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ИЗБРАНИ КНИГИ ОТ КОЛЕКЦИЯ „БИБЛИОТЕКА ЗА ДОКТОРАНТА “

How to complete a PhD in the medical and clinical sciences / Ed. Ashton
Barnett-Vanes, Rachel Allen. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2018 . - 154 p.
ISBN 978-1-119-18960-2
Книгата дава свеж поглед към процеса на написване на дисертация и сбита
рамка в помощ на сегашни и бъдещи студенти, заели се с научна работа в
медицинските и клиничните дисциплини.
Пълна с полезни подсказки, съвети и практически насоки, тя обхваща ключови теми, насочени
към докторантите, като публикуване и презентиране, основни принципи и техники в
медицинската наука, справяне с често срещани уловки, начини на писане.
Като представя приноса на автори с опит в научноизследователски кариерен спектър,
изданието е ценен източник за всички онези, които се впускат в работа върху своята
докторантура.
Наръчник на докторанта / Ред. Виктория Сарафян. – Пловдив : МУ Пловдив, 2018. - 216 с.
ISBN 978-619-237-007-7
„Наръчник на докторанта“ обобщава най-често задаваните въпроси в хода
на обучението за образователна и научна степен „Доктор“ и предлага
законово регламентираните отговори. В него ще намерите: основни
академични органи на управление и контрол; същност на докторантурата,
права и задължения на докторанта; основните процедури и стъпки при зачисляване, обучение,
отчисляване и защита; Правилник на Докторантско училище; списък на документите по
образец, необходими за администрирането на докторантурите.
Наръчникът е ценно практическо помагало в допълнение към наличния Пътеводител за
докторанти и представлява поредното издание от Библиотека за докторанта, която
ръководството на МУ-Пловдив посвещава на своите докторанти.
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Пътеводител за докторанти / Ред. Виктория Сарафян, Стефан Костянев. Пловдив : МУ - Пловдив, 2016. - 206 с.
ISBN 978-619-7085-65-5
„Пътеводител за докторанти“ е помагало синтезирало опита и знанията на
научни ръководители и дългогодишни преподаватели. То е подготвено с цел
да служи на докторантите по пътя на научното търсене.
Помагалото представя основните принципи на научната работа и е ценно
ръководство за докторанти от всички специалности и докторски програми. Тук са поместени
решения и съвети, които биха подпомогнали докторантите в хода на научното израстване.
„Пътеводител за докторанти“ предоставя информация за важността на литературната справка,
както и насоки за работа със ситематизирана електронна научна информация.
Critical reading and writing for postgraduates / Mike Wallace, Alison Wray.
- 3rd ed. - Los Angeles : SAGE, 2016 . - 278 p. - (SAGE Study Skills)
ISBN 978-1-4129-6182-0
Критичното четене и писане са умения, ключови за всеки, който извършва
академична дейност. Практична и завладяваща, книгата предлага
множество инструменти за анализиране на текстове и структуриране на
критични обзори, като същевременно подпомага изграждането на умения
отвъд основното студентско ниво и добиването на увереност в способността да се чете и пише
критично.
Новости в това трето издание са: въвеждането на техника за развиване на умения за критично
мислене чрез задаване на въпроси, извлечени от информацията в резюмето; допълнителни
диаграми, упражнения и обяснения на термини за по-лесно разбиране и прилагане на различни
подходи; речник, който пояснява ключови понятия. Нов за настоящото издание е и
придружаващият уебсайт, който предоставя допълнителни ресурси в помощ на
усъвършенстването на изучаваните критични техники.
Наръчникът е ценен за всеки, впуснал се в писане или анализ на публикувана и непубликувана
литература - есета, дисертации или тези, научни статии или устни презентации, като развива
критичен подход към научната работа и начина на писане.
Research methods for postgraduates : [online book] / Ed. Tony Greenfield, Sue
Greener. - 3rd ed. - Chichester : Wiley, 2016. – 514 p.
ISBN 9781118341469
Книгата е незаменим справочник, предлагащ актуални насоки за
следдипломните специалисти (докторанти и специализанти) във всички
области. Тя обединява напътствия за организиране, плануване и провеждане
на научни изследвания от интердисциплинарна гледна точка. В това ново издание вече
съществуващият широк обхват на съдържанието е допълнен от нови глави върху ролята на
социалните медии, оценяването на научноизследователския процес, Kansei дизайна и
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докладването на медицинските научни изследвания. Дадени са и най-съвременните насоки за
справяне с проблеми, засягащи следдипломните специалисти (докторанти и специализанти)
от всички научни области: от написване на предложение и осигуряване на финансиране на
научното изследване, през анализиране на данните и представянето им, до защитата на
интелектуалната собственост и кариерните възможности.
Изцяло разширеното и допълнено ново издание включва: ясни и точни съвети на утвърдени
международни учени върху планиране, организиране и провеждане на научно изследване;
нови глави, които разкриват ролята на социалните медии в научноизследователската дейност,
дават оценка на процеса на научно изследване и обсъждат докладването му; списъци на
работни задачи и диаграми, съпътстващи цялото съдържание.
Както предишните, това трето издание на книгата е написано на достъпен и разбираем език и
е задължително четиво за всеки следдипломен специалист (докторант или специализант).
Science Dynamics and Research Production : Indicators, indexes, statistical
laws and mathematical models / Nikolay K. Vitanov. – Dresden : Springer, 2016
. - 285 p.
ISBN 978-3-319-41629-8
Книгата „Science Dynamics and Research Production“ представя
математически методи за оценка ефективността на научните изследвания,
като описва модели, индикатори и индекси за количествено определяне на продуктивността
на научните изследвания. Книгата е насочена към научноизследователски групи и
организации с цел подобряване на техните резултати и представянето им. Обсъжда
нелинейната динамика на научните обекти.
The Literature Review : Six steps to success / Lawrence A. Machi, Brenda T.
McEvoy. - 3rd ed. - Thousand Oaks : CORWIN a SAGE publ., 2016 . - 166 p.
