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Добре дошли в SciVerse ScienceDirect:

Как да извлечете най-доброто от вашия абонамент
SciVerse ScienceDirect е пълнотекстовия компонент в SciVerse на Elsevier, научна екосистема, която улеснява 
сътрудничеството, поощрява иновациите и ускорява правенето на наука. SciVerse интегрира познатото качествено 
научно съдържание от пълнотекстовата база данни SciVerse ScienceDirect, библиографската база данни SciVerse Scopus, 
селектирано уебсъдържание  и уеб-приложения, които обогатяват стойността на предлаганото съдържание.

Чрез инструкции стъпка по стъпка и илюстрации, това ръководство за бърз старт ще ви покаже как да:

  Извършвате основните видове търсене
 Да преглеждате резултатите
 Уточнявате търсенето
 Разглеждате резултатите в детайли
 Преглеждане в SciVerse ScienceDirect
 Да персонализирате SciVerse ScienceDirect
 Да получите помощна информация 
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Tърсене
Можете да започнете търсене, като въведете ключови думи в рамките на полето за Бързо търсене (Quick Search), 
достъпно на всяка страница.

Бързото търсене ефективно подпомага най-често изпълняваните функции и позволява да търсите:

   Статии, съответващи на термините за търсене 
   Конкретни  заглавия
   Специфични  имена на автори
   Определени статии, ако знаете заглавието на списанието/ том / книжка / страница
   Само изображения (например таблици, изображения, видео)

От страницата Разширено търсене (Advanced Search) от лентата за навигация, можете да ограничите търсенето си по 
определена предметна област, налично съдържание (напр. навсякъде, в абонирано или в предпочитано), определен 
период от време или да използвате експертно търсене. Можете да стесните Вашето търсене и въз основа на четирите  
бутона по вид документи (списания, книги, справочни материали и изображения).
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Преглед на резултатите
Полученият списък с резултати от търсенето Ви дава възможност да четете статията в HTML формат (чрез кликване 
върху заглавието на статията) или в PDF. По вида на иконите в списъка можете лесно да се ориентирате дали имате 
достъп до пълния текст на статията или само до резюмето. Можете да отворите Преглед на резюмето ( Show preview) 
и да видите резюмето, вложената графична информация и пристатийната библиография.

Имате възможност да сортирате списъка с резултати по ревантност (съответствие), което в базата данни е по 
подразбиране или по дата.

От списъка с резултати

   Статиите могат да бъдат изпратени по електронната поща

    Цитираната литература и резюмета могат да бъдат експортирани в различни формати 
   До 20 статии в PDF формат могат да бъдат изтеглени едновременно с помощта на  опцията Download multiple PDFs. 
Свалените документи можете да запазите в персонална папка във вашия профил, а файловете  да преименувате

1   Изпращане на статии по 
електронната поща 

2  Експортиране на търсене
3   Сваляне на няколко PDF 

документа 

4   Преглед на резюмето (Show 
preview)

5  Показване на резюмето
6  PDF

7   Подреждане по съответствие/
релевантност 

8  Подреждане по дата

6

41 2 3 7 8
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Уточняване на търсенето
Функцията  Търсене в резултатите (Search within Results) Ви позволява да добавяте нови термини към вашата заявка 
за търсене и да стесните търсенето. Можете да ограничите или изключите от получените резултати източници според 
вида документи; по заглавие на книга/списание или по година на публикуване. В допълнение, можете да ограничите 
търсенето по теми или ключови думи, за да получите резултатите, от което се нуждаете.

Подробно преглеждане на резултатите 

Новият изглед на SciVerse ScienceDirect с бутони (табове) осигурява незабавен достъп до областите в статията, които 
Ви интересуват, независимо дали става дума за пълния текст на статията, фигурите и таблиците или приложената 
използвана литература. Както от списъка с резултатите, така и от тук можете да изпратите статията по електронна поща, 
да експортирате цитираната литература или да видите PDF файла.

