси от
Интернет, но и разкрити електронните колекции
на библиотеката. В резултат потребителите
получават релевантни резултати и директен
достъп до библиотечните бази данни.
Теодора Ралова, НБУ

Ресурси
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БИК Ви препоръчва

Електронни ресурси на пробен достъп през
2007 г.
Blackwell Books Online e онлайн пълнотекстова
библиотека, която дава достъп до около 300
справочни издания в областта на хуманитарните
и социалните науки в колекцията "Blackwell
Reference Online" и Blackwell Encyclopaedia of
Sociology Online с над 1800 определения.
http://www.blackwellreference.online (текущ)
Blackwell Journals Online Full Collection е
пълнотекстова
онлайн
колекция
от
778
пълнотекстови заглавия списания в областта на
социалните,
хуманитарните,
обществените,
естествените, техническите, приложните науки и
медицината.
http://www.blackwell-synergy.com/ (текущ)
Blackwell
Reference
Online
е
онлайн
пълнотекстова библиотека, която дава достъп до
справочни издания в областта на хуманитарните
и социалните науки, а също и до съдържанието на
Encyclopaedia of Sociology Online.
http://www.blackwellreference.online
(текущ)
Britannica Online Academic Edition - онлайн
издание
на
Енциклопедия
Британика
за
академични институции.
http://search.eb.com/ (текущ)
Колекцията Cambridge Journals Online осигурява
онлайн достъп до пълния текст на 256 списания в
областта на хуманитарните, социалните, научнотехническите науки и медицината.
http://journals.cambridge.org
The Cochrane Library е уникална колекция от
бази-данни, които обединяват и осигуряват
пълнотекстов достъп до отчети и протоколи за
конкретни случаи в областта на здравеопазването
и клиничната медицина.
http://www3.interscience.wiley.com

Енциклопедии
Encyberpedia
http://www.encyberpedia.com/ency.htm
Анотиран лист от онлайн справочни издания в
различни предметни области
Енциклопедия по лазерна физика и технологии
http://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html
Справочникът обяснява в дълбочина термини в
областта на лазерната физика, оптиката и
оптичните влакна. Статиите са подредени по
азбучен ред.
Encyclopedia Mythica
http://www.pantheon.org/

Доказан енциклопедичен източник на информация в
областта на митологията, фолклора и религията.
Подреждането е по географски региони: Африка,
Северна и Южна Америка, Азия, Европа, Близкия
изток и Океания.
Конгреспедия (Congresspedia)
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Congressp
edia
Гражданска енциклопедия за конгреса на САЩ.
Конгреспедия е съвместен неправителствен проект
на Center for Media and Democracy и Sunlight
Foundation. Съдържанието и е wiki-базирано, като
всеки има право да го редактира и по този начин да
формира общественото мнение.
Българска аквариумна енциклопедия
http://www.aquariumbg.com/
Тази енциклопедия е предназначена за любителите
на аквариумните риби и растения. Информацията е
събирана от Интернет.
Българско кино. Енциклопедия
http://www.titra.net/html/titraenciklopedia.htm
На страниците на "Българско кино. Енциклопедия"
се споменават повече от 4500 имена на
кинематографисти. 800 от тях са представени поподробно. Това са режисьори, актьори, сценаристи,
оператори, художници, композитори, аниматори и
кинокритици от всички поколения.

Пълнотекстовата
онлайн
колекция
SAGE
Journals Online осигурява достъп до 460 научни
списания
в
областта
на
хуманитарните,
социалните,
научно-техническите
науки,
медицината и бизнеса.http://online.sagepub.com/

Български филми
http://www.bgmovies.info
Сайтът предлага информация за над 1400
български филма и за над 3000 лица – режисьори,
постановчици, актьори. Има българска и английска
версия.

Обобщени от Десислава Милушева, НБУ

Подбрани от Тошка Борисова, АУБ
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EBSCO

