ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/)
За какво се използва най-много ScienceDirect?
- за издирване на пълнотекстови статии
ScienceDirect е пълнотекстова база данни, която съдържа над 2500 списания и над 12 млн.
пълнотекстови статии в различни области: физически и инженерни науки, науки за живота,
здравеопазване, социални науки и хуманитаристика. Списанията с пълнотекстови статии по медицина и
дентална медицина, вкл. биомедицина са общо 1408.
Търсене
1. Основно търсене – След стартиране на ScienceDirect се отваря екранът за основно търсене.
Възможностите за търсене са:
- по всички полета – директно се вписва ключова дума
- по автор – директно се вписва името на автора
- по заглавие на списанието – директно се изписва търсеното заглавие в полето за търсене. Ако се
знаят и други данни – година, том, номер на книжката и стр., те също се вписват.
- по азбучен ред – от азбучния показалец се избира списание, след което с 2 кликвания се стига до
търсеното заглавие
- по област на знанието (напр. “медицина и дентална медицина”)
- за най-четени статии – може да се търси по области на науката
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2. Разширено търсене – Избира се чрез бутона Advanced search. Тук в отделните полета за търсене се
вписват ключовите думи, като тези полета могат да се комбинират по различен начин, в зависимост от
оператора, който се избере.
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Резултатите от търсенето се отварят в нов прозорец.
В основната част на екрана са подредени статиите, след всяка от които има правоъгълник. Ако той е
зелен, статията е достъпна в пълен текст, в противен случай – само като резюме. На този етап може да се
стесни още обхвата на търсене – според опциите, които се предлагат в лявата част на екрана:
- чрез бутона Limit to и маркиране могат да се ограничат списанията, ключовите думи или годините,
които искаме да разгледаме
- чрез бутона Exclude могат да се изключат тези списания, ключови думи или години, които не ни
интересуват
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Статиите с пълнотекстов достъп можете да прегледате и изтеглите/запазите в PDF формат, като
кликнете на иконката PDF под статията.
В случай, че искате да направите библиография, маркирайте интересуващите ви статии и кликнете на
Export бутона, избирайки Text от менюто и натиснете Export:

Получената библиография можете да запазите или да използвате като текст.
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Търсене на изображения
Изображения можете да търсите от менюто за разширено търсене, като избeрате Images

Примерен резултат от търсене на изображения за tooth implantation:

