ИНФОРМАЦИОНЕН

БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от
Център за обучение – БАН
Кариерен център към ЦО-БАН
Мероприятие
Семинар на тема:
„OТКРИВАНЕ НА ЗНАНИЯ И ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЪС SCOPUS,
SCIENCEDIRECT И MENDELEY“ – поканен лектор: г-жа Тошка Борисова – обучител за базите
данни Science Direct и SCOPUS
Блог "Научни ресурси" http://resursi.blogspot.com, http://facebook.com/ElsevierBulgaria
Дата на провеждане на семинара:
4 май 2018г. (петък)
Продължителност на семинара:
10.00 – 12.00 часа
Място на провеждане на семинара:
ул. „Академик Георги Бончев”,
блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км)
Присъстваща аудитория (освен екипа на Център за обучение и лекторите)
Докторанти и млади учени от БАН – 55 лица, посочили информация за контакт в
предоставен на място списък
Г-жа Борисова представи пред аудиторията изключително прецизно подготвена и подробна
презентация в три основни части:
1. Scopus – най-голямата наукометрична база данни от научна литература с интелигентни
инструменти за проследяване, анализ и визуализация на изследванията. Запознаване с новите
функции в Scopus.
2. ScienceDirect – пълнотекстова база данни на изд. Elsevier, която предлага колекция от
висококачествени списания онлайн (достъп до над 2500 пълнотекстови научни списания с висок
импакт ранг. В момента над 250 000 статии в ScienceDirect са на свободен достъп). Запознаване с
новите функции в ScienceDirect.
3. Mendeley – безплатен софтуер за библиографски мениджмънт, депозиториум и научна
социална мрежа.
Представянето на лекторката онагледи множество ценни идеи и съвети за оптимизацие на научнопубликационната дейност на присъстващите учени, очерта и полезни насоки за успешно кариерно
развитие в областта на науката. Презентацията на г-жа Тошка Борисова беше изключително
практически насочен, задълбочена и ориентирана към изграждането на умения сред аудиторията
за оптимално оползотворяване на възможностите, предлагани от представяните бази данни.
Проведе се оживена и градивна дискусия с аудиторията.
Г-жа Борисова предостави на присъстващите следните източници за допълнителна актуална и
детайлизирана информация по разглежданата от нея тема – адреса на поддържани от нея блог:
http://resursi.blogspot.com и Фейсбук страница: http://facebook.com/ElsevierBulgaria. Лекторката
предостави на присъстващите своите презентации.
С г-жа Борисова бяха очертани планове за бъдещи обучения в областта на уменията за писане
и публикуване на научна статия.
Контакти на г-жа Тошка Борисова:

toshkaborisova@gmail.com

