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Ръководство за търсене на учебни и помощни материали  в 

Електронния каталог на БИЦ* 

 I. Tърсене в Електронния каталог на БИЦ 
 

 а. Отворете порталния сайт на ТУ-София  http://tu-sofia.bg/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Натиснете някой от бутоните „Библиотека” (оградените зони в горната илюстрация), 

след което от основното хоризонтално меню на библиотечният сайт бутона „Библио- 

течен каталог“: 
 

 
 

Или 

б. заредете в интернет браузъра си следната хипервръзка:   

http://lib.tu-sofia.bg/eoswebopac/opac

                                                 
* В електронния каталог са въведени данни за книги и учебници от 1990 г. насам, а за 
периодични издания, дисертации и др. от 2000 г. до днес. По-ранните издания се търсят в 
традиционния каталог на БИЦ. 
Електронният каталог на БИЦ съдържа библиографска информация от фондовете на БИЦ, 
ДЧЕОПЛ (Департамент по Чуждоезиково обучение и прил. лингвистика – блок 13) и 
ФаГИОПМ (Факултет за германско инженерно обучение и промиш. мениджмънт - блок 10) 

http://tu-sofia.bg/
http://81.161.254.17/eosweb/opac/
http://81.161.254.17/eosweb/opac/
http://81.161.254.17/eosweb/opac/
http://lib.tu-sofia.bg/eoswebopac/opac
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Отваря се страницата на Електронния каталог със следния дизайн:  
 

 

1. Как да търсим учебници, ръководства и други източници за ползване на 

място в „Читалня“ или за заемане от „Заемна служба”.  

1.1 Опростено Търсене 

При зареждане на страницата на Електронен каталог, виждате следното поле за 

търсене:  
 

 
 

1.1.1 Търсене по заглавие 

Въведете цялото заглавие или част от заглавието което търсите. 
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Например:   

 
 

1.1.2 Търсене по име на автор  
 

1.1.2а При рядко име на автора, може да въведете само фамилията, например 

Брадистилов, 
 

1.1.2b Но при имена като Ангелов, Георгиев, Иванов, Петров и други, трябва да 

въведете и първото име на автора, тъй като излизат десетки, а понякога и стотици 

записи от фонда на библиотеката. Въведете Димитров, Владимир като след 

фамилията поставите запетая, интервал и първото име на на автора. 

 
 

1.1.2с При често срещани имена, може да въведете името на автора и част от 

заглавието, например Димитров механика, с интервал помежду им. 

 
 

1.2 Комбинирано търсене (по полета и с булеви оператори) 

Електронният каталог позволява търсене едновременно по няколко критерия, 

които се избират от падащи полета. Най-често използваните критерии са Дума, 

Автор, Заглавие, Предметна рубрика, ISSN/ISBN, Година, Издател и други, които 

Вие комбинирате в зависимост от целта на Вашето търсене. За комбинирано 

търсене, след като стартирате страницата на електронния каталог, натиснете 

„Търсене по полета“. 
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1.2.1  Ако искаме да потърсим заглавия с автори Иванов и Димитров, съдържащо 

„курсово проектиране”, избираме от падащите полета  

Автор: Иванов; 

Автор: Димитров и  

Дума: „курсово проектиране”   

 
 

1.2.2 Ако искаме да потърсим всички записи с автори Христов и Димитров, в 

периода 1980 - 2005, въвеждаме за Автор: Христов; Автор: Димитров, 

натискаме под вече познатата ни форма с падащи менюта, връзката: 

 
и там в рубриката Година на издаване, въвеждаме в двете полета 1980 и 2005 

 
 

1.3 Как да търсим дисертации в Електронния каталог 

Можете да търсите дисертации по фамилното име на автора, научния ръководител, 

предметната област, или комбинация от думи. Напишете името на автора, или 

областта, която Ви интересува в полето за търсене, след което напишете 

дисертация, за да ограничите търсенето само в дисертационните трудове. 
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1.3.1 След като намерите интересуващия Ви труд, запишете комбинацията, която 

излиза след думата „сигнатура”. Препишете цялата комбинация (букви + цифри) и я 

дайте на дежурния библиотекар, за да Ви предостави дисертацията за ползване в 

Читалня. 
 

