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Абонаментен достъп до научни бази данни
Националният лиценз за абонаментен електронен достъп до научни бази данни,
осъществен от Министерството на образованието и науката, осигурява достъп до
следните ресурси:
Web of Science (Thomson Reuters : Clarivate Analytics), ScienceDirect и Scopus
(Elsevier).
Директен достъп се осъществява чрез IP-комуникация посредством университетската
компютърна мрежа.

Thomson Reuters : Clarivate Analytics, отдел "Интелектуална
собственост и наука" на Thomson Reuters е световен лидер в предоставянето на
реферативна научна литература и информация за цитирания на публикации във всички
области на природните, приложните, обществените, хуманитарните науки и изкуство.
Web of Science (Web of Knowledge) (Thomson Reuters : Clarivate Analytics, отдел
"Интелектуална собственост и наука" на Thomson Reuters) е лесен за употреба портал,
осигуряващ достъп до информация за научни изследвания, експеримантални данни и
технологии, както и данни за наукометричен анализ. Базата данни обхваща публикации
в повече от 18000 научни списания, цитатни справки от 1900 г. насам, материали от
конференции, книги, патентна информация. Съдържа повече от 90 милиона записи.
Информационният ресурс се обновява ежеседмично и се поддръжа изключително на
платформата ISI Web of Knowledge.
http://www.isiknowledge.com
Възможен е отдалечен достъп, чрез създаване на личен профил, чрез мобилно
устройство или таблет на адрес:
http://apps.webofknowledge.com/
Включва следните бази данни:
Платформата Web of Science Core Collection (1985-present)
Дава възможност за търсене на водещите световни научни списания, книги и материали
във всички области на науката, вкл. социалните науки, изкуство и хуманитарни науки и
за навигация в цялата мрежа за цитиране; търсене по автори и авторски колективи;
проследяване цитирането с Citation Alerts; графично представяне на цитиранията активност и тенденции с Citation Report Доклад за цитиране; използване Analyze

Results Анализ на резултатите, за идентифициране на тенденциите и моделите на
публикуване. Други инструменти за търсене:

Science Citation Index Expanded (1985-present)

Social Sciences Citation Index (1985-present)

Arts & Humanities Citation Index (1985-present)

Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-present)

Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990present)

Book Citation Index– Science (2005-present)

Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-present)

Emerging Sources Citation Index (2005-present)

Current Chemical Reactions (1995-present)
(Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)

Index Chemicus (1995-present)
BIOSIS Citation Index (1985-present)
Индекс за науките за живота и биомедицинските изследвания, обхващащ предклинични
и експериментални изследвания и методи.
Current Contents Connect (1998-present)
Събира съдържание и библиографска информация от водещите световни научни
списания.
Data Citation Index (1995-present)
Можете да намерите данни за изследвания и проучвания от широк спектър
международни научни репозиторуми от всички области на науката, вкл. социалните
науки и изкуство и хуманитарни науки.
Derwent Innovations Index (1995-present)
Комбинира уникална патентна информация, индексирана от над 50 органа за издаване
на патенти в Derwent World Patent Index (1963 г. -present) с цитати на патенти,
индексирани от Derwent Patents Citation Index (1973 г. -present).
KCI-Korean Journal Database (1980-present)
Осигурява достъп до статии от мултидисциплинарни списания, обхванати от KCI. KCI
се управлява от Националната изследователска фондация на Корея и съдържа
библиографска информация за научна литература, публикувана в Корея.
MEDLINE® (1950-present)
Националната медицинска библиотека на САЩ U.S. National Library of Medicine®
(NLM®) - най-важната база данни в областта за науките за живота.
Russian Science Citation Index (2005-present)
Осигурява възможност за търсене в научни статии от изследователи, публикували в
основните руски списания за наука, технологии, медицина и образование. Водещите
публикации са внимателно подбрани и предоставени от Научната електронна
библиотека Scientific Electronic Library (eLIBRARY.RU), най-големият доставчик на
научно-изследователска информация в Русия.
SciELO Citation Index (2002-present)
Предоставя достъп до информация за научна литература от всички области на науката,
вкл. социалните науки и изкуство и хуманитарни науки, публикувана във водещи

