EBSCO — один з
найавторитетніших у світі
наукових інформаційних
online-ресурсів
Шановні науковці і студенти БДМУ!
Вам надається унікальна можливість попрацювати з повнотекстовими й
реферативними базами даних медичного, біомедичного, природничого й
гуманітарного спрямування EBSCO (тестовий доступ триватиме до кінця 2018 року).
Доступ відкритий за посиланням http://search.ebscohost.com/
з усіх IP-адрес нашого університету (у т.ч. з кафедр й бібліотеки) до таких баз даних:
● MEDLINE® with Full Text ― основна повнотекстова база даних медичних
журналів (більше 1 300 журналів);
● MEDLINE® Complete ― повнотекстова база даних (близько 2300 елітних
біомедичних і медичних журналів);
● EBSCO eBooks Clinical Collection ― включає більше 3500 книг із загальної
медичної практики й сестринської справи;
● DynaMed Plus™ ― інформаційний ресурс нового покоління, оснований на
доказовій медицині (включає тисячі тем, які охоплюють різні галузі медицини);
● Health Source: Nursing/Academic Edition ― охоплює 550 повнотекстових
медичних журналів й реферативний покажчик для більш ніж 850 журналів;
● MEDLINE — реферативна база даних для понад 4800 біомедичних журналів,
створена бібліотекою National Library of Medicine (США);
● AHFS Consumer Medication Information ― база даних про лікарські засоби
для пацієнтів, яка включає більше тисячі монографій (сформована Американським
товариством фармацевтів системи охорони здоров'я);
● Health Source - Consumer Edition ― найбільша повнотекстова колекція
інформації про здоров'я споживачів (майже 150 журналів);
● Academic Search Premier ™ ― найбільша у світі академічна багатопрофільна
база даних з біології, хімії, фізики, психології тощо, яка містить анотований покажчик
до більш ніж 8400 журналів, з яких понад 4600 - з повним текстом;
● ERIC ― інформаційний освітній центр (містить 1,3 млн. записів і посилання
на більш ніж 323000 повнотекстових документів, понад 2200 дайджестів, а також
посилання на додаткову інформацію, описи та реферати з більш ніж 1000 освітніх та
пов'язаних з освітою журналів);
● Teacher Reference Center ― база даних, яка містить покажчик і короткі
реферати 280 популярних журналів для викладачів і адміністраторів навчальних
закладів;
● GreenFILE ― зібрання наукових, державних і популярних робіт з детальною
інформацією щодо усіх аспектів впливу людини на навколишнє середовище (включає
предметний покажчик та реферати для близько 384000 записів і повні тексти у
відкритому доступі для більш ніж 4700 записів;
● Business Source Premier ― найбільш використовувана дослідна база даних з
понад 2 200 повнотекстових журналів (охоплює всі бізнес-дисципліни, включаючи
маркетинг, менеджмент, управління інформаційними системами, організацію
проектних робіт, бухгалтерський облік, фінансовий облік і економіку); додаткова

повнотекстова інформація, крім журналів, включає звіти з дослідження ринку,
галузеві звіти, звіти країн, профілі компаній, SWOT-аналізи);
● MasterFILE Premier ― багатопрофільна база даних з 1700 повнотекстовими
періодичними виданнями за період з 1975 року по теперішній час (охоплює
практично усі предметні галузі загальної спрямованості); містить також повні тексти
близько 500 довідників, 4774 біографій, 107000 документів-першоджерел і колекцію
зображень, що налічує 510000 фотографій, карт і прапорів;
● Newspaper Source ― включає окремі повні тексти міжнародних та близько
40 національних і 370 місцевих (США) газет;
● Regional Business News ― повнотекстові матеріали регіональних публікацій
з бізнесу (охоплює 80 наукових журналів, газет і стрічок новин з усіх столичних та
периферійних регіонів на території США);
● Library, Information Science & Technology Abstracts ― база даних, яка
містить більше 600 періодичних видань, а також книги, науково-дослідні звіти і вчені
записки (серед тем - бібліотечна справа, категоризація, каталогізація, бібліометрія,
онлайновий пошук інформації, управління інформацією та багато іншого).
Звертаємо Вашу увагу на те, що з ресурсами можна працювати виключно
в рамках ліцензійних умов EBSCO — https://www.ebsco.com/terms-of-use.
При виникненні питань стосовно тестового доступу можна звертатися за
телефоном – (050) 8196945 (Хитик Валентина Іванівна, завідувач відділу
комплектування та наукової обробки документів бібліотеки БДМУ).

