Тріал-доступи до ресурсів
в рамках проекту ElibUkr

2012 р.
01.12-28.02.2013

5 нових тематичних баз даних EBSCO: Applied Science & Technology Source, Education Source,
Humanities Source, Legal Source, Library & Information Science Source.
03.12-31.12.2012

Юридичні ресурси видавництва Wolters Kluwer: Kluwer Arbitrations, Kluwer Law
Online та International Encyclopaedia of Laws collection online
28.11-26.12.2012

Електронна бібліотека Mary Ann Liebert Publishing: колекція з рецензованих наукових журналів
із загальної медицини, клінічної медицини та хірургії, альтернативної медицини, охорони здоров'я,
з біологічних наук, біотехнології, біомедичниих досліджень, екології.
26.11-27.12.2012

Цифровая библиотека Ассоциации вычислительной техники (Association for Computing
Machinery). Доступ к архиву журналов, газет и записей конференций организации.
Завантажено 109 документів.
15.10-30.11.2012

Електронна бібліотека БібліоРоссика. Колекція з близько 3 тис. електронних книг з гуманітарних
наук (наукова, навчальна, художня література).

03.09-16.09.2012

Електронні російські журнали компанії EastView. Представлено 4 тематичних бази: Наука онлайн, медицина, суспільні та гуманітарні науки, бібліотечна справа та інформаційне
обслуговування.
18.04-22.05.2012

Turnitin - англомовний антиплагіатний продукт від компанії ABE-IPS, що дозволяє аналізувати
тексти і виявляти несанкціоноване копіювання фрагментів з інших джерел.
03.04-31.05.2012

Oxford Scholarship Online (OSO) - електронна бібліотека 7000 електронних наукових і популярних
книг з різних предметних колекцій.
Статистика: переглянуто документів – 3 476 (максимальний показник серед вузів-учасників
проекту).
26.03-25.05.2012

Ресурси Encyclopaedia Britannica:
Encyclopaedia Britannica Academic Edition - дослідницький багатогалузевий науковий
ресурс матеріалів для вищої освіти, написаний вченими та відредагований професіоналами.
Створений для студентів, викладачів та наукових співробітників.
Britannica Image Quest - це он-лайн ресурс, що містить понад 2 мільйони широкоформатних
зображень, отриманих з більш ніж 50 кращих колекцій світу (музеї, галереї тощо).
Статистика: завантажено документів 28 054
12.03-12.04.2012

На платформі EBSCOhost: база даних Academic Search Complete – навчальні матеріали з багатьох
дисциплін; eBook – колекція електронних книг; Audiobook Collection - колекція аудіокниг.

12.03-31.03.2012

Електронні журнали видавництва Palgrave Macmillan з гуманітарних, соціальних наук та бізнесу
англійською мовою.
29.02-14.04.2012

Project MUSE - онлайн-колекція з понад 400 рецензованих журналів з гуманітарних та суспільних
наук.
20.02 – 20.03.2012

MathSciNet - електронний ресурс Американського математичного товариства. Ресурс містить понад
2 мільйони матеріалів та понад 1 мільйон прямих посилань на оригінальні статті.
Статистика: 5 сесій, 23 пошуки.
07.02 – 21.02.2012

Market Research Monitor – ресурс містить колекцію з понад 10.000 звітів, що включають
статистику і огляди Світового ринку, рейтинги і профілі компаній провідних країн і галузей.
Статистика: 37 пошуків.
01.02 – 31.03.2012

Multi-Science — повнотекстова електронна колекція журналів з питань технологічного розвитку
суспільства видавництва Multi-Science Publishing Co Ltd (Велика Британія).
В доступі 24 журнали з наступних галузей: акустика, будівництво, енергетика, екологічні
дослідження, енергетична політика, космос, аеронавтика, нанотехнології тощо.
Статистика: завантажено 864 документи
16.01 – 16.02.2012

ЕБС IPRbooks - Комплексний ресурс російських навчальних та наукових видань (підручники,
навчальні посібники, монографії, виробничо-практичні, довідкові видання).
http://www.iprmedia.ru/newsitem.php?id=58

статистика: 156 видань переглянуто
01.01 – 31.01.2012

Primal Interactive Human: the 3D Real-time Body. Ресурс містить 3D моделі людського тіла.
http://www.ovid.com/site/products/resource_of_the_month.jsp?top=2&mid=5

