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Наименование 30 БАЗИ ДАННИ С АБОНАМЕНТЕН ДОСТЪП   
   
Academic Search 
 

 
 

 
 

 

Academic Search се поддържа в няколко версии: 
http://www.ebshost.com/academic/academic-search-premir – мултидисциплинарна 
база с над 4600 списания, 2770 от които в пълнотекстови формат. 
http://www.ebscohost.com/academic/business-source-premir – индексира 2800 
научни списания, както и реферати от 3350 икономически и др. списания. 
http://www.ebscohost.com/academic/masterfile-premer – предлага библиографски 
метаданни, реферати и пълни текстове на научни публикации. 
http://www.ebscohost.com/academic/business-abstracts-with-full-text – осигурява 
достъп до голям набор от делови и научни списания: реклама; банково дело; 
комуникации; икономика; финанси; инвестиции; маркетинг; малък бизнес. 
Предоставя: EBSCO Publishing 

 

Book Review Index 
Online 

Book Review Index Online предлага достъп до 4 млн. анотации за книги. 
Предоставя: Thomson Gale 

 

Books In Print 

Bowker осигурява получаването на International Standard Book Number (ISBN), 
т. е. на универсален метод за идентифициране на излезлите от печат книги. 
Bowker публикува от своя страна Books in Print, както и други сборници с 
информация за излезлите заглавия на книги и периодика. 
Предоставя: R.R. Bowker 

 

Chinese Social 
Science Citation 
Index 

Chinese Social Sciences Citation Index (CSSCI) е китайски мулти-
дисциплинарен индекс за цитиране. Референтната база данни съдържа 2700 
китайски академични списания в сферата на обществените науки. 
Предоставя: Nanjing University 

 

Citation Database 
for Japanese Papers 

CiNii е богата японска база данни, която дава достъп до 15 млн. статии от 3600 
списания на японски и английски език. 
Предоставя: National Institute of Informatics 

 

 

CiteFactor предлага индексиране на главните международни списания и 
периодики. Авторите могат да получат информация за международния импакт 
фактор на тези издания и информация за предстоящи събития. Всички линкове 
водят към уеб страниците на издателите, които са интегрирани в ресурсите на 
CiteFactor. Целта е да се увеличи видимостта и лесното използване на 
академичните списания със свободен достъп. Ако дадено списание е включено 
в тази база данни и е „валидирано” от страна на Citefactor, то може да направи 
заявка за изчисляване на своя импакт фактор. В допълнение, CiteFactor работи 
върху установяването на връзка между основните публикации и всички 
публикации в техните библиографии. 

 

 

CrossRef е обединение от научни издателства, което развива обща инфра-
структура за поддържане на по-ефективни научни комуникации. Системата за 
цитиране CrossRef обхваща над 68 000 статии от списания, книги, дисертации, 
технически отчети и др. 

 

 

Datastream предлага финансова и пазарна информация, както и материали по 
макроикономика. 
Предоставя: Thomson Reuters 

 

 

EBSCO Publishing е съвкупност от бази данни за пълнотекстови издания и 
наукометрична информация. EBSCOhost осигурява достъп към няколко бази 
данни с различна тематика: 
Academic Search Complete съдържа пълнотекстови версии на 8000 периодични 
списания, както и анотации за над 10 000 списания. 
Business Source Complete обхваща 9000 пълнотекстови публикации, както и 
резюмета за над 11 000 периодични издания. Съхранява детайлните лични 
профили на 20 000 от най-цитираните автори в базата. 
Предоставя: Корпорация EBSCO (САЩ) 
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EconLIT е база данни за пълнотекстови документи и за библиографски данни 
(референтни списъци, резюмета и др.), поддържана от American Economic 
Association. Съдържа над 500 научни списания по икономика в пълнотекстови 
вариант. Електронната база данни на American Economic Association е един от 
най-богатите ресурси за референтна информация по икономическата 
литература в света. 
Предоставя: AEA, CSA, DIALOG, OCLC, OVID 

 

 

Index Copernicus е полска международна наукометрична база данни. Index 
Copernicus Journals Master List включва индексиране, подреждане и 
рефериране на списания и заедно с това е платформа за научно сътрудничество 
и изпълнение на съвместни научни проекти. 

 

Indian Citation 
Index 

Indian Citation Index (ICI) е индийска национална база данни за съхранение 
на резюмета и референтна информация с мултидисциплинарен обхват, която 
съдържа над 1000 реномирани индийски научни списания. Заедно с това тя е и 
мощна уеб търсачка в помощ на изследователи, политици и т. н. 
Предоставя: ICI 

 

 

Journal Citation Reports е библиометричен инструмент, представен върху 
платформата на Web of Science на компанията Thomson Reuters. Това е една от 
най-авторитетните бази данни, която предлага механизъм за оценка на 
научните списания и публикува отчети за техния импакт-фактор (позволява да 
се сравни относителната важност на едно списание по отношение на друго въз 
основа на техния коефициент на цитируемост). 
Предоставя: Thomson Reuters 

 

 

Scholarly Journal Storage Archive – JSTOR е база данни за пълнотекстови 
научни списания. Към момента съдържа над 600 заглавия в сферата на 
икономиката, историята и правото.  
Предоставя: JSTOR 

 

 

Open J-Gate е база данни за списания със свободен достъп. Основана през 
2006 г. от компанията Informatics Ltd (Индия), Open J-Gate осигурява лесен 
достъп до милиони статии от списания, достъпни онлайн. Open J-Gate съдържа 
7429 списания със свободен достъп и линкове към сайтове на издателите. 
Предоставя: Informatics Ltd (Индия) 

 

 
 

Oxford University е електронен архив за научни списания, издадени след 2010 
г. Към момента предлага пълнотекстови варианти на над 270 списания.  

 

 

Questia Online Library е една от най-големите онлайн библиотеки в света, 
предоставяща достъп до електронни книги и списания на над 300 световни 
издателства по хуманитарни и социални науки 
Предоставя: Questia 

 

Ranking Web of 
World Repositories 

Ranking Web of World Repositories представя рейтинга на електронните 
архиви от целия свят. Целта на този рейтинг е да поддържа инициативите за 
свободен достъп до научните публикации в електронна форма. 

 

Readers' Guide to 
Periodical Literature 

Readers' Guide to Periodical Literature e референтен указател за 
публикуваните периодични издания и академични списания, организирани 
според тяхната тематика. Readers' Guide се публикува два пъти седмично от 
1901 г. насам. 
Предоставя: H. W. Wilson Company 

 

 

Sage Online (Journals) е колекция, която включва пълнотекстови копия на 650 
списания от различни отрасли на знанието, в това число над 300 списания в 
сферата на хуманитарните и обществените науки (след 1 януари 1999 г.). 