1  PDF файл
2   Експортиране на цитираната 

литература 

3   Изпращане на статията по 
електронна поща

4  Цитираната литература

5  Фигури и таблици
6  Статия 

1

45
6
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SciVerse ScienceDirect предлага много повече от съдържанието на статията, като Ви предоставя:

   Допълнителна информация, предоставена от автора(ите) към статията, включително видео и аудио файлове, Excel 
таблици, PowerPoint слайдове и др.

     Предложения за сходни SciVerse ScienceDirect статии, свързани с търсенето.  
Така се намалява риска да пропуснете важна информация.
  От SciVerse Scopus можете да видите списък на резюмета, които цитират избраната статия.
  Ако  дадена тема е нова за Вас, можете да намерите основополагаща информация от справочната литература в 
SciVerse ScienceDirect, пряко свързана с избраната статия

В допълнение, SciVerse ScienceDirect предлага нарастващ брой уеб-приложения от свързани с темата данни, 
предоставени от трети страни.
Като пример може да бъде дадено подчертаването на ключовите думи, които са хипервръзки и предоставят 
контекстуална информация  (ако имате абонамент за справочна литература)

	 	 •		 EMBL Reflect: Информация за протеини, гени и малки молекули, предоставена от Европейската лаборатория 
по молекулярна биология (EMBL) посредством  приложението Reflect . С кликване върху маркиран елемент, 
изскача прозорец, който показва информация за термина и дава възможност за бързо свързване:  
	 	 •			За всеки протеин или ген Reflect предоставя структура, клетъчна  локализация, 3D структура и обекти, с 

които си взаимодейства.
	 	 	 	 •			За малките молекули  Reflect  показва химичната им структура и обектите, с които си взаимодействат.

	 	 •			 NextBio: свързаната и съставената от NextBio информация позволява на изследователите в областта на 
науките за живота, здравните науки и химията да анализират съдържанието в SciVerse ScienceDirect и търсят 
ефективно в рецензираната литература в ScienceDirect, заедно с публично достъпните данни от научни 
изследвания в PubMed, клиничните проучвания, експерименталните данни и новини. От дясната страна на 
екрана с резултатите, можете да намерите връзката към контекстуалната информация предоставена от NextBio.

Преглеждане в SciVerse ScienceDirect
Като алтернатива на търсенето SciVerse ScienceDirect позволява да разглеждате списанията и книгите. Можете да 
преглеждате изданията веднага от началната страница или чрез връзката Browse на главната навигационна лента.

1

1  Browse
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На страницата за преглеждане можете да видите по азбучен ред всички заглавия, да разгледате списъка от периодични 
издания по предметни области или веднага да достигнете до предпочитаните заглавия. По вида на иконата можете 
да прецените дали имате достъп до пълния текст или само до резюмета. Можете веднага  да прегледате най-новите 
публикации, като кликнете върху Статии под печат (Articles in press) – това са приети за печат статии, но все още 
нередактирани докрай и недостъпни в печатен формат. Можете да добавяте заглавия на списания към списъка с  
“Предпочитани”(списания), а за да останете в крак с новостите можете да създадете настойки за сигнална информация 
и получавате по електронната поща известия за нова статия/ том/ книжка.

Когато изберете дадено заглавие на списание/книга на началната страница на списанието/книгата ще видите списък 
на наличните томове/книжки/глави,  а в центъра на страницата е разположено съдържанието на последната книжка на 
списанието с цел бърз достъп и навигация. Можете да видите пълния текст на статиите, ако имате абонамент или само 
резюмето, ако нямате достъп до това издание.

Страницата със съдържание интуитивно Ви помага да намерите това, от което имате нужда като можете да филтрирате 
съдържанието по том, книжка, резюмета или изброени статии. Ще намерите различни варианти за управление на 
съдържанието (изпращане на статии по електронната поща, запазване на цитати и изтегляне на няколко PDF файла 
наведнъж чрез PDF Downloader). От началната страница на списанието лесно можете да настроите сигнали  за том/
книжка , както и RSS емисии.