 Важно! Дисертациите НЕ могат да бъдат изнасяни от Читалня. Ксерокопие може да 

се прави единствено на библиографията и съдържанието на дисертационния труд, според 

изискване на Закона за авторските права.                                                       

 

1.4 Информацията, която ви дава електронният запис 
 

След като намерите търсената литература, Вие можете да видите подробният й 

запис в нашия електронен каталог. За целта кликвате върху името на интересува-

щото Ви заглавие. В нов електронен прозорец излиза информация, която ще Ви е 

нужна, за да заемете книгата, или за да я ползвате в Читалня. Излиза също така 

информация, която ще Ви трябва, за да цитирате коректно източника в 

библиографията на Вашата курсова работа, статия, или дисертация. 

Описание на информацията от записа на източника, както следва: 
 

1 - Автор/автори 

2 - Заглавие на източника и авторска отговорност 

3 – Издател и година (нужни за коректно цитиране) 

4 – Международен стандартен номер на книга / на периодично произведение 

5 – Предметна рубрика (subject)  

6 – Сигнатура (която се изисква за доставяне на търсения източник): 

6а – Сигнатура за Читалня (обозначаваща мястото на книгата в читалнята) 

6b – Сигнатура за Заемна служба (дава се на дежурния библиотекар в  

заемна служба) 

7   – Статус на търсения източник: 

7а – Книгата се използва само в Читалня 

7b – Книгата е достъпна за заемане 

7c – Книгата е заета в момента от друг читател 

8   – Дата, до която книгата трябва да бъде върната. (Забележка: Възможно е 

читателят, който е заел книгата да презаеме същата книга за още 6 или 3 

месеца) 
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1.5 Как може да проверите кога е крайния срок за връщане на книгите, които 

сте заели. Читателски запис 
 

От сайта на БИЦ-ТУ имате възможност да видите кои книги сте заели и кога е 

срокът им за връщане. От хоризонталното меню, изберете Моят запис → Заети 

документи:  
 

 

След това се логнете (идентифицирайте) в системата като използвате за име и 

парола читателския номер, който се намира в долната част на електронната 

читателска карта, която сте получили при регистрация в БИЦ. Числото e 

осемцифрено, и се намира под баркода: 

 

Бележка: Ако сте се регистрирали с ISIC   

или ITIC карта, попитайте  служител на  

БИЦ за Вашия читателски номер. 
                                                       

След като успешно влезете във вашият запис, може да прегледате заетите от Вас 

книги и в ляво от заглавието е означена датата на връщане, след която започва да 

Ви се начислява глоба. 
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II. Търсене в базите данни, до които ТУ има достъп 
 

Бележка: За да ползвате пълната функционалност на базите данни, за които БИЦ 

на ТУ има абонамент, и за да визуализирате и записвате пълнотекстовите елек-

тронни документи, трябва да се намирате на компютърните работни станции в 

БИЦ, или другаде в мрежата на ТУ. (За отдалечен достъп попитайте дежурният 

библиотекар в компютърни зали или справочно-информационна служба). 
 

1. Стартиране на базите данни 

От сайта на БИЦ, в ляво се намират бутоните за стартиране на уеб страниците с 

бази данни. 
 

 

 

 
2. Търсене и работа със Science Direct (най-голямата база данни с пълни текстове 

от научни списания в областта на инженерните и социални науки) 
 

 

Може да търсите директно от порталната страница на сайта, попълвайки полето 

Search all fields със заглавието на статията, която търсите, или областта, която Ви 

интересува, например - integrated circuits, след което натискате бутона       . 
 