 

Science Citation 
Index 

Science Citation Index (SCI) е индекс на цитируемостта, изчисляван 
първоначално от Institute for Scientific Information (ISI). Неговата разширена 
версия (Science Citation Index Expanded) обхваща 6500 влиятелни научни 
списания от всички дисциплини. Индексът е достъпен онлайн чрез различни 
платформи, например Web of Science и SciSearch. Тази база данни позволява на 
авторите да установят връзките на цитиране между различни публикации, 
както и колко пъти и от кого е цитиран определен автор. 
Предоставя: Thomson Reuters 
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 Science Magazine предлага научен обзор на референтната информация, 
публикувана от American Association for the Advancement of Science (AAAS) 

 

 

ScienceDirect е платформа за научни публикации, която съдържа над 2500 
пълнотекстови списания, 11 000 книги, 10 млн. статии по всички отрасли на 
знанието, и има потребители в 70 страни. 
ScienceDirect осигурява пълния публикационен цикъл, необходим за 
поместването на научните списания, включващ преформатиране на статиите 
във формат HTML и PDF, оформяне на референтните списъци към статиите и 
тяхното траслитериране, оформяне на авторското право, създаване на страница 
на списанието в портала на elsevier.com, подробни отчети за списанието 
(читаемост, цитируемост и др.), резервно копиране на всички статии от 
списанието, оптимизация на домашните страници за уеб търсачките. 
За да бъде включено в тази база данни обаче, списанието трябва да отговаря на 
комплекс от критерии, сходни с тези, които са необходими за регистрация в 
Scopus. 
Предоставя: Elsevier 

 

 

SCOPUS е една от най-големите реферативни бази данни, която индексира над 
22 000 списания, публикувани от около 5300 издателства от целия сят. 
Ежедневно обновявайки своята информация, Scopus предлага достъп до 
референтните списъци и други метаданни на огромен брой статии, но за 
разлика от Web of Science съотношението между публикациите по социалните 
и естествените науки е 17 % към 83 %. 
В качеството си на библиографска и реферативна база данни, Scopus предлага 
инструменти за проследяване на цитируемостта на статиите, публикувани в 
научните издания. 
Авторите могат да проверяват и актуализират своя профил чрез ORCID.org 
или чрез влизане в собствения си профил на Free Access Scopus author lookup 
page. Scopus е съставна част от интегрираната научно-информационна 
платформа Sci Verse (затова официалното название е SciVerse Scopus) и към 
момента съдържа над 53 млн. реферативни записи (около 2 млн. се добавят 
всяка година). 
Наукометричният апарат на базата данни осигурява проследяване на научните 
публикации, прави статистика на тяхната цитируемост и предоставя 
хипервръзки към пълните текстове на публикациите. 
Предоставя: Elsevier 

 

Social Science 
Citation Index 

Social Sciences Citation Index (SSCI) е мултидисциплинарен референтен 
индекс, разработен от Institute for Scientific Information (ISI) въз основа на 
Science Citation Index. Тази референтна база данни обхваща 2500 от водещите 
световни научни списания по 50 научни дисциплини. Тя е достъпна чрез Web 
of Science. Базата данни предлага информация за това кои статии са най-често 
цитирани и от кого. 
Предоставя: Thomson Reuters 

 

 

Ulrich's Periodicals Directory е каталог на американското издателство Bowker, 
който предлага изключително богата база данни, описваща световния поток от 
периодични издания във всички тематични области. Този портал съдържа 
описанието на почти 200 000 актуални периодични издания. 
Предоставя: ProQuest 

 

 
 

University Press Scholars предлага пълнотекстови копия на електронни книги 
в сферата на правото, икономиката и финансите, издавани реди всичко от 
англо-саксонски университети (British Academy, Manchester, Oxford, Standford, 
The MIT, Yale). 
Предоставя: Oxford University Press 
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Web of Knowledge е мултиплатформен продукт, включващ Web of Science® 
от 1985 г.; Journal Citation Reports® от 2001 г.; Conference ProceedingsSM от 
1990 г.; InCites® Global Comparisons и InCites® Research Performance profiles. 
Web of Knowledge е съвкупност от бази данни за академично референтно 
индексиране, която предлага библиографски данни и инструменти за намиране 
и оценка на наукометрична информация. Търсенето става едновременно в 
различните бази данни, затова Web of Knowledge се описва като синтезен 
инструмент за придобиване, оценка и разпространение на научна информация. 
Обединената база данни на Web of Knowledge съдържа информация за 23 000 
академични и научни списания, 110 000 конферентни документи и 9000 уеб 
сайтове. 
Web of Knowledge включва следните специализирани бази данни: 

 Chinese Science Citation Database 
 Conference Proceedings Citation Index 
 Current Contents Connect 
 Data Citation Index 
 Essential Science Indicators 
 ISI Highly Cited 
 Journal Citation Reports 
 Web of Science 
 Book Citation Index 
 Science Citation Index Expanded 
 Social Sciences Citation Index 

Предоставя: Thomson Reuters 

 

 

Web of Science е една от най-авторитетните бази данни по научно цитиране. 
Това е мултидисциплинарен реферативно-библиографски ресурс, поддържан 
от Института за научна информация на САЩ (Institute for Scientific Information, 
ISI) и представен върху платформата на Web of Knowledge на компанията 
Thompson Reuters. Institute for Scientific Information (ISI) предлага следните 
продукти: 

 реферативни бази данни; 
 годишен отчет на Journal Scitation Report, в който се публикуват импакт-

факторите на всички списания, индексирани от Института; 
 годишен списък с най-цитираните учени, въз основа на който се съставя 

академичният рейтинг на университетите в света. 
Референтният софтуер индексира всяка година около 65 млн. документа и 
затова тази база данни се смята за една от най-широките и достъпни източници 
за референтна информация. Заглавията на източниците се превеждат на 
английски, поради което не могат да бъдат открити, ако се търсят на 
оригиналния си език. 
Web of Science е съвкупност от няколко бази данни: 
• Conference Proceedings Citation Index съдържа 160,000 документи от 

конференции. 
• Science Citation Index Expanded обхваща 8500 водещи списания по 150 

научни дисциплини. 
• Social Sciences Citation Index предлага библиографски данни, анотации и 

референтни списъци към статии от 2000 списания по икономика и 
обществени науки (липсата на пълнотекстови копия се компенсира чрез 
предоставяне на връзки към първоизточниците). 

