Одеська національна наукова бібліотека в 2018 році пропонує постійний доступ
до власних та віддалених мережевих науково-інформаційних ресурсів:
Назва

Короткий опис

Пункт доступу

Інформаційнопошукова
система
«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/

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

Короткий опис

Academic
OneFile

Більше 40 мільйонів журнальних статей академічних журналів з різних галузей науки, технології,
медицини, мистецтва, теології та літератури.
Колекція "Alexander Street Press" містить більше 600 відео та документальних фільмів, які

American
охоплюють американський досвід. Зверніть увагу: відеоресурси наразі доступні тільки для
History In Video

штатних співробітників American Spaces.

Digital Literacy

Публікації про теми, пов'язані з Інтернетом, такі як соціальні мережі, безпека в Інтернеті,
конфіденційність, навички та інструменти, а також ігри.

Flipster

База даних 17 цифрових журналів, які охоплюють поточні події, культуру США та іноземні
справи.

JSTOR

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

Opposing
Viewpoints in
Context

Розгляд суперечливих питань з усіх боків зі статтями з більш ніж 1700 газет та журналів.

PressReader

Доступ до публікацій більш ніж 400 газет та журналів у США.

ProQuest
Dissertations &
Theses Global

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

Research In
Context

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

Запрошуємо звертатися до працівників зазначених відділів та отримати
їхню кваліфіковану допомогу у використанні цих електронних ресурсів, а
також слідкувати на сайті ОННБ odnb.odessa.ua за оновленнями розділу
«Доступ до баз даних».
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
відповідальной сумлінно дотримуватися умов доступу до захищених авторським
правом матеріалів мережевих ресурсів!