 

 

 
 

Сайтът извежда резултатите, които отговарят на Вашето търсене. (В случая 139, 

800). За да ограничите Вашето търсене, въведете още термини, или фамилията на 

автора в полето, която се явява в лявата част на страницата - Search within results. 
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В разглеждания пример последователно въвеждаме optoelectronics,  и след това още 

веднъж ограничаваме търсенето с име на автор Scott. Така се получават 379 резул-

тата от 140, 000. В лявата част на страницата има различни параметри по които 

може да ограничавате търсенето -  вид на източника - книга, списание, възможност 

да ограничавате търсенето до определена година, или период от години и други. 

За да прегледате всички страници на електронния документ за избранта от Вас 

статия, натиснете иконката           под името на статуята.  

 
 

 

Статиите, отбелязани с зелена       и оранжева      икона са достъпни за пълнотекст -

ово разглеждане и изтегляне, а тези със сива      се заплащат и представят само резюме.                          

Друг начин за търсене в Science Direct е от секцията Advanced Search                            

в дясно от бутона за търсене. Отворената страница Ви дава възможност да комбини - 

рате булеви оператори, да избирате между книги и списания, предметна област и 

времеви обхват.  
 

След като намерите търсеният източник и кликнете върху името му в листата с 

резултати от търсенето, може да видите пълна информация за авторите, резюмето 

на статията, ключовите думи, в повечето от случаите пълнотекстовото ѝ съдържа-

ние с фигурите, заключението, библиографията ѝ и приложенията, ако има такива. 

На същата страница в дясно от статията ще видите статии със сходно съдържаниe 

(секцията Recommended articles), както и кои статии (от Science Direct и SCOPUS) я 

цитират. Информацията е изведена на панелът Citing articles. 

 Имената на авторите, отварят в дясно панел с информация за институцията в 

която работят, електроннен и пощенски адрес, както и хипервръзка към базата 

данни SCOPUS, където са индексирани други публикации на същия автор и 

може да се види информация колко пъти са цитирани. 
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3. Търсене и работа със SCOPUS (най-голямата рефератна и цитатна база данни в 

света, проследява цитиранията) 
 

При отваряне на сайта на SCOPUS, се зарежда  папка (Tab) с етикет Document 
Search. Въвеждате в полето за търсене  Search for:                                     името на 
статията, или комбинацията от термини, които Ви интересуват. В дясно от полето 
за търсене се избират критериите по които търсите. По подразбиране, Вашето 
търсене ще се осъществи по името на статията, резюметата, и ключовите думи. 
(Article Title, Abstract, Keywords). С падащото меню може да изберете между: търси 
във всички полета: автор(и), заглавие на източника, заглавие на статията, резюме, 
ключови думи, ISSN

1
, институция в която работи/принадлежи автора, конференция, 

библиография и др.  
След натискането на Search бутона, получавате резултатите, отговарящи на Вашето 
търсене. Отново, в лявата част на страницата има панели с които можете  
допълнително да ограничите търсенето, сред вече посочените резултати - Search 

within results, година, фамилия на автора, предметна област, вид документ, 
източник, ключови думи и т.н. Списъкът с резултати изглежда по този начин: 

 
 

Информация от прозореца с резултатите в полета, както следва: 

1. заглавие на документа (статията); 2. автор(и); 3. дата; 4. източник, издание; 

5. цитирания (конкретно в тази база данни).  
 

Ако поставите курсора върху текста в полетата, по-голяма част от тази информация 

се превръща в хипервръзки и кликвайки върху тях можете да видите допълнителна 

информация. Кликвайки в поле 2 ще заредите страницата на автора в SCOPUS с 

подробна информация за институцията, в която работи и другите негови статии. 