2

3
1

6 5

4

1  Feeds за статия 
2  Добавяне към любими
3   Сигнал за нов том/

книжка
4  Пълен текст
5  Само резюме
6  Статии под печат2
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Персонализиране на SciVerse ScienceDirect
SciVerse ScienceDirect предлага разнообразни опции за персонализиране, които ви позволят да следите новостите и да 
пригодите SciVerse ScienceDirect за Вашите нужди.

За да се възползвате от тези функции на SciVerse ScienceDirect е необходимо да си  създадете личен профил, 
посредством потребителско име и парола. Можете да направите Вашия профил като кликнете върху връзката 
Регистрирайте се (Register) в горния десен ъгъл на всяка страница на SciVerse ScienceDirect. За да използвате SciVerse 
ScienceDirect дистанционно, поискайте информация от Вашата библиотека. Можете да влезете във всички SciVerse 
продукти със същото потребителско име и парола (ако абонаментът Ви позволява).
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Сигнална информация 

В SciVerse ScienceDirect можете да настроите сигнална информация и RSS емисии, които да Ви уведомяват ежедневно, 
седмично или месечно когато:

  По запазено търсене се появят нови резултати (Search Alert)
   Когато се публикуват нови статии по запазена тема от интерес (Topic Alert)
   Нов брой на списание или нов том на книга от серия се публикуват в SciVerse ScienceDirect (Volume / Issue Alert)

Сигналната информация и RSS емисии могат да бъдат настроени от страницата с резултатите от търсенето, началната 
страница на списанието или чрез връзката Мy Alerts на главната навигационна лента. 

1

2

3

1  Сигнали  за търсене
2  Сигнали по тема
3   Сигнали за нов том / книжка 
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Адаптирайте SciVerse ScienceDirect 
Като влезете  във Вашия потребителски профил Вие можете да адаптирате началната страница на SciVerse ScienceDirect, 
така  че да отговаря на Вашите нужди и да виждате например:

  Бързи връзки (включително връзки извън на SciVerse ScienceDirect)
  Последните действия
  Любими списания / книги  

Можете да включите или изключите тези функции.

Моите настройки
В Моите настройки можете да променяте личните данни от регистрацията си,  да редактирате предпочитанията си, 
променяте съдържанието на сигналната информация и паролата си. Можете също да видите списък на изданията, 
които включва Вашия абонамент.

ScienceDirect User Guide_Bulgarian.indd   10 8/22/12   10:47 AM



11

Допълнителна помощ
За повече информация относно използването SciVerse ScienceDirect посетете следните онлайн ресурси

   Информационен център за  SciVerse ScienceDirect 
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/

   Ръководства за SciVerse ScienceDirect 

 http://www.info.sciverse.com/resource-library/subject/user-guides

 http://www.info.sciverse.com/resource-library 

     Mожете да насрочите демонстрация на живо или да гледате запис на обучение на   
http://trainingdesk.elsevier.com

     Използване на  SciVerse ScienceDirect  чрез мобилни устройства 
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/mobile
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Copyright© 2010 Elsevier B.V. Всички права запазени. SciVerse® е регистрирана търговска марка на
Elsevier Properties S.A.  ScienceDirect® е регистрирана търговска марка на Elsevier B.V.

Азия и Австралия 
Тел: +65 6349 0222 
Факс: +65 6733 1050 
Email: sginfo@elsevier.com 

Европа, Близкия Изток и Африка 
Тел: +31 20 485 3767 
Факс: +31 20 485 3739 
Email: nlinfo@elsevier.com 

Япония 
Тел: +81 3 5561 5034 
Факс: +81 3 5561 5047 
Email: jpinfo@elsevier.com 

Корея 
Тел: +82 2 6714 3000 
Факс: +82 2 732 8689 
Email: krinfo@elsevier.com 

Северна, Централна Америка и Канада 
Тел: +1 888 615 4500 
Факс: +1 212 462 1974 
Email: usinfo@elsevier.com 

Южна Америка 
Тел: +55 21 3970 9300 
Факс: +55 21 2507 1991 
Email: brinfo@elsevier.com
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