БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН

КОНСОРЦИУМ
ПОКАНА

Български Информационен
Консорциум
и
Библиотеката на Бургаския
свободен университет
Ви канят на втория за 2008г.
семинар
“Добри библиотечни
практики”
на тема:
“Познава ли библиотеката
своите потребители?
Изследвания и статистики”
По време на семинара ще се проведе
обучителна сесия на тема:
“Статистическа информация за ползваемостта
на бази данни”.

Семинарът ще се проведе в Бургаския
свободен университет в гр. Бургас
на 5 и 6 юни, 2008 г.
(четвъртък и петък).

ТАКСА УЧАСТИЕ
Таксата за участие в семинара “Добри библиотечни практики”е следната:
- за представители на юридически членове на БИК – безплатно;
- за представители на асоциирани членове на БИК – безплатно;
- за представители на организации нечленове на БИК – 10 лв.;
- за представители на фирми или търговски организации - 25 лв.
Таксата трябва да бъде преведена по банковата сметка на Български
Информационен Консорциум преди датата на семинара.
Банкови детайли:
Сдружение с нестопанска цел “Български Информационен Консорциум”
IBAN: BG50RZBB91551068003510
BIC: RZBBBGSF
Райфайзенбанк
бул. “Никола Петков” № 5 А, (Кантек) София
Основание: Такса участие в семинар.
С цел изготвяне на фактура, моля изпратете предварително следната
информация в регистрационния формуляр:
- наименование на организацията;
- адрес;
- БУЛСТАТ;
- материално отговорно лице.

РЕГИСТРАЦИЯ
Уважаеми колеги, можете да заявите вашето участие най-късно до 2. 06.
2008 г. Лице за контакт: Радостина Тодорова, тел: 02/8110298 ; тел: 02/8110296 ;
факс: 02/955 60 80, ICQ 137-737-705, Skype: RadostinaTodorova, e-mail:
rtodorova@nbu.bg
ВАЖНО!!!

Моля да изпратите попълнен формуляр за индивидуална регистрация с
точно указан брой нощувки и данни за фактура!!!

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ВРЪЗКА С ДОМАКИНИТЕ
БСУ се намира на ул. “Сан Стефано” № 62, в края на централната улица
“Александровска”, срещу Новата поща.
От хотел “България” можете да се придвижите пеша до БСУ за около 20 минути
като се движите само по главната улица.
От общежитието можете да се придвижите с автобус № 211 от спирката срещу
Окръжна болница в посока центъра.
Лице за контакт с библиотеката на БСУ: Диана Адамова тел. (056) 900434

ПРОГРАМА
5.06.2008 г. (четвъртък), Библиотека, Бургаски свободен университет, гр.
Бургас
14:00 – 14:30

Регистрация (Библиотека, Бургаски свободен университет)

14:30 – 14:40

Откриване на семинара

14:40 – 15:40

15:45 - 17:00

Представяне на Бургаския свободен университет и неговата
библиотека
Диана Адамова, Директор Библиотека
Бургаски свободен университет, гр. Бургас
Обучителна сесия “Статистическа информация за ползваемостта на
бази данни: EBSCO; BioOne, Britannica Academic Edition Online;
JSTOR и продуктите Oxford”
Александър Морозов, Агенция ПУЛСАР
Радостина Тодорова, Нов български университет

Начало: 19:00

Коктейл
Военен клуб, Ресторант, бул. “Христо Ботев” №48

6.06.2008 г. (петък), зала 208, Бургаски свободен университет, гр. Бургас
9 : 0 0

–

9 : 3 0

Библиотечна статистика
Соня Златанова
Национален Статистически Институт, гр. София

9:30

–

10:00

Управлението на персонала - инструмент за повишаване активността
на читателите в библиотеката на БСУ
ст.ас. Вилислав Василев Петров
Център за икономически и управленски науки
Бургаски свободен университет, гр. Бургас

10:00–

10:30

Проучване на мнението на потребителите за качеството на
информационните услуги в Централна медицинска библиотека в
периода 2001 г. – 2007 г.
д-р Женя Сурчева, дм
Централна медицинска библиотека, гр. София

10:30–

11:00

Статистически анализи в модулите на програмен продукт
“Автоматизирана Библиотека” (АБ). Приложение на оптичен четец на
фирма 3M за регистрация на нови читатели
Румен Чернаев
“РС-ТМ” ООД, гр.София

11:00 - 11:30

Кафе пауза

11:30 – 12:00

Книжарници "Пингвините"- любимо място и ключ към добрата книга
Красимира Ялъмова, регионален мениджър
Книжарници “Пингвините”, Бургас

12:00 – 12:30

Анкетно проучване за необходимостта от Информационен център в
библиотеката
Валентина Караджова и Ренета Константинова
Регионална библиотека “Л. Каравелов”, гр.Русе

12:30 – 13:00

Студентите в библиотеката на Варненски свободен университет
“Черноризец Храбър (социологически анализ)
Колектив
Варненски свободен университет, гр. Варна

13:00–

13:30

Автоматизирано събиране и обработка на статистическа информация
в Библиотеката на НБУ
Алие Байрактар
Нов български университет, гр. София

