ScienceDirect е пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички
реферирани списания в света с над 9 милиона статии, 70 милиона резюмета и пр.
Публикациите излизат в базата преди книжната версия на списанието.
Националният лиценз на МОН осигурява достъпа до пълнотекстовите научни
публикации в списанията на Freedom Collection, което представлява около 2080
заглавия. Списанията са достъпни в пълен текст от 2004 до текущата година.
Всички потребители могат да разглеждат, четат и отпечатват в разумни
количества статиите от абонираните заглавия на Freedom Collection.
Могат да бъдат отпечатвани и предоставяни статии от списания, от включените в
абонамента заглавия, в изпълнение на заявки като част от практиката, известна като
„междубиблиотечно заемане” от нетърговски библиотеки на територията на
България
Базата е достъпна от компютрите в университета на адрес:

www.sciencedirect.com
За по-ефективна работа с базата е добре да се направи начална регистрация за
създаване на собствен профил с опция „Запомни ме”, за да се избегне последваща
регистрация.
На страницата има подробна “Помощ”, с възможности за интерактивно
обучение и избор на език за запознаване с помощното съдържание – английски,
немски, френски, руски и др.

Търсене в Science Direct
По заглавие на списание или книга.
От основния екран, при избор на Browse (Покажи), могат да се разгледат
списанията и книгите, включени в базата. Прегледа може да бъде по азбучен ред, по
предметни рубрики, по любими т. е. избрани заглавия при създаването на личен
профил.
Срещу всяко заглавие има информация за нивото на достъпност – в пълен
текст или само резюме, вид на изданието – статия или книга, RSS функция – при
възможност, избор на заглавия за наблюдение - Favorites.
В резултатния лист:
- може да се разгледа
съдържанието на всяко
заглавие или пълният му
текст;
да
се
маркират
избраните заглавия ;
да
се
разгледат
свързани
статии
или
близки по темата;
- да се изпратят на e-mail;
- да се изпратят във
формат за цитиране;
- да се запишат избраните
документи – максимум 30;
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Quick search (Бързо търсене)
Полето за бързо търсене е достъпно от всеки екран. В него може да се търси по
ключова дума или термин от заглавията на статиите, по автор, по заглавие на
списание или книга и пр.
Разширеното търсене (Advanced Search)
При този избор има по-богат набор от критерии за ограничаване на търсенето.
Има възможност за избор на признаци (полета) за търсене – автор, заглавие,
ключови думи, пълен текст и др., на ресурси, в които да търси – всички източници,
само абонираните, само избрани (любими), на ограничаване по области на знание,
на задаване на хронологичен диапазон и пр.
Резултати
В ляво, до резултатния лист, има поле с допълнителна възможност за търсене
вътре в резултата (Search Within Results), ако са излезли твърде много заглавия и
се налага доуточняване. Има и информация за резултатите – брой срещания като
тип документи (книги, статии), брой срещания по заглавия на списания и по години.
Всяко заглавие от резултата може да се разгледа в резюме и съдържанието
му, в пълен текст и да се маркира, ако представлява интерес. Може да се редактира
търсенето, да се запази, ако имате лична партида и настройки, да се зададе опция
за проследяване (наблюдение) и извеждане или информиране при поява на нови
заглавия по това търсене.
Избраните от резултата заглавия могат:
- да се изпратят на e-mail (E-mail Articles),
- да се изведат и изпратят в съответната среда за цитиране (Export Citations),
- да се запишат в пълен текст (Download) или за по-бърз избор
- да се отворят всички записи с резюмета и съдържание (Open All Previews).
При опцията Export Citations може да се избере формата на подреждане и
описание, в зависимост от избрания от потребителя или от софтуера за цитиране,
който използва (RefWorks, EndNote, ProCite).
Резултатите могат да се сортират по дата или по релевантност.
На My Settings (Лични настройки) могат да се зададат допълнителни
настройки за улеснение и персонализация на работата в ресурса, търсения,
заглавия за наблюдение и информация, смяна на пароли и пр.
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