
ARCHITEKTŪRA 

 
PRENUMERUOJAMI IŠTEKLIAI 

 

Elektroninės knygos, duomenų bazės 

 

1. eBook Collection (EBSCOhost) 

Daugiadalykė duomenų bazė visateksčių knygų paieškai.  

 

2. Taylor & Francis Online  

Daugiatemės srities žurnalai, apimantys socialinius ir humanitarinius mokslus.  

 

3. Academic Search Complete (EBSCO Publishing) 

Daugiadalykė duomenų bazė, kurioje pateikiami žurnalai, knygos, konferencijų medžiaga. 

 

4. Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektroninių knygų kolekcija      

Prenumeruojama daugiau nei 400 Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

leidyklos Technika elektroninių knygų techninių, fizinių, humanitarinių, socialinių mokslų temomis. 

 

5. Kauno technologijos universiteto elektroninių knygų kolekcija 

Prenumeruojama apie 900 Kauno technologijos universiteto leidyklos Technologija elektroninių 

knygų įvairiomis temomis. 

 

 

ATVIROSIOS PRIEIGOS IŠTEKLIAI 
 

Elektroninės knygos, duomenų bazės 

 

1. DOAB Directory of Open Access Books 

Atvirosios prieigos elektronių knygų katalogas (virš 16 tūkst. knygų). 

 

2. OAPEN  

OAPEN biblioteka kaupia laisvai prieinamas elektronines knygas, daugiausia socialinių ir 

humanitarinių mokslų srities. Šiuo metu OAPEN biblioteką sudaro daugiau nei 2300 elektroninių 

knygų PDF formatu. Knygų paiešką galima atlikti Kolegijos bibliotekos kataloge. 

 

3. OpenDisertations (EBSCO Publishing) 

Nuolatos papildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė, kurioje galima rasti disertacijų nuo 

20 a. pradžios. 

 

4. OpenEdition Books 

Humanitarinių ir socialinių mokslų biblioteka atveria dalį el. knygų atviroje prieigoje. Temos: 

architektūra, dailė, scenos menas ir kinas.  

 

5. Project Gutenberg 

Įvairių sričių elektroninės mokslo knygos. 

http://ezproxy.vtdko.lt:2048/login
http://ezproxy.vtdko.lt:2048/login
http://ezproxy.vtdko.lt:2048/login
http://ezproxy.vtdko.lt:2048/login
http://ezproxy.vtdko.lt:2048/login
http://ezproxy.vtdko.lt:2048/login
https://www.ebooks.ktu.lt/main.php
https://www.ebooks.ktu.lt/main.php
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
https://aleph.library.lt/F?func=find-c&amp=&amp=&amp=&con%5Flng=LIT&local%5Fbase=VK101&ccl%5Fterm=wso%3Doapen&pds_handle=GUEST
https://aleph.library.lt/F?func=find-c&amp=&amp=&amp=&con%5Flng=LIT&local%5Fbase=VK101&ccl%5Fterm=wso%3Doapen&pds_handle=GUEST
https://aleph.library.lt/F?func=find-c&con_lng=LIT&local_base=VK101&ccl_term=wso%3Doapen
https://biblioboard.com/opendissertations/
http://books.openedition.org/?lang=en
https://www.gutenberg.org/


 

6. Google Books 

Elektroninių knygų paieška. 

 

Elektroniniai žurnalai, straipsniai 

 

1. DOAJ Directory of Open Access Journals 

Atvirosios prieigos elektroninių žurnalų katalogas (apie 13 400 žurnalų, iš jų – 72 lietuviški žurnalai). 

 

2. British Journal of Applied Science & Technology 

Atvirosios prieigos daugiatemis žurnalas. Temos: gamtos mokslai, fizika, chemija, nanotechnologijos, 

architektūra, verslas, ekonomika.   

 

3. JURN Directory  

Svetainėje galima ieškoti dalykų meno sričių temomis: muzikos, vizualiųjų menų (meno istorijos, 

fotografijos), dizaino, architektūros. 

 

4. Journal TOCs 

Atviros prieigos žurnalai architektūros ir meno tematika.  

 

5. VGTU atvirosios prieigos mokslo žurnalai 

Socialinių, technologijų ir gamtos, tiksliųjų ir fizinių mokslų tematika.  

 

6. KTU atvirosios prieigos mokslo žurnalai 

Technologijų ir gamtos, tiksliųjų ir fizinių mokslų tematika. 

 

7. Structum 

Žurnalas, skirtas architektams, inžinieriams, verslo atstovams. 

 

Paieškos sistemos, žodynai, informacija 

 

1. Lietuvos standartizacijos departamento standartų (LST) katalogas 

Apie 49 tūkst. Lietuvos standartizacijos departamento standartų elektroniniu formatu (prisijungimo 

duomenis ir informaciją apie paiešką gausite iš bibliotekos darbuotojų). 

 

2. ePaveldas 

Bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas, 

užtikrinantis prieigą prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, 

garso įrašų. 

 

3. Artnews 

Kūrybinės dirbtuvės, renginiai ir konkursai Lietuvoje. 

 

4. World Wide Arts Resources 
Meno išteklių svetainė, kurioje pateikiama informacija apie įvairias meno sritis, menininkus, parodas 

ir kita. 
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5. The Great Buildings Collection 
Didžiausių pasaulio pastatų kolekcija. 

 

6. Atr & Architecture Thesaurus Online AAT 

Meno ir architektūros tezauras. 

 

7. Google Mokslinčius (Google Scholar) 

Straipsniai, disertacijos, knygos, mokslinės publikacijos iš atvirosios prieigos ir prenumeruojamų 

duomenų bazių. 

 

8. VTDK virtuali biblioteka 

Paieškos sistema: straipsniai, knygos, mokslinės publikacijos iš atvirosios prieigos ir 

prenumeruojamų duomenų bazių. 

 

9. Lietuvos virtuali biblioteka 

Paieškos sistema, apimanti platų spektrą Lietuvos mokslinės produkcijos: straipsniai, disertacijos, 

knygos, mokslinės publikacijos iš atvirosios prieigos ir prenumeruojamų duomenų bazių. 
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