ISBN 978-1-5063-3624-4
Процесът на проучване на литература и написване на официален
литературен обзор може да бъде плашещ, но за магистрите и кандидатите за
докторска степен в областта на образованието и свързаните с него
дисциплини академичната аргуметация става напълно интуитивна посредством шестте
стъпки, представени за пръв път в тази книга.
Текстът води читателя през различните етапи за развиване на успешен литературен обзор –
подбор на темата, проучване на литературата, развиване на обосновка, изследване на
литературата, критичен поглед върху литературните източници и написване на литературния
преглед. Всяка глава се отнася към отделна стъпка от този модел и съдържа съвети и идеи за
използване на разглеждания в нея материал, както и списък на задачите за читателя, за да може
той да следи своя напредък.
Актуализираното трето издание съдържа голямо количество нови елементи, включително:
полета с цел самоанализ, които провокират пряка метакогнитивна активност у читателя във
всяка глава; връзки към онлайн наръчници и ресурси, които опростяват работата по
организирането на материала и преговора на написания текст; разширени примери, които
онагледяват теоретични понятия. Книгата предлага пътна карта към развиване и написване на
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успешен литературен обзор за всички завършили специалност в областта на образованието и
социалните науки.
Публикационна етика в биомедицинските изследвания : Нарушения и
стандарти за добра публикационна практика / Албена Керековска. Варна : СТЕНО, 2015. - 200 с.
ISBN 978-619-7137-19-4
Монографията „Публикационна етика в биомедицинските изследвания“
систематизира и изследва в детайли огромното разнообразие от неетични
действия и злоупотреби при публикуване на биомедицински научни
изследвания, класифицирано в основни видове нарушения на добрата изследователска и
публикационна практика: научна измама; плагиатство; публикационна систематична грешка;
многократно и дублиращо публикуване; изкуствено „раздробяване“ на публикации и
фрагментирано публикуване; недобросъвестно цитиране; нарушения, свързани с определяне
на авторски статус; недеклариран конфликт на интересе.
Монографията предоставя международен преглед на утвърдените ръководства и стандарти за
добра научнопубликационна практика и извежда задълженията и отговорностите на основните
участници в научнопубликационния процес.
Критично анализира състоянието на проблема относно публикационната етика в
биомедицинските изследвания в България и предлага конкретни мерки на различни нива за
насърчаване на добрата научноизследователска практика у нас.
Educational research : Planning, conducting, and evaluating quantitative
and qualitative research / John W. Creswell. - 4th ed. - Edinburgh : Pearson,
2014 . - 671 p.
ISBN 978-1-29202-112-6
Книгата представлява практичен изследователски текст, който съчетава
качествени, количествени и комбинирани методи на проучване.
“Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research”
предлага цялостен и интегриран поглед над процесите, включени в обучението за научни
изследвания. Този текст първо разглежда общите стъпки в изследователския процес и след
това подробно описва процедурите за провеждане на специфични видове количествени,
качествени и комбинирани методи на проучване. Книгата предлага уникално представяне на
количествени и качествени изследвания. Представя в детайли основополагащи въпроси на
изследването. Помага на изследователите да се научат как да започнат да провеждат
изследвания и как да провеждат и анализират научни изследвания.
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Guidelines for Reporting Health Research : A User’s Manual : [online book]
/ Ed. David Moher, Douglas G. Altman et al. - Chichester : Wiley Blackwell. 2014. - 324 p.
ISBN 978-0-470-67044-6
Книгата представлява практическо ръководство за подбор и правилно
прилагане на подходящите насоки при докладване на научни изследвания с
цел постигане на яснота, прозрачност и ефективност.
Изданието започва с въведение към насоките и значимостта на прозрачното докладване,
представя положителните им характеристики и начините за тяхното успешно използване в
медицинската научно-изследователска дейност. В ясен и разбираем формат наръчникът
описва множество международно признати публикувани насоки като CONSORT, STROBE,
PRISMA и STARD. Стреми се да подпомогне изследователите в избора и правилната им
употреба и да създаде по-пълни и прозрачно докладвани публикации, което да гарантира
ефективност и коректност на докладите.
Написана от авторите на насоки, в сътрудничество с EQUATOR Network (Мрежа за
повишаване качеството и прозрачността на научните изследвания в областта на медицината),
книгата е полезно ръководство за създаване на годни за публикуване научни изследвания. Тя
представлява ценен източник за изследователите в тяхната роля на автори, а също и важен
справочник за редактори и рецензенти.
Cite Them Right : The Essential Referencing Guide / Richard Pears, Graham
Shields. - 9th ed. - New York : Palgrave Macmillan, 2013. - 120 p.
ISBN 978-1-137-27311-6
Книгата е призната като най-изчерпателен и в същото време лесен за
използване наръчник по цитиране, достъпен за автори и студенти. Учени и
преподаватели разчитат на съветите в наръчника да напътстват техните
студенти в уменията за откриване и цитиране на информационни източници и избягване на
плагиатството.
Новото разширено издание съдържа:
Ясни примери за цитиране в текст и рефериране в Harvard (автор-дата) стил за всички
печатни и електронни източници, включително книги, научни журнали, интернет страници,
медии, произведения на изкуството, правителствени и юридически източници;
Нови раздели за стилове на рефериране препоръчвани от Американската асоциация по
психология (APA), Асоциация за модерен език (MLA), Асоциация за изследвания в областта
на модерната хуманитаристика (MHRA) и цитирания в областта на правото, използващи стил
OSCOLA;
Примерни текстове и библиографски списъци на цитирана литература, които
представят използването на източници на информация в студентски задания;
-