Кликвайки в поле 5 Citations можете да видите списък в кои статии и издания е 

цитирана тази конкретна статия. Кликвайки в поле 4, можете да видите страницата на 

списанието, или сборника от конференция, откъдето да стартирате SCOPUS Journal 

Analyzer, позволяващ Ви да видите статистическа информация за цитиранията на  

 
1 

ISSN – Международният стандартен сериен номер 

конкретното списание в периода от 1998 до 2011 г,  или да сравнявате по този  
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показател няколко списания. Виж следващата фигура. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Търсене и работа със Springer Link (световно известна база данни с пълни 

текстове и резюмета на статии от научни списания  и електронни книги в областта на 

техническите  науки,  математика, физика, право, икономика, архитектура) 

 

 

 

 
 

 
 

Въведете търсеното от Вас заглавие или термин в полето за търсене. Сложно 

търсене с възможност за избиране на повече опции се стартира, когато натиснете 

бутона иконка       в дясно от полето. 
 

След първото извеждане на резултатите Ви съветваме да дезактивирате опцията 

Include Preview-Only content като премахнете отметката до катинарчето. Когато тази 

опция е активирана извежда резултати които не са част от абонамента на универси-

тета ни и се заплащат.  За да сте сигурни че ще може да свалите пълният текст на 

източника, по-добре я дезактивирайте: 
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Можете допълнително да стесните търсенето чрез панелите в ляво от резултатите 

по: вид на съдържанието (статия, глава от книга, книга, статия от справочник, 

списание), предметна област, подраздел на областта, източник, езици. Някои от 

статиите могат да се даунлоаднат от тази страница (» Download PDF (55 KB), а при 

другите трябва да кликнете на хипервръзката, която представлява заглавието им. 

 

При книгите има опция да свалите на диска цялата книга или отделните глави. За 

изтегляне на файлът с електронното пълнотекстово съдържание на цялата книга, 

натиснете бутона: 

 

 

 

При списанията, в зависимост от абонамента, някои броеве са платени и можем да 

ги разгледаме само в резюме, а други броеве са достъпни за нас пълнотекстово за 

разглеждане и сваляне на съдържанието. 
 

Пример. Страница на списание в Springer Link. Последният брой на списанието е  

платен: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                               

                                                                                          
 

но ако потръсите сред по-старите броеве, чрез полето: 
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Може да достигнете до броеве, чието пълнотекстово съдържание e включeно в нашият 

абонамент. Изредени са статиите и хипервръзки за изтеглянето им (Download PDF ) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

За Ваше улеснение, има възможност да търсите в елекронния текст на всички 

броеве на списанието, индексирани в базата данни. Използвайте полето:  

 

 
 

5. Търсене и работа с EBSCOhost (база данни с пълни текстове на статии и 

резюмета с ежедневна актуализация, позволява отдалечен достъп) 
 

Можете да стартирате EBSCOhost от бутона в лявата част на страницата на БИЦ- 

ТУ (Виж точка 3.1)  или ако не се намирате на територията на ТУ, въведете във 

Вашият браузър този адрес : http://search.ebscohost.com/   
 
Базата данни Ви предоставя възможност да изберете предметна област. Изберете 
областите, които Ви интересуват и натиснете бутона Continue.  За Ваше удобство 
може да селектирате checkbox-a пред  , и да натиснете бутона 
Continue. 
 
Попадате на страница с полета за търсене, на които може да задавате параметрите 

от падащи менюта, както и да използвате булеви оператори И, ИЛИ, ИЗКЛЮЧВАЩО. 

 

Под полетата и падащите менюта може да изберете метод за търсене. 

Възможностите са: 

 Търсене с булеви оператори или точна фраза 

 Търси всички въведени термини 

 Търси който и да било от въведените термини 

 Интелигентно търсене на текст (по изречения, параграф или по-голяма част от 

текст). 
 

Следват други ограничители на търсенето като години на публикация, вид/ жанр на 
документа, език, и други. 
 
 

http://search.ebscohost.com/
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След натискане на бутона „Search” базата данни извежда отговарящите на 
критериите документи в листа с бърз преглед, съдържащ заглавието на статията, 
авторите, заглавието на източника, предметните области, умалени изображения на 
илюстрациите и хипервъзка за даунлоадване на документ в PDF формат- PDF Full 
Text . (Статиите, които нямат тази хипервръзка са налични единствено във форма 
на кратко изложение/резюме). 
 