• Book Citation Index наброява 60 000 научни книги, издадени след 2005 г. 
Предоставя: Thomson Reuters 

 

 
Wiley's Global Research благоприятства научните изследвания и 
образованието като предоставя достъп до онлайн инструменти, списания, 
книги и бази данни. 
Wiley Online Library предлага достъп до 4 млн. статии от 1500 списания, 9 000 
книги, както и до богати справочни ресурси. 
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Наименование 50 БАЗИ ДАННИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП  
   
arXiv.org arXiv.org предлага свободен достъп до 1 014 481 електронни версии на публикации 

в много научни области, вкл. и по финанси и статистика. Това е високо-
автоматизиран електронен архив за научни статии. Регистрираните автори могат да 
ползват платформата, за да качват на нея своите публикации. 
Предоставя: Cornell University Library 

 

 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) е една от най-мощните европейски уеб 
търсачки за откриване на научни ресурси със свободен достъп. BASE осигурява 
достъп до 60 млн. документи от над 3000 източника. 70 % от всички публикации са 
достъпни в пълнотекстови вариант. BASE е регистриран OAI доставчик и е част от 
европейския проект Digital Repository Infrastructure Vision for European Research 
(DRIVER). 
Предоставя: Bielefeld University Library (Германия) 

 

Cognitive 
Sciences Eprint 
Archives 

CogPrints е електронен архив, на който авторите могат да регистрират своите 
публикации в сферата на когнитивната наука. Част е от Open Archives Initiative 
(OAI) и от нейния OAI-PMH инструментариум. 

 

 

Directory of Open Access Books (DOAB) си поставя за задача да облекчи 
откриваемостта на академичните книги със свободен достъп. За целта издателите 
могат да предоставят метаданни за своите публикации в DOAB. Интегрираните 
издателски каталози улесняват студентите и учените в търсенето на актуална 
информация. DOAB поддържа OAI протокола за метаданни (OAI-PMH). 

 

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) е мултидисциплинарна платформа, 
предлагаща свободен достъп до 10 000 научни и академични списания в 
пълнотекстови електронен формат. Съдейства за увеличаване броя на научните 
списания, достъпни безплатно чрез интернет, както и за укрепване на 
международната инициатива „Списания със свободен достъп” (Open Access 
Journals). DOAJ повишава видимостта и използваемостта на рецензираните научни 
списания и така съдейства за повишаване на техния импакт фактор. Основното 
удобство на този ресурс е използването на филтри при търсенето: предмет, статия, 
списание, език, държава, издателство, агрегатор, тип на лиценз, година на 
публикуване и др. Директорията е създадена от Университета Lund (Швеция) и е 
част от проекта SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition). 

 

 

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER) е 
мултидисциплинарна европейска база за метаданни и електронни версии на 3,5 млн. 
научни продукта (статии, дисертации, книги, доклади и др.). Предлага достъп до 
публикации по проекти, финансирани от ЕС, като използва ресурсите на 290 бази 
данни от 38 държави. Съдейства за формиране на мощна паневропейска 
инфраструктура от дигитални ресурси, предлагаща широкообхватни услуги за 
изследователите и научните работници. 

 

 

Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI) е мултидисциплинарна платформа, 
осигуряваща свободен достъп до научна литература. DRJI е свободна онлайн услуга 
за откриване на уеб ресурси, която индексира и оценява милиони източници, за да 
позволи на изследователите да изберат ключовите уеб сайтове и списания по 
зададена тематика. Индексираните списания са достъпни от всички социални мрежи 
и електронни библиотеки, което ги прави по-видими и използваеми и така 
повишава техния импакт фактор. 

 

 

EconBiz улеснява търсенето на икономическа литература като предлага следните 
услуги: 

 достъп до метаданни и пълнотекстови копия на научни публикации; 
 селекция по критерия „разрешени за сваляне и копиране”; 
 обзор на икономическите събития – конференции, срещи и обучения; 
 консултационна помощ чрез e-mail, чат и телефон от онлайн службата EconDesk; 
 онлайн ръководство LOTSE (към момента само на немски език); 
 свободни приложения на EconBiz за iPhone, iPad и Android, които предлагат богата 

икономическа и бизнес литература (референции и пълни текстове). 
Предоставя: German National Library of Economics – Leibniz Information Centre for 
Economics (ZBW) и University and City Library of Cologne. 
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ENDNOTE позволява създаване на лична папка за библиографски референции. 
След безплатна регистрация се влиза в панела Download Installers и се ползва 
услугата Capture Reference. Този софтуер е много повече от „reference manager”. 
EndNote насочва потребителя по време на процеса на търсене на информация през 
всичките му фази – търсене, организиране, писане, публикуване и споделяне. 
EndNote basic предоставя основните инструменти за обучение – как се търси 
информация, как се цитират източници и как се пише научна публикация: 
 
 Създава онлайн акаунт за търсене, използване и съхранение на уеб ресурси; 
 Използва вградени връзки за търсене сред 5-те най-популярни бази данни; 
 Съхранява и организира намерените от потребителя референции; 
 Интегрира се с Microsoft® Word за правилно цитиране и форматиране; 
 Избира сред 7-те най-популярни библиографски формата, вкл. MLA и APA 

стилове за цитиране. 
Предоставя: Thomson Reuters 

 

 
 

Érudit е канадски университетски консорциум и портал за достъп до пълнотекстови 
списания, книги и документи в сферата на обществените науки. Обединявайки 150 
университетски издателства, Érudit е най-широката платформа за френскоезични 
рецензирани статии и списания в Северна Америка. 
Предоставя: Université de Montréal, Université Laval, Université du Québec à 
Montréal 

 

Factiva 
 

Factiva е база данни за международен периодичен печат (вестници, списания), 
обхващаща над 32 000 източници от 159 страни. Съдържа икономическа, 
политическа и обща научна информация. Factiva предлага търсене както чрез 
свободен текст, така и по метаданни относно тема, автор, заглавие, източник, 
научна сфера, компания. Търсенето може да се филтрира също по вид публикация, 
език на публикуване, период от време и др. 
Предоставя: Dow Jones & Company. 

 

 

Frontiers е академична издателска и изследователска мрежа със свободен достъп. 
Това е една от малкото платформи онлайн платформи, която позволява на научната 
общност да публикува тук статии със свободен достъп, да работи в изследователска 
мрежа с колеги и да измерва детайлно на цитириуемостта на хостваните статиите. 
Frontiers е разработена от Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne 
(Швейцария) с цел подобряване на публикационните възможности и предлагане на 
по-добри уеб инструменти за изследователите. 
Frontiers е един от най-бързо растящите ресурси: той дава достъп до 20 000 
рецензирани статии, публикувани от 45 научни списания, привлича участието на 40 
000 високо цитирани изследователи и регистрира 6 млн. посещения месечно. 