Напътствия за вторично рефериране, парафразиране и избягване на плагиатство;
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How to write a paper / Ed. George M. Hall. - 5th ed. - Oxford : Wiley-Blackwell,
2013. - 157 p.
ISBN 978-0-470-67220-4
Книгата е един от най-добрите пътеводители в писането на материал за
публикуване в биомедицински журнал. Нейният разбираем формат – всяка
глава, разкриваща последователно отделните части от структурата на
резюмето – я прави приложима и лесна за използване от всеки начинаещ в
тази дейност.
Изданието се занимава с механизма на подаване, включително по електронен път, на
материалите и с начина, по който издателите се отнасят към тях, с писането на писма до научни
журнали, резюмета за научни форуми и преценка на материали. Освен това в него се съдържат
данни как се пише анотация на книга, добавена е актуална информация по етика, електронно
публикуване и предаване на материали, както и за движението за отворен достъп.

How to Write and Publish a Scientific Paper / Robert A. Day, Barbara Gastel.
- 7th ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - 300 p.
ISBN 978-1-107-67074-7
Бидейки важен наръчник за успех в съвременната конкурентна среда, тази
книга предлага на начинаещите учени и на опитните изследователи
практически съвети относно писането и публикуването.
Новото актуализирано издание дискутира последните печатни и интернет източници.
Подготовката, подаването и публикуването на научни статии днес става в голяма степен по
електронен път и в книгата тези промени са отразени. Тя предлага повече информация за
включването на допълнителни материали онлайн, използването на софтуер за управление на
цитиранията и за подготовка на таблици и схеми, разширени раздели върху структуриране на
изложението и силните страни и ограниченията пред изследователската работа, както и за
международните аспекти на научното писане.
How to Get a PhD : A Handbook for Students and Their Supervisors / Estelle
M. Phillips, Derek S. Pugh. - 5th ed. - Maidenhead : McGraw-Hill, 2010. - 258
p.
ISBN 978-0-33-524202-3
Още от първото издаване на тази иновативна книга хиляди докторанти са
придобили своята докторска степен следвайки точните съвети, които тя
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дава. Във всички академични дисциплини тя остава предпочитана както за студенти, така и за
научните им ръководители.
Книгата води студентите през всичко, което те трябва да знаят, за да пристъпят към
изследователската си работа, да напишат и защитят идеите си и накрая да създадат оригинална
и ясна теза. В същото време тя дава на научните ръководители и членовете на изпитната
комисия безценни съвети за ролята им в този процес.
Изцяло актуализирано, за да включи нови технологии и различни форми на докторати, новото
съдържание обхваща:
-

подготовка за професионална докторантура

-

специфики на написването на вашата дисертация

-

еднакви възможности за нередовни студенти и студенти от малцинствени групи

въпросник за самооценка на работата на научния ръководител (допълващ
съществуващия въпросник за оценка на напредъка на докторанта)

The Unwritten Rules of PhD Research / Marian Petre, Gordon Rugg. - 2nd ed.
- Maidenhead : McGraw-Hill, 2010. - 272 p.
ISBN 978-0-33-523702-9
Този бестселър за процеса на изследователската работа на докторанта
предлага на читателите интригуваща дискусия и подробни насоки относно
аспекти, които в останалите книги обикновено не се споменават.
Като обхващат всички ключови теми от предходното издание, включително
какво е всъщност докторската степен и как да се справите добре, как да разтълкувате какво
има предвид вашият научен ръководител с понятия като добро цитиране и чист
изследователски въпрос и как да проектирате, докладвате и защитите разработката си,
авторите продължават да предлагат достъпно, реалистично и проникновено обяснение на
целия процес на придобиване на докторска степен. Техните съвети помагат да се избавите от
някои капани по пътя към успешното представяне.
How to Write and Illustrate a Scientific Papers / Bjorn Gustavii. - 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. - 168 p.
