Elektroninės knygos duomenų bazėse
Biblioteka didelį dėmesį skiria elektroninių knygų duomenų bazių
prenumeratai. Universiteto bendruomenės nariai gali skaityti daugiau nei 180
tūkst. pavadinimų elektroninių knygų šiose bazėse:
•
•
•
•
•
•

eBook Academic Collection (per EBSCOhost);
KTU leidyklos e. knygos;
MRU eBooks;
SciVerse (Science Direct) eBooks;
VGTU leidyklos e. knygos;
Nupirktos e. knygos (per EBSCOhost).

Elektroninių knygų skaitymo sąlygos

eBook Academic Collection (per EBSCOhost)
Daugiau nei 170 tūkst. e. knygų teisės, švietimo, ekonomikos, vadybos, kompiuterijos, lingvistikos, filosofijos,
psichologijos, politologijos ir kitų mokslų temomis.
Knygas galima skaityti online, dalį knygos teksto galima išsispausdinti, atsisiųsti el. paštu, kopijuoti. Norint
parsisiųsti ir skaityti visą knygą reikia užsiregistruoti (pirmą kartą), prisijungti prie My Ebsco aplinkos bei įsidiegti
Adobe Digital Editions programą. Knygą savo kompiuteryje galima turėti daugiausia 7 dienas.
KTU leidyklos e. knygos
49 e. knygos ekonomikos, finansų, vadybos ir administravimo, sociologijos, psichologijos, energetikos,
aplinkosaugos, kompiuterijos ir kitų mokslų temomis.
Knygas galima skaityti online, išsispausdinti ir išsisaugoti knygų savo kompiuteryje negalima.
Prisijungimo informacija matoma tik MRU kompiuterių tinklo vartotojams!

MRU eBooks
Daugiau nei 200 e. knygų teisės, ekonomikos, edukologijos, politologijos, psichologijos, sociologijos, vadybos,
viešojo administravimo, filosofijos, filologijos, matematikos ir kitų mokslų temomis.
Atvira prieiga prie visų MRU e. knygų! Norint parsisiųsti ir skaityti knygas neturint prieigos prie interneto,
reikia įsidiegti iPublishCentral Reader for PC/Desktop programą.

SciVerse (Science Direct) eBooks
Daugiau nei 1500 e. knygų ekonomikos, vadybos, psichologijos, inžinerijos, kompiuterijos, sveikatos mokslų,
socialinių ir kitų mokslų temomis.
Knygas galima skaityti online, knygos tekstą kopijuoti, išsispausdinti bei išsisaugoti savo kompiuteryje.

VGTU leidyklos e. knygos
50 e. knygų vadybos, ekonomikos, kompiuterijos mokslų temomis.
Knygas galima skaityti online. Užsiregistravus MRU tinkle (pirmą kartą) ir įsidiegus savo kompiuteryje
iPublishCentral Reader programą e. knygas galima atsisiųsti ir skaityti be interneto - offline, taip pat atsispausdinti.
E. knygos yra apsaugotos, atsispausdinti tą patį puslapį galima tik vieną kartą.

Nupirktos e. knygos (per EBSCOhost)
Nupirktos 236 e. knygos ekonomikos, švietimo, kompiuterijos, vadybos, psichologijos, teisės ir kitų mokslų
temomis. E. knygos vartotojams prieinamos jau įprastoje eBooks on EBSCOhost duomenų bazėje. Knygas galima
skaityti online, dalį knygos teksto galima išsispausdinti, atsisiųsti el. paštu, kopijuoti. Norint parsisiųsti ir skaityti
visą knygą reikia užsiregistruoti (pirmą kartą), prisijungti prie My Ebsco aplinkos bei įsidiegti Adobe Editions
programą. Knygą savo kompiuteryje galima turėti daugiausiai 7 dienas.
Knygų sąrašas

Primename, kad prieiga prie duomenų bazių galima iš MRU kompiuterių tinklo arba per EZproxy nuotolinio
prisijungimo prie duomenų bazių sistemą.
Daugiau informacijos apie prenumeruojamas duomenų bazes, „Paieškos vadovus“ adresu
https://goo.gl/8a4Kp

