ДОДАТОК В
ПОВНОТЕКСТОВІ БАЗИ ДАНИХ НА ДОПОМОГУ
СИСТЕМАТИЗОВАНОМУ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ
http://www.ru.wikipedia.org/ – вільна енциклопедична база даних «ВІКІПЕДІЯ»
http://www.rubricon.com/ – інформаційно-енциклопедична база даних «РУБРИКОН»
http://biblio.uran.ua/ – Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних
наукових публікацій
http://search.ebscohost.com/ – бази даних EBSCO
http://www.gumer.info/ – Библиотека Гумер – электронная библиотека текстов
гуманитарных наук для студентов и преподавателей
http://www.doaj.org/ – Directory of Open Access Journals
http://eprints.rclis.org/ – E-prints in Library and Information Science
http://www.openarchives.org/ – Open Archives Initiative
http://www.rarelib.undp.org.ua/ukr/index.php3 – Old Printed Books. Digital repository
of european rarities
http://www.springer.com/ – Springer – колекція журналів
http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/ – Springer ODB – база даних Zentralblatt
MATH – ZMATH Online Database
http://journals.cambridge.org/ – Cambridge University Press – колекція журналів
STM + HSS
http://www.book-ua.org/ – Бібліотека електронних підручників 20 тис. книг
http://n-t.ru/ – Електронна бібліотека «Наука и Техника»
http://intuit.ru – Інтернет-університет інформаційних технологій
http://lib.misto.kiev.ua/ – Київська міська бібліотека
http//www.nbuv.gov.ua/portal/ – Загально академічний портал наукової періодики
Бази даних наукових періодичних видань
Blackwell – Колекція електронних наукових журналів. БД вміщує понад 750 назв
журналів по бізнесу, комп’ютерним наукам, інженерії, сільському господарству,
медицині, мистецтву і т.п.
Доступ до колекції STM (Наука, Техніка, Медицина) – біля 330 журналів. База
здебільшого англомовна.
Electronic Journals Library – Брама до електронних журналів в Інтернет.
Доступ до повних текстів статей з 11068 назв безкоштовних електронних
журналів. Проект створений Університетською Бібліотекою Регенсбургу у співпраці з
Університетською Бібліотекою Технічного Університету в Мюнхені, і пропонує
загалом 29879 назв журналів, серед яких 3116 оригінальні (online-only) журнали.
Directory of Open Access Journals – Довідник журналів відкритого доступу,
створений бібліотеками університету м. Лунд і підтримується Інформаційною Програмою
Інституту Відкритого Суспільства.
БД вміщує 2114 назв наукових та академічних журналів з усіх галузей знань та
різними мовами. Станом на 30 січня 2006 р. – 2009 назв журналів. Приблизно 501 з
постатейним пошуком (82602 статей).
Open J-Gate – Портал електронних журналів – понад 3000 назв журналів, 50 % –
рецензовані академічні журнали.
HighWire Press – Доступ до репозитарію HighWire Press – підрозділу бібліотеки
Стенфордського університету. 957 журналів, 1,375,613 повнотекстових рецензованих
статей у вільному Інтернет доступі.
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