ХИЛЯДОЛЕТНА ЕЛЕКТРОННА КНИЖНА КОЛЕКЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНИ БИБЛИОТЕКИ
Уважаеми докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти,
Всeки участник в целевите групи по проекта може да ползва над 2 милиона електронни книги и други
публикации издадени в периода от хилядната година, стигайки до 21 –ви век. Хилядогодишната
колекция е специално проектирана за академични библиотеки, които се нуждаят от подробна
електронна база с книги, помагащи на изследователски проучвания.
Еднохилядолетната колекция от електронни книги обобщава в себе си някои от най-добре
дигитализираните електронни заглавия,публикувани от Американски и Английски университети
(Университетът Харвард, Масачузетския технологичен институт, Университетът Станфорд,
Университетът Оксфорд, Университетът Кеймбридж, Университетът Принстън,Университетът Джон
Хопкинс и много други).
В допълнение колекцията поддържа и електронни книги от 42 европейски национални библиотеки.
Електронната база съдържа и класически творби на вечни гении,като Алберт Айнщайн,Чарлз
Дарвин,Чарлз Дикенс, Айсак Нютон, Аристотел, Мария Кюри, Макс Уебър и хиляди други автори
повлияли обществото ни. Всички, 2 млн. електронни книги, могат да се изтеглят изцяло освен на
компютър и на iPad, iPhone, Android.
В базата са каталогизирани над 100 академични колекции покриващи дисциплините езици
науки,технологии и други.
Факти за Хилядогодишната електронна библиотека:









2 700 000 пълнотекстови електронни книги в PDF
300 000 електронни документи в PDF
23 000 аудио книги в MP3
11 000 графични романа в PDF
8 000 електронни броеве на журнали в PDF
230 поддържани езика
150 академични колекции
160 различни източници на каталози

Близо 200 000 автори и съдружници:
Петдесет от световно най-високо признатите университетски издателства
НАСА - Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото
пространство
Световната Банка
Обединените Нации
Световната Здравна Организация
Тип Съдържание:
 70 % от топ 1000 на Световният компютърен библиотечен център (OCLC)
 40% от най-цитираният автор на Томсън Ройтерс през 2007
 80 % от най – повлияващите книги написани някога

ВАЖНО: Инструкциите с пароли за ползване може да получите от
г-жа Д. Кирова, технически сътрудник на проекта:
За контакт: GSM 0885192029, ВТУ „Т. Каблешков”, Ректорат, етаж 3, стая 43

