Ви отримали цей разовий електронний лист, оскільки Міністерство освіти і науки
України просило надати вам інформацію про цей сервіс.
Ласкаво просимо до ScienceDirect, провідної платформи рецензованої літератури для
вдосконалення ваших досліджень.
Ми раді повідомити, що Міністерство освіти і науки України надає вашій установі
доступ до ScienceDirect eBooks, провідної колекції наукових електронних книг від Elsevier.
За передплатою Міністерства, що діє з 1 січня 2021 р. до 31 грудня 2021 р., ScienceDirect
дає змогу українським викладачам, дослідникам та студентам отримати нові знання із
понад 35 000 міждисциплінарних книг, що містять досвід 47 000 авторів, від нашої першої
книги, опублікованої в 1896 році, та до найновіших назв, у тому числі:

39 000+
електронних книг

200+
основних довідників

6 500+
серійних та довідкових
томів

200+
підручників

330 000+ тематичних
сторінок

500+ журналів
Золотого Відкритого
доступу

Ми готові підтримати доступ вашої установи до розширення знань про Science Direct. Наш
портал ScienceDirect, розроблений спеціально для українських установ, пропонує
навчальні відео, відповіді на поширені запитання та інші матеріали, які допоможуть
дослідникам отримати знання, а також списки заголовків, рекламні матеріали та
довідники по звітах з використання для підтримки потреб бібліотекарів.
Щоб допомогти вам максимально використати доступ до ScienceDirect, ми запрошуємо
вас приєднатися до нас на вебінарі, який познайомить вас з:
•
•
•
•

The team of Elsevier employees dedicated to support you
The content you will find on ScienceDirect, including books, reference books,
textbooks, open-access journals and more
ScienceDirect training and support site, developed specifically for Ukrainian
institutions
Training sessions and special events, also developed specifically for Ukrainian
institutions

Коли: Середа, 17 лютого 2021 р., 11:00-12:00 (за київським часом)
Де: https://elsevier.zoom.us/j/98206650761?pwd=cnY3SzNwOWhWMEpIeVVRRmVGSHZLdz0
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Протягом 2021 року Elsevier буде проводити віртуальні тренінги - в режимі реального часу
з доступом до записів - щоб допомогти вам навчитися інтегрувати ScienceDirect у свій
робочий дослідницький процес та з широкого кола інших тем:
Протягом 2021 року Elsevier буде проводити віртуальні тренінги - в режимі реального часу
з доступом до записів - щоб допомогти вам навчитися інтегрувати ScienceDirect у свій
робочий дослідницький процес та з широкого кола інших тем:
•
•
•

Поради щодо ефективного та продуктивного використання ScienceDirect
Як опублікувати книгу з Elsevier
Літня академія ScienceDirect

Ви можете дізнатись більше про заходи, розроблені спеціально для України, включно з
тренінгами, семінарами та конференціями, з розділу порталу Events & Training (Події та
тренінги).
Будьте в курсі нового змісту, вдосконалень, навчальних заходів та іншого, приєднуючись
до нашої інтернет-спільноти Elsevier Ukraine у Facebook. Через нашу сторінку у Facebook
діліться своїми коментарями та питаннями - ми з нетерпінням чекаємо на них!
Elsevier Ukraine
https://www.facebook.com/ElsevierUkraine/

