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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Настоящият библиографски указател съ-
държа публикациите на научния състав 
на катедра „Библиотекознание и масо-

ви комуникации” при Стопански факултет на 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, за периода 
2005 – 2009 г. 
    Включените книги, студии, статии, рецен-
зии и интервюта, представят многообразието 
от теми, които са обект на дългогодишната из-
следователска дейност на преподавателите от 
катедрата.
    Материалите са подредени в зависимост от 
научната степен или звание. Първо са предста-
вени трудовете на професорите, след това на 
доцентите и т.н.
     Библиографските описания за отделните 
лица са обособени по следния начин:
    1. Книги (автор, съставител, редактор);
    2. Студии и статии в сборници;
    3. Студии и статии в периодични издания и 
сборници;
    4. За него / За нея.
    В първия раздел са представени моногра-
фии, сборници, библиографски указатели, ръ-
ководства, на които членовете на катедрата са 
автори, съставители и редактори. Рецензиите 
са поместени до произведението, за което се 
отнасят.
    Вторият раздел включва изследвания, публи-
кувани в персонални или отраслови сборници, 
както и издания от международни и национал-
ни научни конференции, кръгли маси и др. фо-
руми с подобен характер.
    В третия раздел са представени статии от 
списания, вестници и периодични сборници.
    Четвъртият раздел е включен в структура-
та само при наличие на публикации, засяга-
щи жизнения и творческия път на конкретния 
учен.
    Подреждането в отделните рубрики е хроно-
логично – азбучно.
    Указателят съдържа 273 книжни и електрон-
ни  публикации, които са дело на 13  хабилити-
рани и нехабилитирани преподаватели и док-
торанти.
    Аналитико-синтетичната обработка на до-
кументалните източници е извършена съгласно 
действащите в България стандарти.
    Библиографските описания са направени “de 
visu”, като съобразно спецификата на указате-

ля са взети следните методични решения: 
-  всички заглавия са представени с главни бук-
ви;
-  името на конкретния автор не се дублира;
- при колективни трудове, името на разглежда-
ния автор е заменено с многоточие, а останали-
те са дадени в забележка;
- направените съкращения са съобразени със 
стандартите и терминологията на съответната 
научна област;
- еднаквите по съдържание публикации, са 
представени чрез сводно описание.
- на произведения, чиито заглавия не носят 
достатъчно информация, са направени спра-
вочни анотации.
    За повишаване на информационно-търсещи-
те възможности на указателя, всички библиог-
рафски единици са номерирани във възходящ 
ред с арабски цифри и са изработени именен и 
географски показалец.
    Широкият тематичен диапазон на библиог-
рафския указател, позволява той да бъде успеш-
но използван от научни работници, универси-
тетски преподаватели, студенти и специалисти 
от най-различни области на човешкото знание.
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