
 
 

Одеська національна наукова бібліотека в 2016 році пропонує постійний доступ до 
власних та віддалених мережевих науково-інформаційних ресурсів:  
 

 

 Назва Короткий опис Пункт доступу 
1  ІПС «Артефакт»  

 

Повнотекстова краєзнавча база даних публікацій одеських та 
українських ЗМІ, поєднаних у тематичні колекції: Міста-
побратими, Літопис Одеси, Стара Одеса, Одеса-200, Історія, 
Пам'ятники Одеси, Вулиці Одеси, Архів краєзнавчих довідок, 
Партії України, Видатні особистості, Галерея щедрих сердець, 
Відомі люди України, Екологія та інші 

Відділ краєзнавства 
«Одесика»  

/головний корпус,   
ІІ поверх/ 

2 BioOne Повнотекстова база даних поточних наукових досліджень в 
галузі біологічних, екологічних і природоохоронних наук, більше 
190 наукових журналів 146 видавництв 

Інтернет-центр  
/головний корпус,     

І поверх/ 
 

Електронний читальний зал  
«Вікно в Америку» відділу міжнародних проектів /головний корпус,  І поверх/ 

 
 Назва Короткий опис 
3 Academic OneFile Більше 40 мільйонів журнальних статей академічних журналів з різних галузей науки, 

технології, медицини, мистецтва, теології та літератури 
4 American English Ресурси для вивчення американської культури, а також вивченні англійської як другої 

мови, в т.ч. інтерактивну навчальну гру «Trace Effects» 
5 Artemis Literary 

Sources 
Інтегровані ресурси з літературознавства 

6 A to Z Guide to 
eLibraryUSA 
Journals 

Повний список усіх журналів, які можна знайти за допомогою каталогу eLibraryUSA 

7 Biography In 
Context 

База біографічних даних вдатних особистостей протягом всієї історії, дані агрегуються 
з 650 журналів і академічних журнальних статей, довідкових матеріалів, аудіо, відео 

8 BookFlix Інтерактивний сайт для дітей та дорослих, які починають вивчати англійську мову. 
Колекція включає аудіо-, відеокнижки та інформацію про авторів 

9 Books and 
Authors 

База даних про більш ніж 140 000 різних художніх і публіцистичних творів і більше 50 
000 авторів,  в т.ч. списки нагороджених книг і бібліотечних рекомендацій 

10 Britannica 
Academi 

Енциклопедія, орієнтована на студентів, має більш ніж 108000 статей, які охоплюють 
широкий спектр тем, і включає в себе посилання, які ви можете використовувати, 
щоб отримати більш детальну інформацію 

11 Britannica Library Сайт Британської енциклопедії пропонує інформацію з широкого кола питань для 
дітей, молоді та дорослих (понад 125 тис. статей) 

12 Business Insights: 
Global 

База даних має майже 10 000 фінансових звітів, поточні новини бізнесу, журнальні 
статті і тематичні дослідження 

13 CQ Researcher 
Online 

База даних, що містять детальний аналіз для досліджень політичних і соціальних 
проблем, - понад 40 статей, що додаються щотижнево 

14 Dictionary of 
Literary 
Biography 

Інформація про визначних сучасних та класичних авторів з усього світу. У ній 
перераховані основні роботи кожного автора, а також коротка біографія 

15 Еbrary більш ніж 190 000 англійських, іспанських і португальських повнотекстових книг з 
історії, літератури, науки і техніки 

16 eLibraryUSA 
Catalog 

Розширений пошук по базам даних eLibraryUSA 

17 Gale Directory 
Library 

Колекція з 19 державних, професійних та бізнес каталогів з усього світу 

18 Gale Virtual 
Reference Library 

Понад 65 видань з питань юриспруденції, бізнесу, подорожей, мистецтва тощо 

19 General OneFile Статті з більш ніж 8800 журналів і газет з усього світу, в тому числі New York Times 
20 Global Issues in 

Context 
Універсальна база даних, що містить статті з наукових журналів і газет, а також 
містить посилання на подкасти та відео 

21 EducationUSA Інформація та консультації для іноземних студентів, що вступають до американських 
коледжів та університетів 

22 Filmakers Library 
Online 

База даних з більш ніж 1000 документальними фільмами за такими темами, як 
охорона здоров'я, антропологія,соціологія, поточні події, права людини тощо 