 

 

InfoTrac General OneFile – Gale осъществява търсене сред 66 000 статии, 
представени в научната периодика. Базирана върху „PowerSearch” софтуера на 
Gale, платформата на General OneFile осигурява дълъг списък от услуги: 
 
• Търсене в 12 000 пълнотекстови заглавия и 3600 реферирани списания; 
• Достъп до 4 000 пълнотекстови заглавия „Magazines for Libraries”; 
• Поддържане на широка езикова гама и превод на статии между 11 езика; 
• Възможност за създаване на индивидуални профили и запазване в тях на 

резултатите от търсенето; 
• Избор между Basic, Browse Subject, Browse Publication и Advanced Search; 
• ReadSpeaker-технология, позволяваща онлайн слушане на аудио версии на 

статиите, или изтегляне на MP3 файл за по-късно прослушване; 
• Възможност за намиране и споделяне на информация чрез новите Web 2.0 

технологии, включително: визуализация на статии в HTML или обикновен 
текстови формат; генериране на цитати в различни стилови формати; споделяне 
на линкове към статии; сваляне и принтиране на маркирани статии; 

• Опции за управление на документи, уеб споделяне и изпращане по електронна 
поща. 

Предоставя: Gale 
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Google Books е онлайн услуга за пълнотекстово търсене в над 20 млн. книги от най-
големите световни библиотеки. Чрез инструмента Google play потребителят може 
да открие допълнителни метаданни за търсена книга и да свали нейно копие. 
„Google Book Partner Program” позволява на издателите да регистрират свои 
публикации в базата данни на Google, а „Google Books Library Project” свързва 
издателите с библиотеките. Софтуерът на „Google Book Search” изпълнява 
пълнотекстово търсенe само по книгите, които Google сканира и съхранява в своята 
цифрова база данни. Около 2 млн. от така цифровизираните заглавия са достъпни 
като Public Domain (авторските им права са изтекли или никога не са 
съществували). Количеството на вече отпечатаните в света книги се оценява на 130 
млн. заглавия и екипът на Гугъл Книги възнамерява до края на десетилетието да 
цифровизира по-голямата част от тях. Сканирането (в това число и на публикации, 
защитени с авторско право) предизвиква протест от страна на авторски обединения 
и отделни лица. Така към Google Inc е предявен съдебен иск за 3 млрд. $, но 
впоследствие е отклонен с мотива, че начинът, по който Google използва 
сканираните книги, е аналогичен на този, по който работят големите библиотеки, 
без да носят за това наказателна отговорност. 
Предоставя: Google 

 

Google Scholar е уеб търсачка със свободен достъп, която индексира метаданните и 
пълния текст на научни и академични публикации от всички формати и дисциплини 
(статии, работни документи, отчети, препринти и постпринти, дисертации, книги, 
уеб страници и др.). Гугъл Наука позволява търсене на цифрово или физическо 
копие на публикации съответно онлайн или в библиотеки. В резултат от търсенето 
се извеждат хипервръзки към търговските страници на издателите, поради което 
ползвателят често получава достъп само до анотациите и може да му бъде поискано 
заплащане за пълния текст. Гугъл Наука използва http://code.google.com/p/citations-
gadget/ като инструмент за проследяване на цитиранията. Тази услуга отчита 
количеството референции, броя на цитираните публикации и индекса на Хирш. 
Благодарение на функцията „Cited by” Гугъл Наука предоставя достъп до 
анотациите на статиите, в които е цитирана разглежданата публикация. 
Предоставя: Google 

 

 

Free HighWire Press е един от най-големите архиви за безплатни пълнотекстови 
научни статии (списания) в различни отрасли на знанието. HighWire предлага 
технологични решения за академичната общност, университетските издателства и 
независимите издатели, като им позволява да публикуват електронни версии на 
високо цитируеми списания, книги и други научни публикации. За тази цел 
HighWire осигурява: • Дигитално представяне на съдържанието и хостинг услуги; • 
Индексиране на 1700 научни списания и хиляди книги; • „Умна” електронна 
система за приемане и рецензиране на статии; • Гъвкави издателски инструменти и 
механизми за партньорство; • Консултантско съдействие за управление на научни 
проекти. Мисията на HighWire е да разширява търсенето, влиянието и обмена на 
научни идеи чрез иновативни технологии, качествени услуги и колективен 
ангажимент. 

 

 

Hyper Articles en Ligne (HAL) позволява на създателите на научна информация да 
депозират документи с различна научна тематика. HAL е разработен от френския 
Centre pour la communication scientifique directe (CCSD), който е част от French 
National Centre for Scientific Research (CNRS.). HAL е мултидисциплинарен архив 
със свободен достъп за депозиране на пълнотекстови копия на статиите (и 
резюмета), публикувани или не, както и на разработки от европейски научни 
институции. В случай, че депозира вече публикуван документ, авторът се поканва 
да посочи съответната библиографска информация и да даде digital object identifier 
(DOI). HAL осигурява дългосрочен хостинг и достъпност за сваляне и цитиране, тъй 
като гарантира устойчив уеб адрес. Така материалите могат да се цитират другаде, 
също както ако са публикувани в традиционно научно списание. В качеството си на 
база данни със свободен достъп, HAL е съгласувана с Open Archives Initiative (OAI-
PMH). 
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IngentaConnect е мултидисциплинарна библиографска база данни, която осигурява 
достъп до референции към статиите на 10 000 периодични заглавия, предимно на 
английски език. Ползването на референции към статии е безплатно, а свалянето на 
пълнотекстови варианти на статиите е със заплащане. Ingenta Сonnect осигурява 
достъп до своя архив на 1.4 млн. индивидуални потребители всеки месец. Тя е 
широка, интегрирана мрежа, която увеличава видимостта на депозираните в нея 
научни продукти и предлага допълнителен онлайн канал за тяхната пазарна 
реализация. 
Предоставя: UnCover, Ingenta и CatchWord, 

 

 

Intute е безплатна уеб услуга, която селектира най-подходящите измежду 300 000 
академични уеб сайтове. Intute осигурява достъп до онлайн ресурси като създава 
голяма база данни с описание на стотици хиляди уеб страници. Всеки ресурс се 
преглежда от академичен специалист по темата, който в кратък текст (100 до 200 
думи) описва чрез различни метаданни потенциалната полезност на всеки 
индексиран сайт (дисциплина, вид ресурс, доставчик, за каква аудитория, какъв 
период от време или географска област покрива и т. н.). За съжаление, тази услуга 
се поддържа нередовно от 2011 г. насам. 

 

 

International Scientific Indexing (ISI) индексира най-влиятелните международни 
списания и изчислява техния импакт фактор. Наличните статии (списания) са 
допълнени с хипервръзки към уеб страниците на издателите. Целта е да се повиши 
видимостта и да се улесни използването на научните списания със свободен достъп 
(Open Access Journals). Ако дадено списание е включено в услугите за индексиране 
и има валиден „печат” от ISI, то може да внася заявки за изчисляване на своя 
импакт фактор. ISI има амбициозната цел да обхване всички научни и академични 
списания със свободен достъп, които прилагат строга система за контрол на 
качеството, без да се ограничава с определени езици или предметни области. 

