Тріал-доступи до ресурсів
в рамках проекту ElibUkr

2013 рік
28.10.2013-24.01.2014
Access Engineering - книги, журнали з інженерних дисциплін; стрічка актуальних новин в
галузі інженерії; відео, графіка та багато іншого.

23.10.2013-24.01.2014
McGraw-Hill eBook Library — база електронних книг з бізнесу, медицини, інженерних і
комп'ютерних наук.

15.10-15.11.2013
Market Research Monitor від Euromonitor - це інформаційний ресурс про споживчий ринок у
80 країнах світу.

18.09-18.10.2013
Медичний ресурс STAT!Ref
Містить матеріали з більш ніж 50 медичних дисциплін - повнотекстові електронні журнали,
книги, тематичні дослідження, 3D-атлас анатомії людини, фото-, аудіо- та відеоматеріали,
навчальні матеріали, довідники, медичні новини.

18.09-20.10.2013
Електронна бібліотека MYBRARY - книги та періодика з економіки, права, бізнесу
(близько 3 тис. назв).

17.06-31.07.2013
В доступі – 3 бази даних GALE: історія права 1600-1926рр.; колекція Європейської
літератури 1790 – 1840 рр.; історія науки, техніки, медицини 1780-1925 рр.

03.04-31.05.2013
Електронні ресурси Institute of Physics Publishing
В доступі 60 журналів з прикладної фізики, астрономії та астрофізики, атомної,
молекулярної і оптичної фізики, хімії, обчислювальної науки, конденсованих середовищ,
освіти, техніки, навколишнього середовища, високих енергій і ядерної фізики,
матеріалознавства, математики, вимірювання, медичні та біологічні науки, фізика плазми.

18.03-17.04.2013
В доступі - книги, журнали з інженерних дисциплін; стрічка актуальних новин в галузі
інженерії; відео, графіка та багато іншого.

18.03-17.04.2013
В доступі понад 65 назв авторитетних медичних видань, тисячі зображень, ілюстрацій;
стрічка актуальних новин в галузі медицини; швидка медична діагностика та лікування та
багато іншого.

18-31.03.2013
Російськомовні бази даних: Издания по экономике и финансам, Издания по педагогике и
образованию, Вестники Московского государственного университета, Наука и техника в
России, Центральная пресса России, Издания стран СНГ и Балтии, Издания по
общественным и гуманитарным наукам, Издания по вопросам обороны и безопасности,
Издания Украины, Наука Онлайн, Новостные ленты информационных агентств, Медицина и
здравоохранение.

11.03-03.04.2013
3 бази даних:
ProQuest Dissertations and Theses (3 млн. дисертацій науковців світу),
ProQuest Health Management (колекція журналів з охорони здоров'я),
ProQuest Biological Science Collection (дослідження в біомедицині, біотехнології, екології).

05-22.03.2013
Market Research Monitor від Euromonitor - це інформаційний ресурс про споживчий ринок у
80 країнах світу.

05-12.03.2013
Pasport GMID від Euromonitor – результати досліджень про розмір ринків, різноманітні
групи товарів, стратегічний аналіз по багатьом країнам світу.

01.03-31.12.2013
BioOne – повнотекстова база даних поточних наукових досліджень в області біологічних,
екологічних наук та наук про навколишнє середовище. База включає 176 назв журналів від
132 видавців.

20.02-20.08.2013
Інформаційна платформа ARDI – в доступі 2000 журналів та 7000 книг. Координується
Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

