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Библиотеката на Бизнес училището се различава от тази на Аграрното училище
най-вече по модерната материална база, разположение и обзавеждане на читалните,
където се усеща уют и предразполага към творчески дейности. Читалнята, в която има
неформална зона за четене на вестници и популярни списания, CD-ROM и аудио и
видео оборудване, е с капацитет от 50 места. В нея на разположение са и CD каталози
на SITOC (Официална счетоводна система за счетоводители), MROC (наръчник за
одитори), както и регистри на португалски компании. Втората читалня, в която са
разположени монографии, наредени по тематични области, както и справочна
литература (речници, енциклопедии), е с капацитет от 36 места. Библиотеката на ISCAC
отговаря за събирането, обработването и предоставянето на всички библиотечни
документи, необходими за преподавателската и изследователската дейност.
Персоналът на библиотеката се състои от 7 специалисти, което ги различава от
библиотеката на Аграрното училище. От тях, един главен библиотекар, двама IT
специалисти и четирима административни асистенти. Не се забелязва проблем по
отношение на човешкия ресурс, нямат и финансови или технически затруднения.
Библиотеката осъществява национално и международно междубиблиотечно заемане
(МЗС). Като всички библиотеки консултира по използването и достъпа до различни бази
данни, предлагани от тях – Biblibase, ABI/INFORM Global, Econlit, Emerald, Ulrich’s
Periodical Directory. Осигурява достъп и до периодични публикации онлайн като EBSCO,
SCOPUS, NBER (документи до Националното бюро по икономически изследвания), до
онлайн справочната литература и други.
Една от важните бази данни на библиотеката е SABI, която съдържа финансови данни
за фирмите в Португалия и Испания и DataJuris – правна база данни. В тази библиотека
също на разположение е и националната база B-On, както и Myilibrary на Proquest.
Електронният каталог на Библиотеката на ISCAC е достъпен онлайн – Biblio.net.
Sistema Integrado de Gestao de Bibliotecas/Pesquisa, само някои услуги, предлагани от
библиотеката са за регистрирани потребители. Няма дигитална библиотека и не
дигитализира редки и ценни издания...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА
онлайн
!
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