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Институтът по химични технологии (ICT) в Прага е държавен университет, който 
провежда научни изследвания, разработване и прилагане. Той е член на групата от 
28 обществени и държавни университети в Чешката република, член на 
Европейската асоциация на университетите, Европейската федерация на 
националните инженерни асоциации и Gesellschaft für Ingenieurpädagogik.

ICT е известен както с дълбочината, така и с обхвата на своите образователни и 
изследователски дейности в много клонове на науката. Неговите изследователски 
екипи се нуждаят от по-добър начин на организация и споделяне на изследователска 
дейност, за да обучат младите изследователи в най-добрите практики от самото 
началото и да подобрят съвместното сътрудничеството. EndNote® бързо се превърна 
в идеалния избор, когато ICT въведе някои нови решения за управлението на 
справочна литература сред преподавателите и студентите.

НЕОБХОДИМОСТТА

В миналото изследователските екипи използваха различни начини за организиране 
на отпечатаните колекции. С преминаването обаче към електронни статии 
необходимостта от организирането им, което всъщност би представлявало огромна 
колекция от PDF файлове или обширни списъци със справки, както и лесното им 
споделяне с останалите членове на изследователските групи, стана от съществено 
значение.

РЕШЕНИЕТО

Преди няколко години Централната библиотека (сега част от Центъра за 
информационни услуги) на ICT, в сътрудничество с Лабораторията по информатика 
и химия, предложи за целия кампус достъп до някои софтуери и услуги за 
управление на справочна литература. Едно от тези решения беше EndNote®.

"Очаквахме, че ще привлече известно внимание, но всепоглъщащата реакция 
надмина всякакви предположения", заяви Jiri Jirat, организатор на проекта. "Не си 
спомням друг софтуер или електронен източник на информация, който да е 
предизвикал такъв голям интерес. EndNote моментално се превърна в хит сред 
всички видове потребители, които проявиха огромен интерес към инструмента за 
управление на справочна литература."

ЛЕСНО ПРИЛАГАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБУЧЕНИЕ

Веднага след избирането на абонамент за EndNote за целия кампус, ICT започна 
работа с екипа на EndNote, за да осигури обучение. Десет учебни сесии се 
проведоха по места в различните отдели. Основното ползване на EndNote се 
превърна в стандартна част от курса по информационно обучение на ICT. Това 
гарантира, че всеки студент ще се научи как да използвате EndNote, когато пише 
своите дисертации или друга работа.

"Управляването на цитати никога не е било така лесно и ясно", заяви Daniel Svozil, 
доцент по информатика и химия.

Серията обучения създадоха ефекта на снежната топка. Използването на EndNote 
се превърна в стандартен начин на работа. Студентите въвеждат нови практики на 
работа в различните отдели, които бяха свикнали да използват по-остарели и 
консервативни подходи за управление на научни проучвания.
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"Всички студенти, които опитаха EndNote за първи път, се ентусиазираха веднага с 
възможностите, които се предлагат", заяви Jirat. "Класираха го като изключително 
полезен, особено студентите, които се готвят да пишат своите дисертации. EndNote 
има най-силните и добри отзиви."

Гъвкавата лицензна опция с неограничен брой едновременни потребители 
позволява безпроблемни обучения за EndNote или употреба в някоя от наличните 
компютърни зали. Всяка учебна година стотици студенти се възползват от опцията 
за домашна употреба и изтеглят и инсталират EndNote на собствените си лаптопи. 

Когато достъпът до EndNote беше активиран в ICT, близо 400 студенти и служители 
изтеглиха веднага инсталационния пакет на личните си лаптопи, а по-голямата 
част (над 75 процента) посочиха, че планират да го инсталират на персонален 
компютър/лаптоп. Други пет процента планираха да инсталират EndNote както на 
хардуера на ICT, Прага, така и на собствените си лични компютри, като по този 
начин показват важността и предимството на опцията за домашна употреба. 

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

"EndNote се превърна в основен инструмент за нашата група, която се занимава с 
проектиране на нови органични катализатори и фотокатализатори", заяви Radek 
Cibulka, доцент по органична химия, ICT. "Вече можем лесно да споделяме 
събраните референции и стимулът за нашата работа е огромен. EndNote помага на 
студентите да придобият добри навици при работа с научни текстове."

"EndNote най-сетне сложи в ред в разпръснатите справки и целите текстове, които 
съхранявам в компютъра си", сподели Ludek Jelinek, доцент в Департамента по 
енергетика, ICT. "Големият брой филтри прави лесно импортирането на данни от 
различни източници. И търсенето в цели PDF текстове прави по-лесен отговора на 
въпроса – къде го прочетох това? Когато работя върху една редакция, мога да се 
съсредоточа върху темата, докато EndNote следи справките."

"Искаме от студентите да създават цитати, използвайки EndNote от самото начало. 
Благодарение на удобните лицензионни условия можем също да насърчаваме 
инсталирането му в домовете им, за да имат достъп навсякъде," казва Vladimir 
Sykora, доцент по водна технология и екологично инженерство. "Това гарантира 
еднакъв стил на цитиране, а също така поддържа в ред материали като 
вестникарски статии, лични библиотеки и референции." 

"EndNote се превърна в ключов инструмент в научната дейност на академичните 
кръгове", заяви Eva Dibuszova, ръководител на Центъра за информационни услуги. "От 
гледната точка на управител, нашата институция е готова да инвестира в инструмент, 
който ефективно улеснява ежедневната работа на нашите учени и студенти."

"Обратната връзка и реакциите по време на обучението на служителите и 
студентите бяха много положителни", каза Anna Motejlkova, инструктор на EndNote в 
Центъра за информационни услуги. "Всеки смята EndNote за ценен инструмент при 
управлението на цитатни данни както за изследователска работа, така и за лична 
употреба. Дава възможност за лесно систематизиране на интересни публикации."

"EndNote несъмнено е помогнал при уеднаквяване на стандартите за студентите, 
тъй като придържането към зададен стил на цитиране е изключително лесно сега", 
казва Milan Jahoda, заместник-декан по инженерна химия. 
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