ISBN 978-0-521-70393-2
Това второ издание на книгата ще помогне както на начинаещите в
писането, така и на по-опитните автори във всички биологични и
медицински дисциплини, с оглед на успешното представяне на техните
резултати. Като запазва лесния за четене и добре структуриран стил на предишното издание,
в допълнение книгата включва изчерпателни напътствия за писане на компилативни тези за
докторска степен и детайлно описание за подготовка на клинични случаи. Илюстрациите,
особено графиките, са обсъдени подробно, като са дадени примери за неправилно
илюстриране.
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На читателя се предлагат съвети как да представи материала, къде и как да предаде ръкописа
и най-накрая как да коригира подготвените текстове. Примери за добро и лошо писане,
подбрани от реални статии от научни журнали, илюстрират съветите на автора в този достъпен
и информативен наръчник.
Writing Your Thesis / Paul Oliver. - 2nd ed. - Los Angeles : SAGE, 2008. - 174
p.
ISBN 978-81-7829-918-1
Това ново издание е създадено, за да подпомогне докторантите в процеса
на подготовка, писане и изпитване на техните тези.
Използвайки широкия си опит на успешен научен ръководител, авторът представя:
целта на тезата и какво тя трябва да постигне
стратегии за организиране на вашата работа, докато пишете тезата си
как да включите теоретична перспектива
добри техники за академично писане
как да извлечете ползи от опита на научния си ръководител
какво да направите, за да публикувате предварителни находки
съвети за подготовка за устния изпит
Новото актуализирано издание съдържа допълнителен материал върху писането на по-кратки
докторски тези, писане върху етични проблеми, представяне на качествени данни и развиване
на стратегии за устно изпитване.
Основи на научните проучвания в медицината : Методика и
методология / Иво Димитров. - Пловдив : ИК "ВАП", 2007. - 164 с.
ISBN 954-9806-71-7
Монографията „Основи на научните проучвания в медицината“ е научен
труд, който може едновременно да служи като учебник и практическо
ръководство, тъй като теоретическите постановки са подкрепени с
подходящи примери от медицинската практика, а това създава реални възможности за
придобиване и обогатяване на съществуващите знания.
Предлаганият труд има за цел да представи на бъдещите лекари, настоящи изследователи и
ръководители на учени и лечебни заведения една богата палитра от знания в сферата на
науката.
Книгата притежава всички качества на едно съвременно ръководство за провеждане на
научните изследвания, което би допринесло за повишаване на качеството на научната
продукция и специалистите в областта на медицината и здравеопазването. Най-ценното в него
е новаторският дух, който авторът прокарва почти във всички раздели.
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AMA Manual of Style : A Guide for Authors and Editors / Ed. Cheryl Iverson,
Stacy Christiansen et al. - 10th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2007. 1010 p.
ISBN 978-0-19-517633-9
Светът на издателската дейност в областта на медицината се модернизира
бързо и пресичането между нея и изследователската работа става все покомплексно. Десетото издание на AMA Manual of Style с разширената си
интернационална перспектива и пространни електронни указания пренася този тип
ръководство в 21-то столетие. Етични и правни въпроси получават повече внимание с
подробни напътствия относно авторство, конфликт на интереси, нарушение на научните
норми, интелектуална собственост и защита на правата на индивида в
научноизследователската
работа
и
публикуване.
Наръчникът
проучва
научноизследователската етика и редакторската независимост и представя нов материал върху
индексирането и търсенето, както и върху медицинската номенклатура. Представлявайки
повече от наръчник за стила, това широко реферирано десето издание предлага безценни
указания как да бъдат управлявани дилемите, пред които се изправят автори, изследователи и
техните институции, редактори на медицински издания и издатели, както и членове на
новинарските медии, които засягат научните изследвания, в едно общество, което е извело
тези въпроси на преден план.