списания с отворен достъп от Латинска Америка, Португалия, Испания и Южна
Африка.
Zoological Record (1995-present)
Това е водещата в света и най-старата поддържана база данни за всички аспекти на
биология на животните, вкл. и въпросите на биологичното разнообразие.
Дава възможност да определите първата поява на име на животно или на нов вид и да
проследите таксономичните и номенклатурните промени. Има обширен тезаурус,
включително предметен, географски, палеонтологичен и таксономичен класификатор.
InCites Journal Citation Reports (1997-2018)

Бази данни Elsevier

ScienceDirect е

основен

изследователски

ресурс

за

милиони учени във всички научни области. Пълнотекстова база данни, която съдържа повече от
2500 периодични издания и над 20000 книги във физически и инженерни науки, науки за живота,
здравеопазване, социални науки и хуманитаристика. Един от най-обемните електронни архиви с
пълнотекстови издания.
Директен достъп се осъществява чрез IP-комуникация посредством университетската
компютърна мрежа на адрес: http://www.sciencedirect.com
Ползването на отдалечен достъп става със собствена регистрация и служебен имейл адрес.

Scopus (www.scopus.com)
Scopus е най-голямата библиографска и наукометрична база данни в областта на научната,
медицинската и техническата литература. Базата данни подпомага научно-изследователската

работа на учените, като предлага интелигентни инструменти за търсене, проследяване и анализ
на научната информация. В Scopus може да бъде направена оценка на списания, автори и
институции и на ниво конкретна статия.
Scopus включва над 21 000 научни издания на повече от 5 000 издатели, общо над
57 милиона библиографски записи; над 3 800 списания със свободен достъп; над 90 хиляди
книги и информация за статии под печат от над 3 850 списания, материали от конференции,
патенти и други ресурси.
Новото в Scopus:
1. Добавени са близо 4 милиона нови статии от преди 1996 г.
2. Има нова метрика на ниво статия.
3. Списанията с отворен достъп са индикирани в базата данни.
Полезни връзки:
Представяне на Scopus на уеб адрес: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/promote и
Материали в помощ на обучението на ползвателите на уеб
адрес: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/get-started.

Science Direct (www.sciencedirect.com)
ScienceDirect Freedom Collection е водеща интердисциплинарна колекция за академичната
общност. Тя дава достъп до повече от 12,6 милиона статии от повече от 2500 рецензирани (peerreview) списания, включително списания с отворен достъп. Лицензът на МОН включва достъп до
пълния текст на списанията от 2008 г. насам. Съдържанието е лесно откриваемо посредством
интелигентни търсещи инструменти, с възможности за намиране на сходно съдържание,
интуитивен интерфейс и функции за запазване и споделяне на съдържание.
За повече информация посетете уеб адреси: http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect
: http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support/promote-sciencedirect

Mendeley (www.mendeley.com)
Mendeley (www.mendeley.com) е свободен софтуер за библиографски мениджмънт и социална
мрежа в помощ на учените и студентите. Чрез създаване на онлайн профил, платформата
индексира и организира Вашата колекция от статии в PDF и съставя библиография в избрания
формат за цитиране. Мрежата позволява управление на цитирането; четене, анотиране и
водене на бележки; импортиране и организация на документи; споделяне на научна информация
и проекти в уеб среда; откриване на статии, учени и научни групи и достъп чрез мобилни
устройства. На базата на споделената от потребителите информация, можете да откривате
значимите статии, учени и научни колективи на базата на наукометрична информация.
Mendeley позволява cъxpaнение на информация в уеб до 2 GB.
За ползване на видео ръководствата посетете: http://community.mendeley.com/guides
Можете да се запознаете с нова информация за базите данни на
: http://facebook.com/ElsevierBulgaria
и в блога "Научни ресурси": http://resursi.blogspot.com.