 

Isidore 

ISIDORE e платформа за уеб търсене, предоставяща достъп до електронни 
публикации в сферата на хуманитарните и социални науки, с което е особено 
полезна за преподаватели, изследователи, докторанти и студенти. Isidore е 
реализация на големия екип на ADONIS (CNRS) и е въведена в действие от френския 
Centre pour la communication scientifique directe (CCSD). Освен уеб търсачка, Isidore 
предлага набор от софтуерни инструменти в помощ на преподаватели, 
изследователи и студенти, които искат да създадат уеб сайтове за научно 
сътрудничество. Вграденият мениджър за конфигуриране на сайтове предлага 
комплект от решения за създаване на сайт, който да отговаря най-пълно на техните 
потребности. 

 

 

JournalSeek е мултидисциплинарна онлайн база данни, обхващаща 102 516 
академични заглавия, публикувани от 6200 издатели. Тя съдържа описания на 
публикуваните статии и предлага хипервръзки към домашните страници на 
списанията. Genamics JournalSeek е най-голямата напълно категоризирана база 
данни за свободно достъпна информация относно списания, депозирани в интернет 
пространството. Метаданните включват наименование, издател, страна, език, 
тематика, връзка към домашната страница, научна област и ISSN. Тази информация 
позволява бързо идентифициране на потенциалните списания, в които авторът може 
да публикува своето изследване, и заедно с това му позволява да открие нови 
издания в интересуващата го научна сфера. 
Предоставя: OCLC, WorldCat Knowledge Base 

 

 

Jurn е онлайн инструмент за търсене и изтегляне на пълнотекстови научни 
публикации със свободен достъп. Той функционира върху платформата на Google 
Custom Search Engine (GCSE) и не натрапва реклами. От 2014 г. насам Jurn е свързан 
с редица академични и правителствени библиотеки, вкл. с Централната библиотека 
на Европейската комисия, с Кеймбриджския университет, с Калифорнийския 
университет и с Принстънската университетска библиотека. 

 

 

Mendeley поддържа база данни, на която са качени 100 млн. научни документи. 
Това е десктоп и уеб програма за управление и споделяне на научни статии, за 
откриване на данни от научни изследвания и онлайн сътрудничество. Mendeley 
Desktop (за Windows, Mac и Linux) е допълнен с Mendeley Web (онлайн социална 
мрежа за изследователи). Mendeley е закупен от издателство Elsevier през 2013 г. и 
оттогава се предлага както в платена, така и в базова версия (безплатна, но с 
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регистрация). Предлага впечатляващо богата функционалност: • Автоматично 
извличане на метаданни от PDF документи; • PDF Reader с бележки и маркиране на 
текста; • Пълнотекстово търсене в документите; • Smart филтриране, маркиране и 
автоматично преименуване на PDF файлове; • Eкспортиране на цитати и 
библиографии към Microsoft Word, OpenOffice и LibreOffice; • Внасяне на документи 
от външни сайтове (например от Google Scholar); • Социални мрежови функции 
(външни новини, коментари, профили и др.); • Статистика за четенето и свалянето 
спрямо автори, публикации и издания; • Приложения за iPhone и iPad. Интегрирани 
външни инструменти позволяват прехвърляне на данни от Mendeley към ORCID. 
Предоставя: Elsevier 

 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) е мултидисциплинарна 
платформа за рецензирани научни списания, която предоставя свободен достъп до 
пълнотекстовите копия на всички статии от своята база данни. За депозиране на 
публикации се заплаща сравнително ниска такса (Article Processing Charge (APC). 
Издателската дейност на MDPI (120 електронни списания със свободен достъп) е 
подкрепена от 6500 активни учени, сред които и няколко Нобелови лауреати. 
Повече от 120 000 индивидуални автори вече са публикувани в MDPI, а уеб 
страницата MDPI.com получава над 2,5 млн. посещения месечно. MDPI е член на 
CrossRef, OASPA, STM, COPE и DOAJ и си поставя за цел всички нейни издания да 
бъдат обхванати от индексиращите системи на Science Citation Index Expanded 
(SCIE) и Scopus. Списанията, отговарящи на този критерии, получават актуално 
изчисление на импакт фактора. 
Предоставя: MDPI AG, Базел, Швейцария. 

 

 

National Bureau of Economic Research (NBER) е американска неправителствена 
изследователска организация, „ангажирана с провеждане и популяризиране на 
безпристрастни икономически изследвания сред държавните ръководители, 
бизнесмените и академичната общност”. NBER е най-голямата организация за 
икономически изследвания в САЩ. Много от американските носители на Нобелова 
награда за икономика, както и редица председатели на Council of Economic Advisers 
са участвали в програмите на NBER. Изследователските дейности на NBER са 
фокусирани в 19 изследователски програми и се изпълняват от 14 работни 
колектива от утвърдени специалисти. 
Предоставя: NBER, Кеймбридж, Масачузетс. 

 

  

National Diet Library Collection (NDLC) е каталог на Японската Национална 
библиотека, аналогична по предназначение и обхват на Библиотеката на 
американския Конгрес. Японската национална библиотека (NDL) съхранява копия 
от всички публикации, издадени в Япония, и служи като научна библиотека за 
членовете на парламента и техните щабове, но се ползва и от широката 
общественост, поради което поддържа богата колекция от материали на други езици 
по широк кръг теми. Уебсайтът на NDL има удобен интерфейс на японски и 
английски език. Нейните онлайн бази данни са изградени върху т. нар. National Diet 
Library Online Public Access Catalog (NDL-OPAC). Този ресурс е достъпен за 
потребителите от всяка точка на света (отново на английски и японски език). 
Предоставя: NDL, Токио, Япония. 

 

 

OAIster предлага обединен каталог на дигитални ресурси в свободен достъп с 
глобално покритие. Предоставя достъп до записи, събрани с помощта на Open 
Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). OAIster включва над 
30 млн. записа, предоставени от 750 научни институции. Тези публикации са 
достъпни на http://oaister.worldcat.org/, както и чрез WorldCat.org. За регистрация на 
метаданни и повишаване уеб видимостта на дадени публикации се използва 
страницата Getting Started with the WorldCat Digital Collection Gateway. 
Предоставя: OCLC и Мичигански Университет. 

 

 

Open Academic Journals Index (OAJI) е пълнотекстова база данни за научни 
списания със свободен достъп. Тя осигурява международна платформа за 
индексиране на обхванатите издания и изчислява техния импакт фактор. 
Предоставя: International Network Center for Fundamental and Applied Research, 
Руска федерация. 
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Online Books Page е ресурс, който осигурява свободен достъп до 35 000 
англоезични електронни книги от различни сфери на знанието. Платформата 
индексира 2 млн. електронни книги, откриваеми в свободен достъп в уеб 
пространството, и генерира указатели към най-значимите директории и архивите за 
онлайн текстове. 
Предоставя: Библиотека на Пенсилванския университет. 