How to Report Statistics in Medicine : Annotated Guidelines for Authors,
Editors and Reviewers / Thomas A. Land, Michelle Secic. - 2nd ed. Philadelphia : American college of physicians, 2006. - 490 p.
ISBN 978-1930513693
Книгата представя изчерпателен и разбираем сбор от насоки за съставяне на
статистически анализи и изследователски проекти и дейности, често
използвани в биомедицинските изследвания. Съдържайки елементи на справочник,
ръководство по стил, речник, енциклопедия и учебник, тя е стандартният пътеводител в
областта на медицинското писане, научните публикации и медицината, основана на
доказателствата.
В книгата се дават подробни насоки за съставяне и интерпретиране на статистически данни и
изследователски проекти и дейности в полето на биомедицинската наука, примерни
презентации, които ви упътват в коректното и цялостно съставяне на статистически данни,
обхванати са текущи и нововъзникващи теми в статистиката и пробния дизайн.
Написан от опитен медицински специалист и биостатистик, текстът е едновременно ясен и
точен, а информацията е пълна и има практическа насоченост. Книгата е предназначена за
всеки, който интерпретира или съставя статистически данни в медицината.
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Методични и морално-етични аспекти на научния труд : Сборник
материали в помощ на докторанти / Ред. Тодорка Цветкова, Димитър
Илучев. - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004. - 118 с.
ISBN 954-9549-09-7
Сборникът от материали е оригинално ръководство за младия научен
изследовател. Разгледани са въпросите за търсене и обработка на научната
информация, както и основните етапи на подготовка, написване и
оформление на научния труд – статия, обзор, дисертация. Отразена е и гледната точка на
рецензента, неговите изисквания и оценка на научния труд. Разгледани са някои езикови
аспекти на научния текст, както и изискванията на Комисията по етика. В помощ на младия
научен изследовател е включен и материал за подготовката на научно-изследователски проект.
Целта на сборникът е да подпомогне докторантите при разработване на дисертация,
публикация в периодика или проект.
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