
MENAS 

 
PRENUMERUOJAMI IŠTEKLIAI 

 

Elektroninės knygos, duomenų bazės 

 

1. Taylor & Francis Online  

Daugiatemės srities žurnalai, apimantys socialinius ir humanitarinius mokslus.  

 

2. eBook Collection (EBSCOhost) 

Daugiadalykė duomenų bazė visateksčių knygų paieškai.  

 

3. MasterFILE Premier (EBSCO Publishing)                                                                 

Daugiatemė duomenų bazė: publikacijos, knygos, vaizdų kolekcijos, žemėlapai. 

 

4. Academic Search Complete (EBSCO Publishing) 

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

 

5. Newspaper Source (EBSCO Publishing) 

Laikraščiai, radijo naujienos. 

   

6. 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. 

 

7. 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. 
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4. OpenEdition 

Humanitarinių ir socialinių mokslų biblioteka. Temos: architektūros, dailės, scenos meno ir kino, kiti 

humanitariniai, socialiniai mokslai. Daugumą jų iš Prancūzijos akademinių institucijų. 

 

5. Open Research Library 

Meno, socialinių, humanitarinių mokslų knygos. 

 

6. Project Gutenberg 

Įvairių sričių elektroninės mokslo knygos. 

 

7. Artstor Public Collections  

Apie 2,5 milijono suskaitmenintų kultūros objektų iš JAV, Kanados mokslo institucijų (fotografijos, 

brėžiniai, piešiniai, begarsiai filmai, kt.). 

 

8. JSTOR (eBooks) 

Dalis knygų, knygų skyrių yra atvirosios prieigos. Tematika: menas, istorija, sociologija, 

archeologija. 

 

9. MetPublications 

Knygos meno istorijos tematika. 

 

10. MRU atvirosios prieigos elektroninės knygos 

MRU išleistos įvairios tematikos elektroninės knygos. 

 

11. 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. Journal TOCs 

Atvirosios prieigos žurnalai architektūros ir meno tematika. 

 

3. Menotyra 

Žurnalas dailėtyros, muzikologijos, teatrologijos temomis. Žurnale publikuojamos mokslinių leidinių, 

konferencijų, parodų recenzijos ir anotacijos. 

 

4. Meno istorija ir kritika (Art History and Criticism) 

Menų ir humanitarinių mokslų žurnalas. 

 

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). 
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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. JURN Directory  

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

fotografijos), dizaino, architektūros. 

 

4. Europeana Collections 

Prieiga prie daugiau kaip 50 mln. skaitmenizuotų kūrinių – knygų, muzikos, meno dirbinių – iš visos 

Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų. 

 

5. Artnews 

Kūrybinės dirbtuvės, renginiai ir konkursai Lietuvoje. 

 

6. Dexigner 

Svetainė, kurioje galima rasti visas naujienas, susijusias su dizaino naujovėmis, renginiais, 

konkursais, knygomis, tinklaraščiais apie mados, leidybos, interjero, aplinkos, interneto dizainą ir 

kita. 

 

7. World Wide Arts Resources 

Meno išteklių svetainė, kurioje pateikiama informacija apie įvairias meno sritis, menininkus, parodas 

ir kita. 

 

8. Encyklopedia.com  

Enciklopedija internete, suteikianti prieigą virš 300 tūkst. terminų ir 50 tūkst. santraukų. 

 

9. Art & Architecture Thesaurs Online AAT  

Meno ir architektūros tezauras. 

 

10. Google Mokslinčius (Google Scholar) 

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

duomenų bazių. 

 

11. VTDK virtuali biblioteka 

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

prenumeruojamų duomenų bazių. 

 

12. 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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