 

OpenEdition Books е френска платформа за публикуване на електронни книги в 
сферата на обществените науки, която си поставя за цел „да опознае света на всички 
езици” и за целта активно попълва архива си. Порталът следва политика на 
свободен достъп до най-малко 50 % от публикациите. Материалите в обичайния 
формат за „е-books” (PDF, ePub и HTML) се селектират от научен съвет. 
Платформата предлага 1740 електронни книги от 35 издателства (предимно 
университетски – от Франция, Белгия, Швейцария, Унгария, Англия, Италия, 
Нигерия, Ливан, Мексико, Перу). 

 

        Freemium 

OpenEdition Freemium е мултидисциплинарен портал за електронни ресурси, 
който обединява три платформи: Revues.org, Hypotheses.org и Calenda. Опцията 
Freemium позволява на изследователите да се възползват от допълнителни услуги 
при работата с OpenEdition. OpenEdition Freemium е програма за популяризиране на 
академични публикации със свободен достъп в сферата на обществените науки. 
Партньорство се предлага изключително на институции (библиотеки, университети, 
изследователски звена). Всички приходи се реинвестират в развитие на мрежата за 
академично публикуване (на статии, списания, книги, блогове и др.) със свободен 
достъп. Тези материали са достъпни за всички потребители в интернет в отворен 
HTML формат, а партньорските институции получават възможност да ги изтеглят в 
PDF и ePub формати. 
OpenEdition Freemium предлага две допълнителни услуги: 

 OpenEdition Freemium for Books 
 OpenEdition Freemium for Journals 

 

 

OpenSIGLE е база данни, която осигурява свободен достъп до библиографски 
записи и има за цел да улесни разпространението на т. нар. „сива литература” 
(European Association for Grey Literature Exploitation). OpenSIGLE е съвместна 
френско-германска разработка и се индексира от Directory of Open Access 
Repositories. SIGLE (System for Information on Grey Literature in Europe) е обединена 
мултидисциплинарна библиографска база данни, описваща „сивата научна 
литература”. В програмата участват 15 европейски партньори, най-вече национални 
и други големи научни библиотеки. OpenSIGLE се индексира от Google и Google 
Scholar и е интегрирана в портала на WorldWideScienceAlliance. Обобщено казано, 
OpenSIGLE е първата инициатива за миграция от традиционната библиографска 
база данни към единна OAI среда (Open Archives Initiative). 

 

 

Pubget е ресурс за научни публикации във формат PDF, предлагащ „облачно-
базирани” инструменти за достъп до научни продукти. Pubget.com осигурява в 
качеството на безплатна услуга (за организации с нестопанска цел, библиотеки и 
научни работници) пряк достъп до пълнотекстови публикации от 450 библиотеки 
по целия свят. Търсачката на Pubget извлича цитиране на статии от пълния текст на 
28 млн. PDF файлове на научни документи. Pubget създава пряка връзка от 
цитирането към самата публикация (намирайки даден цитат, потребителят може да 
използва предложената пряка връзка за достъп до пълния текст на цитираната 
публикация). 
Предоставя: Pubget 

 

 

Refdoc предлага достъп до каталога на френския Institut de l'Information Scientifique 
et Technique за намиране на референции към дадена публикация (статия, списание, 
книга, доклад или конференция). Базата данни съхранява 35 млн. референции и 
резюмета в сферата на технологиите, медицината и обществените науки. 
Актуализира се ежедневно. 

 

Registry of 
Open Access 
Repositories 
(ROAR) 

Registry of Open Access Repositories (ROAR) е ресурс, чиято цел е да съдейства за 
развитие на открития достъп до научните издания по целия свят. ROAR се хоства от 
университета в Саутхемптън (Великобритания) и е част от мрежата на EPrints.org. 
ROAR дава възможност за търсене, индексиране и оценка на институционалните 
бази данни и предлага свободен достъп до техните ресурси. Допълнителен уеб 
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портал, Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies 
(ROARMAP), позволява търсене в международен регистър за данни относно растежа 
на услугите със свободен достъп, предлагани от университети, изследователски 
институти и финансиращи организации, които съдействат на авторите да 
осигуряват максимална „видимост” за своята научна продукция като я внасят в 
хранилища със свободен достъп. 

RePEc: 
Research 
Papers in 
Economics 
 
 
CitEc: Citations 
in Economics 
 
 
LogEc: 
Download 
Statistics 
 

Research Papers in Economics (RepEc) е международен архив за икономически 
изследвания със свободен достъп. Той е плод на сътрудничество на стотици 
доброволци от 82 държави и има за цел да се подобри циркулацията на научните 
изследвания в сферата на икономиката и свързаните науки. В основата на проекта 
стои богата децентрализирана библиографска база данни от работни документи, 
статии, книги, глави от книги и софтуерни компоненти. Над 1600 архива от 81 
страни осигуряват достъп до 1,5 млн. изследователски материали от 1800 списания 
и 3800 серии с работни документи. Така събраните данни се използват за различни 
наукометрични услуги, изброени по-долу (библиографските данни на RePEc са 
публично достояние и се използват от други служби и уеб сайтове): 

 EconLit 
 EconStor 
 Google Scholar 
 Inomics 
 Microsoft Academic Search 
 OAISter/WORLDCAT 
 Scirus 
 Sciverse 

Citations in Economics (CitEc) анализира списания и работни документи с 
икономическа тематика по брой и честота на цитирането. Ресурсът осигурява 
библиометричен анализ на документите, достъпни в електронната библиотека на 
RePEc. 
LogEc (Download Statistics) предоставя статистика за достъпа до RePEc и следи за 
използването на огромната онлайн колекция от работни документи, статии и 
програмно осигуряване в сферата на икономиката.  

 

 

ResearchBib е международна мултидисциплинарна платформа, съдържаща 
метаданни за списанията, публикувани от 5400 издатели. ResearchBib предлага 
високи стандарти на услуги със свободен достъп както за изследователите, така и за 
издателите, които могат: 
1. да регистрират имейл пощата си и ежедневно да получават известия за най-
новите публикации в интересуващата ги научна сфера. 
2. да споделят и редактират публикуваните от тях изследователски ресурси, 
използвайки инструментите: Call for Papers, Call for Chapters, Research/Ph.D/ 
PostDoctoral position, Journal Information, Journal Articles. 
3. да изпращат свободно хостваните академични ресурси към съответни „колеги” по 
научни интереси. 
4. да използват по-ефективно услуги като: Journal Indexing, Event Information, Paper 
Archives, Research Position. 

