Тріал-доступи до ресурсів,
що надавалися у 2016 році
в рамках участі у проектах

ElibUkr
Informatio-Consortium
e-VERUM
Період
тріал-доступу
18 грудня 2015 р. –
29 лютого 2016 р.

1-29 лютого

15 лютого - 15 березня

23 лютого - 22 березня

11 березня - 23 квітня

Назва ресурсу
Web of Science - найбільша реферативна база даних, яка пропонує дослідникам,
викладачам, студентам швидкий доступ до якісної міждисциплінарної релевантної
інформації.
Бази даних компанії EastView. У доступі - наукові журнали, газети, стрічка новин,
бібліографічні видання з гуманітарних, суспільних дисциплін, економіки, медицини,
літературознавства, історії, освіти, бібліотекознавства, статистики та ін.
Видавництво «Лань» - навчальна література для вузів. У доступі - наукові журнали та
книги з математики, фізики, інженерних наук, нанотехнологій, хімії, медицини, екології,
мовознавства та літературознавства, фізкультури і спорту, бібліотечно-інформаційної
діяльності, соціально-гуманітарних, юридичних та економічних наук.
Китайські електронні ресурси на платформі CNKI..
Платформа PressReader - щоденна преса, повні цифрові копії понад 5000 газет і
журналів з 100 країн на 60 мовах.

23 березня - 23 квітня

19 квітня - 31 травня

18 квітня - 1 червня

25 квітня - 25 червня

13 травня - 10 червня

16-26 жовтня

30 вересня - 31 жовтня

Ресурси видавництва SAGE. Понад 1,5 млн. статей з 850 багатопрофільних наукових
журналів SAGE Journals.Тематика: соціальні, гуманітарні, технічні, медичні науки та
бізнес.

Платформа Cambridge Journals Online (CJO) - колекція рецензованих наукових
журналів видавництва Cambridge University Press з медичних, технічних, економічних,
соціальних та гуманітарних наук.
Платформа OECD iLibrary - найбільша світова електронна бібліотека з економіки,
екології та соціального розвитку.

EBSCO eBooks Academic Collection електронних книг.

академічна колекція багатопрофільних

De Gruyter - німецьке наукове видавництво, що спеціалізується на академічній
літературі. Ресурс містить книги, журнали, щорічники, бази даних із понад 28
предметних областей: економіка,математика, фізика, хімія, історія, комп'ютерні і
соціальні науки, інженерія, правознавство, медицина, спорт, філософія, лінгвістика,
літературознавство та багато ін.
Міжнародна корпорація ProQuest – один зі світових лідерів в галузі інформаційних
продуктів та технологій для освіти, науки та бізнесу:
Business Premium Collection – періодика, звіти з економіки та бізнесу.
Health & Medical Collection – колекція журналів з медицини.
ProQuest Dissertations & Theses – одна з найповніших колекцій докторських та
магістерських дисертацій науковців, захищених в університетах 80 країн світу.
CRCnetBASE – колекція англомовних електронних книг та довідників видавництва
CRC Press (Taylor& Francis Group). Ресурс містить більше 40 колекцій з 400 предметних
областей (математика, фізика, інженерія, економіка та фінанси, медицина, соціальні,
юридичні науки, освіта)

