
 ScienceDirect предоставя достъп до повече от 16 
милиона статии, 2 500 списания и 39 000 книги. 
Потребителите на онлайн платформата имат 
допълнителната възможност за услуги, като 
Мултимедийни илюстрации - видео, аудио, електронни 

таблици и др. Застъпени са всички бизнес дисциплини, като финанси, 
счетоводство, маркетинг, мениджмънт и управленски информационни системи. 
Пълнотекстово са представени книги, статии, изследвания, финансови 
доклади, справочници, сборници от конференции, казуси, доклади, видео 
статии, пазарни и продуктови изследвания и др. Информацията, която 
предлага базата е основно на английски език. 

За да могат читателите да ползват базата дистанционно, трябва да си 
открият институционален имейл в кабинет Н-204. След първоначална 
регистрация от територията на университета, могат да работят с този ресурс от 

дома, офиса и т. н.  
 

 Влизането в базата става чрез сайта на университета:  
Библиотека → Електронни ресурси → ScienceDirect 

 
В базовото търсене има различни полета, 

предоставящи възможността за търсене по ключови думи, 
автор и издание.  

При разширеното търсене има по-богат набор от критерии за 
ограничаване на резултатите с избор на признаци за търсене – автор, заглавие, 
ключови думи, пълен текст и др.; признаци за ресурси, в които да търси – 
всички източници, само абонираните, само избрани, ограничаване по области 
на знание, задаване на хронологичен диапазон и др. 

След извеждане на списък с резултати е препоръчително допълнително 
прецизиране на информацията. В лявата страна на екрана са допълнителните 
възможности за избор. Най-важното поле, което трябва да бъде отметнато е 
Open access и Open archive, което ще зареди на екран само документите до 
които имате пълен достъп. Следват критерии за ограничаване на резултатите 
според годината на издаване, вида на публикацията и изданието, в което е 
публикувано. 

Резултатите могат да бъдат сортирани по дата на публикуване и 
релевантност. 

Всеки документ, до който имате пълен достъп, можете да сваляте, 
цитирате, прехвърляте към други платформи и споделяте чрез социалните 
мрежи.  

 
За въпроси и допълнителна информация: 

 0882 164 646  
 info.library@ue-varna.bg 
 