 

 

ResearchGate е сайт за научни социални контакти, нещо средно между Facebook за 
изследователи, Twitter и LinkedIn. Той притежава характеристиките на социалните 
мрежи (потребителски профили, публични и частни съобщения, инструменти за 
откриване на потребители със сходни интереси), но се различава по това, че е 
предназначен за изследователи и учени. ResearchGate е германска научно-
изследователска мрежа, в която вече участват над 3 млн. ползватели, т. е. 30 % от 
всички учени в света. Потребителите могат безплатно да се регистрират чрез адреса 
на институцията, в която работят, да създадат личен профил и да посочат 
интересуващите ги научни области. Платформата им позволява да качват свои 
публикации и да ги обсъждат с членовете на общността. В мрежата вече са 
регистрирани 11 млн. научни публикации и 50 млн. резюмета. Освен това, чрез 
опцията «ResearchGate Result” може да се види как учените оценяват взаимно 
научните си изследвания. Блог-функцията на сайта позволява на потребителите да 
споделят оценки за публикувани статии. ResearchGate индексира информацията, 
качена чрез потребителските профили, и я препраща към онези участници, които 
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имат сходни интереси. Предлага се и опция за лична чат-линия, чрез която учените 
могат да споделят информация, да редактират съвместни документи и да обсъждат 
поверителни теми. ResearchGate не изисква рецензионна проверка или такси. Но 
тъй като достъпът до документите предполага личен акаунт, ReseachGate се смята 
за „граничен” модел спрямо тези със свободен достъп. Това е един от най-
успешните германски проекти за последните години, което мотивира основателя на 
Microsoft Бил Гейтс и съоснователя на LinkedIn Мет Колър да станат инвеститори в 
проекта. 

 

Revues.org е един от най-богатите френски портали за научни списания, 
публикувани от научни звена, изследователски институти и университетски 
издателства. Базиран във Франция, Revues.org индексира главно френски списания, 
но също и периодични издания, публикувани извън страната, изцяло или частично 
на други езици (английски, испански, португалски). Като съставна част от портала 
OpenEdition, проектът предоставя на издателите електронна платформа за 
публикуване и съответно предлага на потребителите достъп до пълнотекстови 
копия на публикациите. От 2011 г. порталът работи по икономическия модел 
Freemium, т. е. HTML версиите на статиите са свободно достъпни, без 
ограничителен период, докато в същото време алтернативните (PDF и ePub) 
формати са достъпни само чрез сайтовете на абонираните институции. 

 

 
 

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) е национална 
информационна и наукометрична система, която съдържа 4.7 млн. публикации от 
руски автори, както и информация за цитирането на тези публикации в 3500 руски 
списания. Инструментът за наукометрична оценка следи 10 показатели, които 
сумарно определят коефициента на цитиране на руските научни списания, автори, 
институции и издателства. За изчисляване на импакт-фактора на РИНЦ се използва 
аналитичният инструментариум на ScienceIndex. Научната електронна библиотека 
eLIBRARY.RU е главният руски информационен портал в сферата на науката и 
техниката, който съдържа реферати и пълнотекстови версии на 19 млн. научни 
публикации, електронни версии на 4000 руски научно-технически списания, 2800 от 
които в открит достъп. Научната електронна библиотека eLibrary и компанията 
Thomson Reuters обявиха, че стартират съвместен проект за разполагане на 
колекции от най-влиятелните руски списания от базата данни на РИНЦ върху 
платформата на Word of Science (WOS). 

 

 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) е бразилска библиографска база 
данни и платформа за съвместна електронна издателска дейност на 12 развиващи се 
страни. Тя предлага в свободен достъп и пълнотекстови формат: • 120 водещи 
научни списания; • 33 400 издания (броеве на списания); • 488 000 научни статии. • 
10 818 000 цитати (сума от броя на референциите в статиите). 

 

 

Science.gov е научен портал, който предлага търсене в 45 научни бази данни и 200 
млн. страници с научна информация. Science.gov е интернет портал към над 2000 
научни сайта и специализирана уеб търсачка за правителствена научна информация 
на САЩ. Science.gov осигурява научно търсене чрез различни филтри и 
възможности: • Групиране на резултатите по подтеми и дати; • Предлагане на 
пояснения от Уикипедия; • Добавяне на резултати от Eureka Science News; • Опция 
за маркиране и изпращане на резултатите по имейл. • Интеграция на Science.gov в 
глобалния научен портал WorldWideScience. 
Предоставя: Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Тенеси, САЩ. 

 

 

SCImago Journal & Country Rank (SJR) е аналитичен портал, който предлага 
показатели за нивото на цитируемост на научните списания от 200 страни по света 
на базата на информационната система Scopus (Elsevier BV). Тези показатели могат 
да бъдат използвани за оценка и анализ на конкретни научни области. SJR отчита 
такива показатели като: общо количество на публикувани статии, ниво на цитиране 
(вкл. и по години), изчисляване на индекса на Хирш. В този смисъл SJR предлага 
комплекс от показатели за влиянието и престижа на отделните списания (показва 
средния брой на цитатите, получени в текущата година, спрямо статии, 
публикувани в списанието за предходните 3 години). Обновява се два пъти годишно 
и функционира в свободен достъп. 
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SearchTeam.com е екипна уеб търсачка и инструмент за управление на колективния 
научен процес. Тя предлага възможности за съвместно търсене чрез инструмента 
SearchSpace. Авторите могат да търсят в мрежата заедно, да запазват в папки и да 
редактират получените резултати в SearchSpace и да продължават следващия път 
оттам, докъдето са стигнали. Програмата е интегрирана със социални мрежи като 
Facebook, Twitter, Google, LinkedIn и Yahoo. Предимствата на екипното търсене чрез 
SearchTeam включват: възможност за сътрудничество при научни изследвания, 
провеждани от разширени академични звена; съвместна координирана работа по 
големи групови проекти; търсене, запазване, споделяне и обсъждане на научната 
информация на едно място. 

 

 

Chinese Science Citation Index (CSCI) е китайска база данни, която предоставя 
достъп до световната научна информация, предлагана в открит достъп. Обхванати 
са повечето от най-авторитетните научни източници – предлага се връзка към 11 
739 списания и 1048 бази данни с 23 795 416 статии на всички езици. 
Напълно интегрирана и приспособена за търсене, базата данни на CSCI е първият 
не-английски продукт, качен върху платформата на Web of Science. За улеснение на 
потребителя библиографската информация (заглавие, автор, източник и т. н.) се 
предлага на два езика – китайски и английски. Приблизително 40 % от всички 
записи съдържат резюмета на английски език и над 60 % от цитатите са също на 
английски. Важно предимство е интегрираното управление на библиографията: чрез 
EndNote® онлайн всеки, който използва Web of Science™ Core Collection, може да 
организира своите референции в хода на самото търсене. Софтуерът позволява да се 
установи броят на цитирания на даден документ и така да се прецени влиянието му 
върху академичната общност. Търсенето може да се профилира по брой на 
цитирания и по дата на публикуване, и дори позволява обръщане на азбучния ред 
при подреждане на резултатите. 
Предоставя: Thomson Reuters и Chinese Academy of Sciences. 

