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Leisure Tourism Database 
(База с данни за свободно 

време и туризъм)

Пълната онлайн информационна услуга 
за свободно време и туризъм, която 
обхваща свободното време, отдиха, спорта, 
хотелиерството, туризма и културата
Какво представлява Leisure Tourism Database  
(База с данни за свободно време и туризъм)?
Актуализирана ежеседмично, базата с данни предоставя библиографска информация и резюмета за всички аспекти 
на отдиха и туризма, включително политика и планиране, образование и обучение, пътуване, спорт, хотелиерство, 
изкуства и развлечения. Природната среда и екотуризмът, развлекателните дейности и културното наследство 
са ключови области, обхванати в ресурса. Leisure Tourism Database (База с данни за свободно време и туризъм) 
(подразделение на CAB Abstracts (База с данни в областта на приложните науки за живота)) съдържа:

• над 158 000 обобщения на изследвания, обхващащи последните 40 години, извлечени от над 6000 периодични 
издания, плюс книги, отчети и протоколи от конференции

• ежеседмични актуализации с над 32 000 нови записа, добавени през последните три години

• литература от цял свят (84 държави)

• записи от над 3600 периодични издания през 2015 г.

• над 5900 записа с пълен текст (плюс над 2000 електронни книги и глави)



Вече е включено съдържание от електронните книги CAB 
eBooks:
Колекцията от електронни книги за свободно време и туризъм на CABI вече е добавена към този ресурс. Това ново допълнение 
предоставя над 120 книги с над 1900 глави с възможност за търсене от 2000 г. до днес. Книгите са представени в лесни за 
навигиране PDF файлове. Динамичният каталог продължава да расте с всяка година, осигурявайки актуално и качествено 
съдържание. Можете да търсите в цялото съдържание, включително в електронните книги, в ресурса за свободно време и 
туризъм.

Кой го използва?
Основен ресурс за всеки в туристическата индустрия, включително изследователи, работещи в академични и корпоративни 
организации, студенти, преподаватели и обучаващи, консултанти и съветници, професионалисти в бранша и служители, вземащи 
решения в туристически асоциации и държавни институции.

Защо да го използвате?
• не е необходимо да преглеждате постоянно увеличаващата се литература или всички новинарски източници – направили сме 

го вместо вас
• ще ви е лесно да проследите изследванията, които са важни за вас, тъй като сме маркирали всички важни концепции
• наред с най-известните списания, ние обхващаме публикации, които не са включени в други бази с данни
• новинарските статии и кратките обобщения помагат за осмисляне на големите обеми данни 

Абонирайте се за Leisure Tourism Database (База с данни за 
свободно време и туризъм) и се възползвайте от:
• достъп до най-новите изследователски разработки в областта на свободното време, отдиха, спорта, хотелиерството, туризма 

и културата
• проницателни обзори на важни теми
• новинарски отчети за научни, бизнес и политически проблеми, които ви засягат
• колекция от над 120 е-книги, предлагаща търсене в над 1900 глави

Възползвайте се от:
• интелигентно търсене по ключови теми, подготвени за вас от информационните ни експерти

• функция за персонализиране „MyLeisureTourism“, която ви позволява да запазвате търсенията си, да запазвате и експортирате 
записи и да се абонирате за запазени търсения чрез RSS и имейл известия, за да сте информирани за най-актуалното 
съдържание

• филтри за търсене и опции за конкретизиране, които ви позволяват бързо да достигнете до необходимото съдържание

• CAB Thesaurus, основният инструмент за индексиране и извличане на информация, който позволява на потребителите да 
търсят в базата с данни по много по-систематичен и конкретен начин от просто търсене по свободен текст

• навигация от резюме към пълен текст от CABI само с едно кликване

• съответствие с OpenURL и поддръжка за обслужване на библиотеки, които желаят да подбират и персонализират най-ценните 
за потребителите им връзки

Свържете се
с нашия екип по Продажби за повече информация и за да заявите безплатно изпробване: 
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, Обединено кралство. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org

www.cabi.org/leisuretourism
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