
Безплатни е-ресурси по време на криза  

  

Във връзка със създалата се ситуация много издатели от цял свят отварят своите бази 

данни с електронни книги, списания и учебни материали, за да подпомогнат студенти и 

преподаватели по време на въведената дистанционна форма на обучение.   

Предлагаме списък, който ще допълваме, при наличие на нова информация.  

МИТ Прес  

Издателството предлага свободно изтегляне на брой 2 на списание „Мениджър“.  

JSTOR  

Онлайн академичен ресурс с огромен архив от теоретични и методологични научни 

списания в различни области на знанието разширява количеството безплатно 

съдържание, достъпно онлайн за студенти, които имат достъп до базата данни чрез 

своите университети. Използвайте системата за отдалечен достъп.  

SAGE  

Компанията предлага 90 дневен пробен достъп след индивидуална регистрация до 

следните продукти: Video Collections, Business & Management Products, Research 

Methods, Data Products, SAGE Knowledge и Press Library. За регистрация;  

SAGE е водещ независим, академичен и професионален издател на висококачествено 

съдържание. Публикува повече от 1000 списания, 800 книги и справочни издания в 

областта на бизнеса, хуманитарните науки, социалните науки, точните науки, 

технологиите и медицината.  

ScienceDirect  

Водещият европейски издател „Elsevier“ чрез своята база данни „ScienceDirect“ 

предоставя безплатни книги и учебници на всички университети, които имат 

абонамент. Тематичните области са здравеопазване, приложни науки, математика и 

право. За достъп, въведете вашето потребителско име и парола в системата за 

отдалечен достъп. След отваряне на „ScienceDirect“ е необходимо:  

1. Да заредите връзката „Journals & Books“, която се намира горе в дясно на екрана.  

2. В полето „Publication type“ да маркирате в квадратчетата „Books“, „Handbooks“, 

„Reference works“ и „Book series“.  

3. В полето „Access type“ да изберете опцията „Subscribed & complimentary“.  

4. В резултат ще получите азбучен списък с книги, от който може да изтегляте отделни 

глави под формата на PDF файлове.  

В платформата вече работи информационен център, който предлага свободен достъп до 

експертна, курирана информация относно COVID-19 в полза за академичната общност.  
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Project Muse  

Петдесет издателства до момента предоставят временен безплатен достъп до своето 

съдържание в платформата MUSE. Сред тях са Johns Hopkins University Press, Ohio State 

University Press, University of Nebraska Press, University of North Carolina Press, Temple 

University Press, Vanderbilt University Press. Пълен списък с участващите издатели, 

техните издания и сроковете за безплатно ползване е публикуван тук.  

University of Michigan Press 

Университетът в Мичиган е сред водещите в САЩ в публикуването на електронни 

книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Други по-широко застъпени 

области в неговата издателска продукция са изпълнителските изкуства, класическите 

изследвания, политологията, както и изследвания посветени на САЩ, Азия и Африка. 

За подпомагане на дистанционното преподаване и изследванията по време на 

глобалното здравно събитие COVID-19, заглавията в издателска платформа „Fulcrum“ 

могат да бъдат четени (без изтегляне на файлове) безплатно до 30 април 2020 г. 

Изключение правят над 100 заглавия, които издателството предлага в секцията „Open 

Access“. Тези книги могат да се изтеглят като цял PDF файл. Достъп; 
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