Тріал-доступи до ресурсів
в рамках проекту ElibUkr
та Informatio-Consortium
2014 рік
23.10.2013-24.01.2014
McGraw-Hill eBook Library — база електронних книг з бізнесу, медицини, інженерних і комп'ютерних наук.

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

21.01-21.07.2014
Дисертації РДБ - повнотекстова база авторефератів, кандидатських, докторських дисертацій Російської
державної бібліотеки.

03.02-31.12.2014
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.

04.02-31.12.2014
The New England Journal of Medicine - англомовний медичний рецензований науковий журнал від Медичного
товариства Массачусетса. Один з найстаріших, найбільш цитованих та найвпливовіших журналів світу.

13.02-31.12.2015
Pediatric Neurology Briefs – щомісячний журнал з питань дитячої неврології.

20.02-31.12.2014
IMF eLIBRARY - cвітовий економічний контент, опублікований міжнародним валютним фондом.

01.03-31.04.2014
«Кассіопея – сузір’я українських книжок».
Колекція книг.

01.04-30.06.2014
Web of Science - найбільша реферативна база даних, яка пропонує дослідникам, викладачам, студентам
швидкий доступ до якісної міждисциплінарної релевантної інформації.

01-31.10.2014
Ресурси видавництва SAGE. В доступі понад 1,3 млн. статей з 750 багатопрофільних наукових журналів та
дослідницьких ресурсів: SAGE Journals та SAGE Research Methods.

07.10-07.11.2014
Електронна бібліотека Grebennikon. Повнотекстовий досту до 32 спеціалізованих журналів Видавничого
будинку «Грєбєнніков», з напрямків: маркетинг, менеджмент, фінанси, управління персоналом.

07.10-07.11.2014
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.

13.10-12.11.2014
ProQuest Dissertations & Theses. Найбільша (3,5 млн.) повнотекстова база даних зарубіжних дисертацій з
науки та технологій, бізнесу, медицини та охорони здоров'я, соціальних наук, історії, мистецтва, літератури та
мовознавства.

17.11-27.12.2014
JSTOR. Повнотекстова база наукових журналів з економіки, бізнесу, освіти, статистики, математики,
архітектури, маркетингу, менеджменту, соціології, екології та медицини.

До 31.01.2015
HeinOnline – найбільша у світі база даних правових досліджень.

До 31.12.2014
Журнали Royal Society Publishing присвячені дослідженням в області біології, еволюції, екології, фізики та
нанотехнології, медицини, математики, інженерії та ін.