Продължение от стр. 1

Това са няколко важни показатели. Регистрирани са 256 влизания или средно 8,2 на ден! Проведени са
1229 търсения или средно 40 на ден! Прегледани са 524 документа или средно 2,2 при всяко търсене!
Интерес представлява структурата на извлечените резултати ( виж диаграмата на стр.1). Преобладават
използваните резюмета на статии – 58 %. Пълнотекстови статии в .pdf формат са 26 %, а тези в HTML
формат – 10%. Общият обем на използваните пълнотекстови статии е 198 или средно 6,3 през всеки
ден от безплатния достъп. Оказа се, че най използваната база данни е мултидисциплинарната
Academic Search Premier, на второ място е MasterFILE Premier и на трето - Business Source Premier.
Тези три бази данни се препоръчват, както за университетски, така и за публични библиотеки.
Обикновено мислим за EBSCO, като за
академична база данни, подходяща единствено
за научните или университетските библиотеки.
Това може би възпира библиотеките работещи
с деца и ученици да ползват базата. Но нека не
забравяме, че EBSCO предлага адаптирани
интерфейси, в зависимост от възрастта на
читателската аудитория. Продуктът за деца се
нарича “Searchasaurus”. В него главен
герой е вечно търсещият динозавър.
Лесната навигация чрез изображения,
помага на децата да се справят
самостоятелно
при
търсенето
на
информация.
Подобен е продуктът за по-големи деца “Kids Search”. В допълнение се предлага
речник, енциклопедия и допълнителни
ресурси за учителите.
Удивително съчетание между стандартни
методи за търсене и визуална навигация
в базата предлага интерфейсът за
ученици в горните класове, наречен
“Student Research Center”.
Необятно е разнообразието от вестници,
списания, видеоматериали и много други,
съобразени с информационните потребности
на тази възрастова група. Независимо от това,
че промоционалният достъп приключи, всеки
библиотекар може да научи повече за базите
данни, предлагани чрез EBSCOhost, като
посети сайта на компанията, на адрес:
http://www.epnet.com/. Тук освен, че ще открие
изключително полезна информация свързана
със съдържанието на базите данни, ще намери и множество безплатни ресурси за библиотекари в т.
нар. “Customer Success Center” (http://www.epnet.com/thisTopic.php?marketID=20&topicID=204). Секцията
разполага с набор от полезни съвети и разработени програми за това как да се търси финансиране и
как да се разпространява информация за притежаваните от библиотеката бази-данни, безплатни
статии по проблемни професионални области и разкази за постиженията на други библиотеки от целия
свят.
И за да бъде спазен девизът, че EBSCO винаги дава повече, отколкото очакват библиотекарите, бихме
Ви посъветвали следното: уверете се, че сте въвели, като предпочитани във вашия Интернет браузер,
следните адреси: www.libraryresearch.com за базата “Library, Information Science & Technology” – един
безплатен ресурс за всички, които са се посветили на библиотечното дело, или
www.TeacherReference.com за базата “Teacher Reference Center” - безплатен ресурс за учители и
библиотекари в сферата на училищното образование. Ние вече направихме това! Успех и на вас.
Радостина Тодорова, НБУ

РЕСУРСИ
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New England Journal of Medicine – в EBSCO

Project Muse - Пробен достъп

EBSCO Publishing (EBSCO) наскоро подписа нов
договор с New England Journal of Medicine с цел
съдържанието на списанието да бъде достъпно
чрез MEDLINE with Full Text в EBSCOhost
базата данни. Пълнотекстовите статии плюс
илюстрации на New England Journal of Medicine
ще обхващат времето от 1993 година насам (с
90-дневен период на закъснение). New England
Journal of Medicine е най- влиятелното, четеното
и цитирано и медицинско списание в света.
Според Мелиса Кентън, Вицепрезидент на
Връзки с издатели към EBSCO, включването на
New England Journal of Medicine към EBSCO е
уникално
предлагане
на
пълнотекстово
съдържание, което ще утвърди фирмата, като
водещ агрегатор в областта на пълнотекстовите
научни бази-данни. Всяка седмица повече от
500 000 медици в повече от 170 страни разчитат
на него за информацията, от която се нуждаят,
за да осигурят на своите пациенти най-доброто
възможно лечение. Списанието е най-старото
публикувано медицинско издание в света и е
издавано от Масачузетцкото Медицинско
Дружество. За повече информация посетете
интернет страница му www.nejm.org
НБ

Към вниманието на българските потребители е
насочена възможността за пробен достъп на
базата данни Project Muse. Това е колекция от
научни електронни списания в областта на
изкуството, хуманитарните и социалните науки .
Базата данни е създадена през 1993 г. като
съвместен
проект
на
университетското
издателство
и
библиотеката
„Милтън
Айзенхауер” на университета “Джон Хопкинс” и
с финансовата подкрепа на фондация „Мелън”.
Project Muse предлага онлайн достъп до найпрестижните научни списания по литературна
критика, история, икономика, политически науки
и др. Интерфейсът на базата данни позволява
лесно и удобно навигиране с опции за
опростено и разширено търсене, ограничаване
на търсенето по дати, отделни заглавия или
групи от списания. Връзките за достъп са
стабилни и дават възможност за достъп до
електронни препоръчителни списъци, конспекти
на лекции и курсове, както и до други
електронни ресурси. Предимство е, че освен
пълния текст на статиите, са включени и
снимки,
чертежи,
диаграми
и
таблици.
Последните броеве на списанията са достъпни
онлайн в базата данни преди тяхното
отпечатване в хартиен формат. Абонаментът за
Project Muse осигурява и ретроспективно
търсене в над 10-годишен архив. В помощ на
библиотекаря се предлагат промоционални
материали, както и удобна статистика на
ползването.

Предстоящи прояви на БИК
Добри библиотечни практики
Първият за 2007 г. семинар на БИК “Добри
библиотечни практики” на тема: “Дигитални
колекции
за
образователни
и
научноизследователски цели” ще се проведе в
големия салон на Централна библиотека на
БАН, ул."15-и ноември" № 1, на 26 април 2007 г.
Ден на технологиите 10
Библиотеката на Американския университет в
България Ви кани на десетото издание на Деня
на технологиите, който ще се проведе на
18 май 2007 г. от 11:30 ч. в Илиев Център на
Американския университет в България в
Студентски град в София.

С. Кацарска, АУБ
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