Натискайки името на статията, което представлява хипервръзка, Ви се дава 

възможност да прегледате подробен запис на документа. В основния прозорец са 

описани имената на всички автори, с възможност да се видят всичките им 

публикации в базата данни, заглавието и формата на източника, жанра на материала 

и предметните области, резюмето, институциите в които работят авторите, ISSN, 

DOI номера и илюстрациите. 

В ляво от основния документ е хипервързката за даунлоад на пълният текст на 

статията по начинът по който е публикувана в източника, с всички илюстрации и  

библиография                                     , а в ляво възможностите за манипулиране – 

Добави в моите записи (папка), разпечатай, изпрати по електронната поща, запиши, 

цитирай (даващо възможност да изберете различни стилове на цитиране), 

експортирай (по-подходящо за библиотекари), добави бележка, отметни в любими. 

 

6.  Търсене и работа с Web of Science Core Collection на Thompson Reuters. 
(осигурява достъп до резюмета на статии в областта на инженерните и хуманитарни 

науки, проследява цитиранията, дава достъп до Journal Citation Reports) 
 

Търсенето се извършва посредством падащи менюта и избор на категории за 

търсене и булеви оператори и е идентично с „Търсене по полета“ в електронния 

каталог на БИЦ (виж точка 2.2), както и с търсенето в база данни SCOPUS (точка 

3.3), или база данни EBSCOhost (точка 3.5). 

 

7.  Съвети за търсене във всички бази данни. Заместващи знаци. 
 

Търсенето не е по-различно от това в търсачка като Google. Въвеждате търсеният 

термин. Ако искате да намерите точната фраза или стринг, ги вписвате в кавички, 

например „different types of electromagnetic fields”. Ако искате да потърсите думи с 

еднакъв корен, без да се ограничавате само в една форма, може да въведете частта 

от думата и след нея, без интервал, знакът *. Например търсейки electromagneti*  ще 

получите в резултатите наличните записи с electromagnetism, electromagnetic и др. А 

*electric ще извади наличните записи за electric, photoelectric, piezoelectric, 

magnetoelectric и т.н. 

 

Когато не сте сигурни в изписването на името на някои автор и транслитерацията 

на името му, можете да замените символa за който не сте сигурни с въпросителен 

знак ?. Например търсене Sm?th  ще изведе резултати за Smith и Smyth.  

 

Заместващите знаци * и ? могат да се поставят от ляво, от дясно, или в центъра на 

думите, както и в комбинация. 
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Ако за някое понятие има два или повече наложили се термина, потърсете чрез буле-

ви оператори И/ИЛИ или използвайте вградените в самите бази данни речници. В 

някои от базите с данни има вградени и индекси с имената на авторите, имената на 

институциите (както и варианти за изписването им), или абревиатурите на перио -

дичните издания. Например в Web of Science до бутона за търсене се появява връз-

ка: Select from Index. 

    

8. Търсене на списания във всички бази данни  

 Бележка/ Съвет: Когато търсите списания и сборници от конференции, тъй като 

е възможно припокриване на имената на списанията, например: 
 

 IEEE Transactions on Power Elecronics  

 IET Power Electronics   

 Journal of Power Electronics  , 
 

Ви съветваме да ги търсите в базите данни по техния международен стандартен 

сериен номер – ISSN. Tой е уникален. Можете да го откриете на сайта на издателя 

на саписанието, в интернет търсачка като Google, както и на корицата, на 

заглавната, или на предзаглавната страница на книжното издание, ако имате достъп 

до него в книжна форма. След това въвеждате този номер в полето search на 

разглежданите бази данни, и от дясно чрез падащо меню избирате полето на 

търсене да е ограничено до ISSN. 

 
Въведете номера по същия начин както сте го записали от интернет или корицата – 

с къси тирета, и без интервали. 

 

След това може да ограничите търсенето до конкретна година, или брой. 

 


