BREZPLAČNO POSREDOVANJE ČLANKOV IZ REVIJ VKLJUČENIH V SLOVENSKI KONZORCIJ
SCIENCEDIRECT
Spoštovani!
V lanskem letu je Univerzitetna knjižnica Maribor podala pobudo po poenotenju modela za
dostop do e-revij v paketu ScienceDirect, ker sedanji poslovni model namreč ne omogoča
enakega dostopa za vse institucije. Dogovorili smo se za vzajemno brezplačno medknjižnično
izposojo in Centralna tehniška knjižnica in IZUM sta tehnično omogočila izvedbo le te. Tako je
z mesecem marcem omogočeno brezplačno pridobivati članke iz vseh revij, ki so vključene v
slovenski konzorcij ScienceDirect. Tako lahko sedaj na Univerzi v Mariboru dostopamo tudi do
revij, ki jih v okviru konzorcija Science Direct naročajo knjižnice Univerze v Ljubljani,
Univerze na Primorskem, Inštituta Jožef Stefan idr. Članke iz teh revij smo do sedaj naročali
proti plačilu preko medknjižnične izposoje. Do konca leta 2012 lahko članke iz teh revij
pridobivate brezplačno na spletnem naslovu:
http://www.sciencedirect.com/


z naročilom v Centralno tehniško knjižnico UL -> V uporabniškem vmesniku
ScienceDirect je nameščen poseben gumb Pridobi članek, ki vodi do openURL
povezovalnika portala Metaiskalnik. Gumb Pridobi članek se nahaja v desnem stolpcu
spodaj pri vsakem članku v ScienceDirectu, ne glede na to, ali je članek dostopen
uporabnikom. V kolikor želite pridobiti članek iz servisa ScienceDirect, ki na vaši
instituciji ni dostopen, kliknite na ikono 'Pridobi članek' na desni strani ekrana. Če je
članek dostopen na katerikoli od drugih institucij – članic konzorcija ScienceDirect – se
bo s klikom na ikono v rubriki 'Posredovanje članka' odprl spletni obrazec za naročilo
članka. Članek boste prejeli v roku 24 ur.

Pridobi članek

Posredovanje članka

Spletni obrazec za naročilo članka:

Žal ni brezplačno dostopnih vseh 2500 revij v Science Direct, temveč le revije, ki jih kot
konzorcijski partnerji kupujemo knjižnice UM, UL, IJS, UP idr. Če zahtevani članek ni dostopen
na nobeni od drugih institucij – članic konzorcija Science Direct – se na ekranu pojavi ustrezno
obvestilo in napotitev k nakupu članka po običajni ceni za posredovanje članka preko
komercialnih ponudnikov. Posredovanja članka je plačljivo in jih je potrebno naročiti enako
kot do sedaj, najbolje preko medknjižnične izposoje matične knjižnice.

Za vse informacije v zvezi z novo storitvijo se lahko obrnete na Univerzitetno knjižnico
Maribor, matične knjižnice vaših fakultet ter Centralno tehniško knjižnico Univerze v
Ljubljani.
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