23 GREENR База статтей з наукових журналів, газет і часописів, а також посилань на подкасти та 
відео з проблемних питань навколишнього середовища та енергетики 

24 Informe 
Academico 

Колекція з більш ніж 950 наукових журналів іспанською мовою, з питань політики, 
історії, економіки, гуманітарних наук, медицини, філософії, літератури, науки і 
техніки 

25 JSTOR База даних з понад 850 наукових журналів з питань мистецтва, економіки, історії, 
соціології, політології і регіональних досліджень 

26 Literature 
Criticism Online 

Колекція аналітичних статей з поезії і драми. Вона включає в себе оцінку дитячої 
літератури, коротких розповідей, художньої літератури  19 і 20-го століття, а також 
спеціальну збірку, присвячену В.Шекспіру 

27 Literature 
Resource Center 

База аналітичних статей про авторів, поетичні та прозаїчні твори 

28 LitFinder Понад 150 000 повнотекстових літературних творів, у тому числі віршів, оповідань та 
п'єс 

29 National 
Geographic Kids 

Ця база відкриває дивовижний навколишній світ, пригоди в науці, природі, культурі, 
археології та просторі для дітей віком від  6 до 14 років 

30 National 
Geographic 
Virtual Library 

Повний архів журналу National Geographic 

31 Opposing 
Viewpoints In 
Context 

Всебічне висвітлення поглядів прихильників і противників дискусійних питань (статті 
з більш ніж 1700 газет і журналів) 

32 ProQuest Basic 
Search 

Розширений пошук по базам даних ProQuest 

33 ProQuest 
Dissertations & 
Theses Global 

Понад 1,5 млн кандидатських дисертацій та дипломних робіт з більш ніж 700 вищих 
навчальних закладів світу 

34 ProQuest 
Research Library 

Більш ніж 6400 наукових, професійних, науково-популярних журналів 

35 Research In 
Context 

База анотованих даних публікацій з більш ніж 1200 наукових журналів та газет, в т.ч. 
довідкові матеріали і посилання на аудіо і відео 

36 Science in Context Статті з 560 наукових журналів та газет, інформацію про дослідження, а також 
посилання на подкасти та відео 

37 Small Business 
Resource Center 

База даних для підприємців, які хочуть почати або керувати своїм бізнесом. Вона 
містить статті, керівництва, а також зразки бізнес-планів з більш ніж 550 ресурсів 

38 Smithsonian Журнал, що містить статті про історію, науку, природу, мистецтво, інновації, 
технології та світову культуру 

39 Something About 
the Author 

Інформація про авторів та ілюстраторів, які працюють в галузі літератури для дітей та 
підлітків 

40 Student 
Resources In 
Conte 

База даних, що призначена для студентів. Вона стягує інформацію про різні теми, від 
основних фактів до глибоких досліджень 

41 U.S. History In 
Context 

Інформація з більш ніж 1500 журналів і газет, наукових часописів, відео та аудіо 
файлів, що висвітлює історію США 

42 World History In 
Context 

Інформація про світову історію з більш ніж 1500 журналів і газет, наукових часописів, 
відео та аудіо файлів 

 
Запрошуємо  звертатися до працівників зазначених відділів та отримати їхню 
кваліфіковану допомогу у використанні цих електронних ресурсів, а також 
слідкувати за оновленнями розділу «Доступ до баз даних» на сайті ОННБ 
odnb.odessa.ua 
 
 
Нагадуємо, що доступ до мережевих віддалених ресурсів надається користувачам 
Бібліотеки у режимі «добропорядного використання» («fair use»), який полягає, серед 
іншого, у таких вимогах: 
- використання ресурсів допускається лише в наукових і освітніх цілях; 
- забороняється тиражування і комерційне використання зазначених ресурсів; 
- завантаження матеріалів дозволяється виключно у вищезгаданих цілях; 
- посилання на джерело інформації є обов’язковим; 
- заборонено завантаження повних випусків журналів і текстів книг цілком. 

 
ПОРУШЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВІДКЛЮЧЕННЯ ДОСТУПУ НА 

ВСІХ КОМП’ЮТЕРАХ БІБЛІОТЕКИ 
 

Бажаючи користувачам плідної роботи, переконливо просимо відповідально й сумлінно 
дотримуватися умов доступу до захищених авторським правом матеріалів мережевих ресурсів! 

http://www.odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1031
http://www.odnb.odessa.ua/

