
 
 

 
Одеська національна наукова бібліотека в 2020 році пропонує  доступ 

до власних та віддалених мережевих науково-інформаційних ресурсів: 
 
 

 Назва Короткий опис Пункт доступу 

 

Інформаційно-

пошукова 

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 
архів 

української 

періодики 
LIBRARIA™ 

Повнотекстовий електронний архів української історичної періодики 
LIBRARIA™ з комплексом пошукових засобів на описовому та контекстному 
рівнях. Близько 700 000 сторінок видань українською, польською, 
німецькою, румунською, їдиш, кримсько-татарською та російською мовами, 
що видавалися у різних регіонах України та поза її межами від початку до 
50-х років ХХ ст. 

Інтернет-центр та 
довідково-

інформаційний 
відділ ОННБ 

 

Web of Science 

- Clarivate 
Analytics 

Глобальна база даних  про цитування, яка пропонує доступ до 
бібліографічних даних наукових статей з престижних періодичних видань, 
книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної 
цитованості цих матеріалів, охоплює понад 57 млн. записів в галузі 
природничих, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. 

Інтернет-центр та 
довідково-

інформаційний 
відділ ОННБ 

 

Старовинна 
гравюра - 
культурна 
спадщина 
України 

Онлайн-ресурс, на якому представлені колекції гравюр майстрів з Англії, 
Італії, Нідерландів, Німеччини, України, Франції  різних історичних періодів, 
виконаних в різних гравірувальних техніках, з фондів Одеської національної 
наукової бібліотеки, які зберігаються  у відділі рідкісних видань та рукописів 
ОННБ, доступні тепер онлайн для вивчення та введення їх у науковий обіг. 

Інтернет-центр та 
довідково-

інформаційний 
відділ ОННБ 

 

Цифрова 

бібліотека 
"Скарби 

України" 

Онлайн-ресурс, на якому представлена цифрова бібліотека книжкових 
пам’яток з фондів ОННБ. Першими оцифровані документи українською 
мовою 1801–1922 років видання, незалежно від території їх надрукування, 
та будь-якою іншою мовою, що вийшли на території сучасної України 
протягом 1801–1860 років. 

Інтернет-центр та 
довідково-

інформаційний 
відділ ОННБ 

 

PressReader 

Популярні газети з усього світу та американські журнали у простому для 

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

Електронна 
читальна зала 

«Вікно в Америку»        
/головний корпус,  

І поверх/ 

 

Flipster 

База даних 17 цифрових журналів, які охоплюють поточні події, 
культуру США та іноземні справи, включаючи National Geographic, 
Entrepreneur, Wired, Fast Company та Popular Science. 

Електронна 
читальна зала 

«Вікно в Америку»        
/головний корпус,  

І поверх/ 

 

Gale Academic 

OneFile 

Більше 40 мільйонів журнальних статей академічних журналів з 
різних галузей науки, технології, медицини, мистецтва, теології та 
літератури. Ресурс для студентів та викладачів для досліджень та 
вивчення. Шукайте свою тему у 8000 академічних журналах. 

Електронна 
читальна зала 

«Вікно в Америку»        
/головний корпус,  

І поверх/ 

https://elibraryusa.state.gov/databases/PressReader
https://elibraryusa.state.gov/databases/Flipster


 

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

Електронна 
читальна зала 

«Вікно в Америку»        
/головний корпус,  

І поверх/ 

 

ProQuest 
Dissertations & 
Theses Global 

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

Електронна 
читальна зала 

«Вікно в Америку»        
/головний корпус,  

І поверх/ 

 

Gale In 
Context: Middle 

School 

Читайте та досліджуйте будь-яку тему у понад 1000 журналах, газетах та 
журналах. Орієнтований на учнів 11-13 років. База анотованих даних 
публікацій з більш ніж 1200 наукових журналів та газет, у т.ч. довідкові 
матеріали і посилання на аудіо і відео. 

Електронна 
читальна зала 

«Вікно в Америку»        
/головний корпус,  

І поверх/ 

 

Gale in Context: 
Opposing 

Viewpoints 

Вивчіть думку експертів щодо суперечливих та дискусійних тем та 

прочитайте статті на ці теми у тисячах газет та журналів. Розгляд 
суперечливих питань з усіх боків зі статтями з більш ніж 1700 газет та 
журналів. 

Електронна 
читальна зала 

«Вікно в Америку»        
/головний корпус,  

І поверх/ 

 

Digital Literacy 

База даних про цифрову грамотність, включаючи те, як створити 
подкаст, кампанію в соціальних медіа, мультимедійну презентацію 
та інші цифрові проекти. Публікації про теми, пов'язані з Інтернетом, 
такі як соціальні мережі, безпека в Інтернеті, конфіденційність, 
навички та інструменти, а також ігри. 

Електронна 
читальна зала 

«Вікно в Америку»        
/головний корпус,  

І поверх/ 

 
Kanopy 

Підбірки з понад 100 документальних фільмів, які вивчають 
найнадійніші та найцікавіші сучасні теми у Сполучених Штатах. 

Електронна 
читальна зала 

«Вікно в Америку»        
/головний корпус,  

І поверх/ 
 

            

 

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! 

https://elibraryusa.state.gov/databases/Digital%20Literacy
http://www.odnb.odessa.ua/
http://www.odnb.odessa.ua/
http://www.odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1031

