
Уважаеми колеги докторанти и млади учени, 
 
Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви 
поканим на специално организираните за докторантите и младите учени от БАН: 
 

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  

 
и 
 

Семинар на тема: 
 

"ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНА РАБОТА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 
ОБМЕНИ" 

 
поканен лектор: 

Антония Хубанчева – докторант към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания 
към БАН и председател на докторантски съвет при БАН 

 
 
Дата на провеждане на семинара: 
4 май 2018г. (петък) 
 
Продължителност на семинара: 
10.00 – 13.00 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) 

 
 

СЕМИНАРИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 
 

10:00-11:30   OТКРИВАНЕ НА ЗНАНИЯ И ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
  СЪС SCOPUS, SCIENCEDIRECT И MENDELEY  –  
  г-жа Тошка Борисова, обучител за базите данни Science Direct и SCOPUS  

11:30-11:45   Пауза 
11:45-13:00   ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНА РАБОТА И  
                      ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОБМЕНИ –  

 Антония Хубанчева, докторант към ИБЕИ-БАН и председател на 
 докторантски съвет при БАН 

 
 
Допълнителна информация за Семинар на тема: „OТКРИВАНЕ НА ЗНАНИЯ И ОЦЕНКА НА 
НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЪС SCOPUS, SCIENCEDIRECT И MENDELEY“ 
 
Участниците ще имат възможност да получат изключително ценна за научната дейност 
информация за: 
 
1. Scopus – най-голямата наукометрична база данни от научна литература с интелигентни 
инструменти за проследяване, анализ и визуализация на изследванията. 
Нови функции в Scopus: 
• Страница за разширено търсене; 
• CiteScore: Преизчисляване и нова  функционалност; 
• ORCID търсене на документи; 
• Методи за измерване на метрика на ниво на статия с PlumX алтметриката; 
• Обновени страници с цитати и др. 
 
2. ScienceDirect – пълнотекстова база данни на изд. Elsevier, която предлага колекция от 
висококачествени списания онлайн. 

http://resursi.blogspot.com/
http://facebook.com/ElsevierBulgaria


Съдържанието включва достъп до над 2500 пълнотекстови научни списания с висок импакт 
ранг. В момента над 250 000 статии в ScienceDirect  са на свободен достъп. 
Нови функции в ScienceDirect: 
• Ново разширено търсене; 
• Нова страница на статията с разнообразни функции за четене и мултимедийни екстри; 
• Нова услуга за персонализирани препоръки; 
• Изчерпателни наукометрични показатели на ниво статия с PlumX Metrics; 
• Нови тематични страници в ScienceDirect, съдържащи дефиниции от качествени справочници 
и книги на Elsevier. 
 
3. Mendeley – безплатен софтуер за библиографски мениджмънт, депозиториум и научна 
социална мрежа. 
 
Моля, регистрирайте се за присъствие на Семинар на тема: „OТКРИВАНЕ НА ЗНАНИЯ И 
ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЪС SCOPUS, SCIENCEDIRECT И MENDELEY“ на 
следния линк: 
https://drive.google.com/open?id=1cvoHKHzK_hcprPSwTjBRVSZpi001T7h4YCh8GJpHov4  
 
Всички, които са се регистрирали, ще получат по мейл презентациите от семинара. Разбира 
се, всички, които искат да се присъединят, също са добре дошли. 
 
 
Допълнителна информация за Семинар на тема: „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 
НАУЧНА РАБОТА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОБМЕНИ“ 
Ще бъде проведена дискусия на тема кои са най-подходящите източници за финансиране на 
младите учени в България, къде да търсим и какво да очакваме? По време на семинара ще 
преминем както през някои от основните и добре известни източници на финансиране, така и 
през някои по-слабо познати. Ще се опитаме да споделим личен опит и да обменим идеи по 
темата.  
 
Убедени сме, че семинарите ще бъдат много интересни и полезни за Вашето кариерно 
развитие! Очакваме Ви! 
 
Моля, обърнете внимание и на следната важна информация за докторантите в БАН, 
предоставена от Антония Хубанчева, докторант към ИБЕИ-БАН и председател на докторантски 
съвет при БАН: 
 
„Докторантски съвет при БАН набира нови членове.  
 
Ако сте редовен докторант в институт на БАН и имате желание да подобрите средата за работа 
и живот на докторантите, имате идеи за иновации и развитие или искате да разберете по-добре 
как функционират научните институции или просто бихте искали да придобиете опит в тази 
среда, ще се радваме да станете част от екипа ни! 
 
Ако сте заинтересовани да се включите в докторантски съвет или имате някакви въпроси, моля 
изпратете кратко описание на мотивацията ви и CV в свободна форма на 
phd.council.bas@gmail.com. От Докторантски съвет очакваме с нетърпение всичките ви 
препоръки, идеи, оплаквания или въпроси свързани с живота и работата на докторантите към 
БАН!“ 
 
Ако проявявате интерес към информацията, предоставяна от Кариерен център към Център за 
обучение – БАН, сърдечно Ви каним да харесате и проследявате /Like, Follow/ неговата 
ежедневно обновявана Facebook страница https://www.facebook.com/careercenterbas/. Можете 
да споделите страницата и с други Ваши колеги – докторанти и млади учени.   
 
 
Сърдечни поздрави, 
  
Виктория Недева-Атанасова 
Координатор Кариерен център към Център за обучение – БАН 
  
P.S. Можете да посетите и линка на Кариерен център към ЦО-БАН в страницата на ЦО-БАН 
http://edu.bas.bg/ (в главното меню) 

https://drive.google.com/open?id=1cvoHKHzK_hcprPSwTjBRVSZpi001T7h4YCh8GJpHov4
mailto:phd.council.bas@gmail.com
https://www.facebook.com/careercenterbas/
http://edu.bas.bg/