 

 

Science Research Network Social (SSRN) е мултидисциплинарна база данни, която 
съдържа резюмета и събира електронна колекция от публикации, организирани по 
научни дисциплини. Академични материали във формат PDF могат да се качват 
директно на сайта от авторите и след това са на разположение за свободно 
изтегляне от целия свят. Издателите и институциите имат възможност да хостват 
документи и да начисляват такса за читателите, които искат да ги свалят. 
Потребителите могат да се абонират за получаване на имейли с информация за 
списания, покриващи широк спектър от тематики. Тези „подсказки” съдържат 
резюмета (с линкове към пълния текст, когато е приложимо) за документи, наскоро 
представени на SSRN в съответната научна област. Много документи вече се 
публикуват първо като preprint на платформата на SSRN и/или други мрежи като 
Research Papers in Economics (RePEc), преди да бъдат представени за публикация в 
академично списание. В SSRN авторите и документите са класирани по брой на 
сваляния, което се превръща в неформален индикатор за популярността на 
препринтните публикации и сайтове със свободен достъп. Тази практика позволява 
на бъдещата статия да циркулира в научното пространство в ранен етап, така че 
авторът може да включи коментари в окончателния вариант на документа преди 
публикуването му в списание. Освен това, дори ако достъпът до публикуваната 
статия е ограничен, достъпът до началния работен документ остава свободен чрез 
SSRN. 
Предоставя: Social Science Electronic Publishing, Inc. (SSEP). 

 

SSRRN: Social 
Science 
Research 
Resources 
Network 

Social Science Research Network Resources (SSRRN) е уеб платформа, чрез която 
потребителят лесно търси и намира информация във всички бази данни и 
статистически програмни кодове в интернет. Все повече изследователи предоставят 
ресурсите си безплатно онлайн като принос към мрежата за изследвания в 
социалните науки. Тези ресурси обаче са разпръснати в различни сайтове и 
„локализирането” им консумира време. SSRRN събира информация за всички 
свободни ресурси и така спестява усилия на изследователите за търсене на 
ресурсите. SSRRN не хоства документи или програмни кодове, а предоставя връзка 
към интернет страницата на собственика на ресурсите. Изследователите могат да 
предоставят метаданни за своите ресурси (заглавия, тематика, описания, връзки) на 
SSRRN, за да може платформата да ги индексира с предимство. 
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Springer (Springer Science + Business Media) е немско академично издателство, 
което успоредно с печатната си дейност хоства редица научни бази данни, вкл. 
SpringerLink, Springer Protocols, и SpringerImages. В 24 книжни колекции 
издателството предлага 168 000 заглавия във формат е-books. За някои от 
издаваните списания Springer не изисква от авторите да отстъпват авторските си 
права и им позволява сами да решат дали техните статии да бъдат публикувани със 
свободен достъп или в традиционния ограничен модел. Въпреки че публикуването 
на материали със свободен достъп обикновено изисква авторът да плаща такса за 
запазване на авторското право, тези разходи често се плащат от публични фондове. 
Springer е член на Open Access Scholarly Publishers Association. 
Предоставя: Springer 

 

VET-Bib 

Vocational education and training (VET) Bib е библиографска база данни, 
обхващаща европейската VET-литература и поддържана от European Centre for the 
Development of Vocational Training (Cedefop). VET-Bib съдържа над 80 000 
комплекта с метаданни по приоритетните за Cedefop теми: • системи за 
професионално образование; • квалификации, компетенции и умения; • 
професионално ориентиране и кариерно консултиране; • обучение на възрастни, 
постоянно учене през целия живот; • оценка и признаване на обучението и 
дипломите; • мобилност на труда. Приблизително 60 % от цялата колекция на VET-
Bib е достъпна в пълен текст. VET-Bib е многоезичен (в неговата базата данни са 
представени всички езици на ЕС). 
Предоставя: Библиотека на Cedefop, ReferNet (мрежа от 27 институции на ЕС). 

 

 

WorldCat е най-големият унифициран каталог от библиографски данни, който 
включва 330 млн. документа, съхранявани в 72 000 библиотеки от 170 страни в 
света, участващи в организацията Online Computer Library Center и в инициативата 
за глобално сътрудничество Online Computer Library Center (OCLC). World-Cat 
работи чрез алгоритъм за обработка на метаданни, а не като уеб търсачка в реално 
време – показва, че търсена публикация е налична в дадена библиотека, без да 
гарантира, че в момента тя е реално достъпна. Вместо това интерфейсът позволява 
на участващите библиотеки да добавят преки връзки от WorldCat към собствените 
си информационни каталози, което позволява на потребителя да определи статута 
на търсената публикация в реално време. Известно неудобство е свързано с това, че 
потребителят трябва да отвори няколко уеб страници, всяка към различен Online 
public access catalog (OPAC), с различен дизайн и интерфейс, докато накрая успее 
да намери каталога с информация за търсената публикация и нейната реална 
достъпност в определена библиотека. 
Предоставя: OCLC Online Computer Library Center, Inc. 

 

 

WorldWideScience е глобален научен портал, съставен от национални и 
международни бази данни. Чрез многоезичния си интерфейс WorldWideScience 
предлага синтезно търсене в реално време и превод на разпръснатата по целия свят 
научна литература. Като универсална уеб търсачка, WorldWideScience.org 
позволява на всеки ползвател да осъществи пряко търсене сред националните 
научни бази данни и портали в над 70 държави по целия свят. От гледна точка на 
потребителя, WorldWideScience.org прави търсенето да изглежда сякаш става дума 
за една база данни. WorldWideScience.org е интегрирана с използвания от Microsoft 
Bing Translator и предлага възможност за търсене едновременно на 10 езика,като 
накрая дава списък с резултати, преведени на предпочитан от потребителя език. 
Моделът „един към много и много към един” включва софтуер за автоматичен 
превод между арабски, китайски, английски, френски, немски, японски, корейски, 
португалски, руски и испански език. WorldWideScience.org осигурява профилирано 
търсене по различни показатели: • Групиране на резултати по подтеми или дати; • 
Предлагане на резултати от Уикипедия; • Добавяне на резултати от Eureka Science 
News; • Опция за маркиране и изпращане на резултати към имейл. 
WorldWideScience Alliance е съставен от: CISTI (Канада), ISTIC (Китай), VTT 
(Финландия), INIST (Франция), INASP, INIS, TIB (Германия), JST (Япония), KISTI 
(Корея), HSE (Ирландия), SciELO (Бразилия), CSIR (ЮАР), British Library, 
Science.gov (САЩ), ICSTI. 
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