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2010 р.
06.12-31.12.2010
База даних PsycINFO® - міжнародна бібліографічно-реферативна база даних з психології
(Американська Психологічна Асоціація) компанії Ovid.
08.10-30.12.2010
База даних POLPRED.com. Єдина стрічка новин та аналітики російською мовою з промислової
політики, економіки та права країн світу в 1998-2010рр. (230 країн, 42 галузі).
19.10-18.11.2010
Система Web of Science.
19.10-21.11.2010
Електронна юридична бібліотека Ilex. Доступ до повнотекстового перегляду книг, статей.
15.10-31.10.2010
3D візуалізатор з Топографічної Анатомії людини від Ovid.
11 наочних інтерактивних анатомічних структур.
15.10-05.11.2010
Бази даних ИНТЕГРУМ™ - електронна колекція ЗМІ Росії та країн СНД (газети, журнали) понад 400 мільйонів документів в 5000 базах даних.
16.09-30.09.2010
Російські електронні періодичні видання (8 тематичних баз: майже 300 назв журналів та газет)
компанії Eastview:
«Вісники Московського державного університету» (близько 30 видань),
«Видання з природничих та технічних наук» (понад 30 видань),
«Медицина та охорона здоров’я» (понад 80 видань),
«Видання з суспільних та гуманітарних наук» (близько 20 видань),
«Наука онлайн» (понад 30 видань),
«Офіційні видання органів державної влади РФ» (близько 40 видань),
«Бібліотечна справа та інформаційне обслуговування» (понад 30 видань),
Архів газети «Правда».
15.09-30.09.2010
Бази даних компанії Datamonitor:
MarketLine - аналітична база даних, яка пропонує колекції з даними про країни, компанії та ринки
товарів та послуг.
Business Insights - база даних стратегічних управлінських звітів. Понад 100 доповідей щороку неперевершене джерело інформації. Кожна доповідь ґрунтується на унікальних дослідженнях
ринку і дає докладний аналіз основних його галузей.
Reuters Health - база новин (у вигляді повідомлень та статей) в галузі охорони здоров'я, медицини
та фармацевтики.
01.07-31.07.2010
База INSPEC компанії Ovid, містить понад 11 мільйонів реферативних записів, індексуючи статті
журналів, матеріали конференцій, технічні протоколи та іншу наукову літературу в галузях науки і
технології.

24.05-06.06.2010
База JSTOR. Включає наукові матеріали, опубліковані в понад тисячі академічних журналів з
гуманітарних, суспільних і природничих дисциплін, а також монографії та інші матеріали.
05.05-31.05.2010
Англомовна медична База «Материнство та Догляд за дитиною першого року життя»
(Maternity and Infant Care) комапанії Ovid.
База даних вміщує понад 150 тис. бібліографічних описів та рефератів з питань вагітності,
народження дитини, післяродової допомоги та догляду за немовлям на першому році життя.
21.04-05.05.2010
Понад 50 баз даних різного тематичного спрямування від 150-ти видавників - близько 600
періодичних видань (російських, українських, іноземних).
15.03-15.05.2010
37 Електронних англомовних видань фізичної тематики американських товариств:
American Institute of Physics, American Physical Society, American Association of Physics
Teachers, ASME International та SEG Digital Library.
15.03 – 15.04.2010
Додаткові бази EBSCO (що не входять в основний пакет EBSCO): America: History and Life with
Full Text; MEDLINE with Full Text; Environment Complete; Health Policy Reference Center;
Humanities International Complete
Тематичне спрямування: історія та культура, медицина та охорона здоров’я, охорона
навколишнього середовища та суміжні науки, гуманітарні науки.
America: History and Life with Full Text
База даних з повними текстами з історії та культури Сполучених Штатів та Канади від давніх часів
до сучасності. В базі реферуються 1700 журналів, починаючи з 1964 р. Доступ до повних текстів
196 журналів та 92 книжок.
MEDLINE with Full Text
Одна з найбільших у світі повнотекстових баз даних журналів з медицини. Доступні повні тексти з
понад 1430 журналів, з них 553 є унікальними для EBSCO.
Health Policy Reference Center
Повнотекстова база для підтримки інформаційних потреб медичних клінік, державних установ та
ін. організацій у сфері охорони здоров’я. Пропонує доступ до більш ніж 200 повнотекстових
джерел.
Environment Complete
База даних, що містить понад 1 957 000 записів, пропонує доступ до повних текстів 680 журналів
та 120 монографій з охорони навколишнього середовища, екології, сільського господарства,
енергетики та природних ресурсів, географії, еко-технологій та екологічного права, державної
політики у сфері охорони навколишнього середовища, міського планування та ін.
Humanities International Complete
Унікальна повнотекстова база даних для гуманітаріїв, яка надає доступ до понад 890 журналів та
включає Humanities International Index (2,47 млн. записів з 2100 журналів).
22.02 – 12.03.2010
База журналів видавництва Wiley-Blackwell
База містить 1500 рецензованих повнотекстових англомовних електронних журналів.
Тематичне спрямування: хімія; екологія та науки про землю; фізика та астрономія;
машинобудування; освіта; гуманітарні та соціальні науки; інформатика та обчислювальна техніка;
право та кримінологія; науки про життя; математика і статистика; медичні, ветеринарні науки;
матеріалознавство; психологія; економіка, фінанси та бухгалтерія.

10.02 – 10.03.2010
Англомовні електронні ресурси Emerald Journals.
База електронних журналів різнопрофільної тематики: Бухгалтерський облік та фінанси,
Поглиблена автоматизація, Ділова етика та право, Обчислювальна математика,
Економіка, Менеджмент в освіті, Менеджмент у виробництві, Підприємництво та інноваційна
діяльність, Менеджмент в охороні здоров’я, Управління кадрами, Менеджмент в промисловості та
державному секторі, Менеджмент в сферах туризму та готельного бізнесу, Управління
інформацією та знаннями, Міжнародний бізнес, Навчання та розвиток, Бібліотечна справа та
теорія інформації, Теорія досліджень в області менеджменту, Управління якістю, Маркетинг,
Матеріалознавство та інженерна справа, Оперативне управління та логістика, Вивчення
організацій, Управління та вимір ефективності, Політика та політичний курс, Управління майном
та нерухомістю, Соціологія та антропологія, Стратегічне управління.
09.02 – 28.02.2010
Англомовна реферативна база наукової медичної інформації Global Health
Global Health охоплює понад 3500 журналів, а також доповіді, книги, містить більше 1,2
мільйонів записів з 1973 по теперішній час. Тематика: інфекційні хвороби; токсикологія;
епідеміологія & охорона здоров’я; фізіологія; геріатрія; альтернативна медицина; харчування &
технології, дієтологія; мікробіологія; екологічна медицина, охорона здоров’я жінок; імунологія.
23.01 – 22.02.2010
Журнали видавництва World Scientific Publishing
Колекція містить 134 рецензованих журнали з нанотехнології, біології та медицини,
комп’ютерних наук, економіки, банківської справи, менеджменту, хімії, математики, фізики,
соціальних наук, екології та навколишнього середовища. У відкритому доступі архіви видань за
2006 та 2007 рік.
11.01 – 12.02.2010
Європейська англомовна академічна електронна бібліотека Ebrary's Academic Complete collection
Колекція нараховує близько 123 тис. документів (книги, журнали, карти) з 16 галузей знань
(економіка та бізнес, комп’ютери та інформаційні технології, освіта, техніка, історія та політика,
психологія, фізика, медицина, філософія, соціологія тощо) та охоплює 44 тис. тем.

