
TEISĖ 

 

PRENUMERUOJAMI IŠTEKLIAI 

 

 

Elektroninės knygos, duomenų bazės 

 

1. eBook Collection (EBSCOhost) 

Daugiadalykė duomenų bazė visateksčių knygų paieškai.  

 

2. Academic Search Complete (EBSCO Publishing) 

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

 

3. Newspaper Source (EBSCO Publishing) 

Laikraščiai, radijo naujienos. 

 

4. Taylor & Francis Online  

Daugiatemės srities žurnalai, apimantys socialinius ir humanitarinius mokslus.  

 

5. MasterFILE Premier (EBSCO Publishing)                                                                 

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

 

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. OpenDoar Directory of Open Access Repositories  

Atvirosios prieigos talpyklų rodyklė, registruojanti pasaulyje esančias talpyklas. Joje galima rasti virš 

4700 užregistruotų institucinių talpyklų. 
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3. 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. 

 

4. OpenDisertations (EBSCO Publishing) 

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

20 a. pradžios. 

 

5. SpringerOpen 

Atvirosios prieigos elektroninių knygų kolekcijoje šiuo metu yra 388 elektroninės knygos PDF ir 

ePub formatais, išleistos 2010-2018 metais. Knygų paiešką galima atlikti Kolegijos bibliotekos 

kataloge. 

 

6. Scientific Research 

Inžinerijos, verslo, ekonomikos, chemijos, medžiagotyros, aplinkos apsaugos, socialinių ir 

humanitarinių mokslų atvirosios prieigos moksliniai žurnalai ir knygos. 

 

7. Project Gutenberg 

Įvairių sričių elektroninės mokslo knygos. 

 

8. IMF eLIBRARY  

Priega prie Tarptautinio valiutos fondo bibliotekos (IMF- angl. International Monetary Fund) 

archyvo, kuriame kaupiami moksliniai tyrimai (publikacijos, duomenys) ekonomikos, verslo, 

švietimo, teisės, technologijos mokslų temomis. 

 

9. Bookboon.com 

Atvirosios prieigos knygos, vadovėliai įvairiomis temomis. 

 

10. Open Textbook Library 

Atvirosios prieigos įvairios tematikos vadovėliai (virš 670 vadovėlių). 

 

11. NATFLEX  

Duomenų bazė darbo teisės tematika. 

 

12. MRU atvirosios prieigos elektroninės knygos 

MRU išleistos įvairios tematikos elektroninės knygos. 

 

13. 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). 
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2. InderScience 

Atvirosios prieigos straipsniai teisės, inžinerijos, vadybos, energetikos temomis. 

 

3. Digital Commons Network 

Straipsniai įvairia tematika. 

 

4. HighWire Press 

Didžiausias atvirosios prieigos vistateksčių mokslinių referuotų leidinių archyvas, kuriame yra apie 2 

mln. atvirosios prieigos visateksčių straipsnių, 45 atvirosios prieigos moksliniai tinklalapiai ir kt. 

Tematika: socialiniai, humanitariniai, tikslieji, gamtos mokslai (dauguma atvirosios prieigos leidinių 

turi nuo 4 iki 24 mėn. embargo periodą). 

 

5. Hindawi  

Atvirosios prieigos žurnalai socialinių, tiksliųjų, inžinerijos mokslų temomis. 

 

6. Bepress Legal Repository 

Teisinių institucijų, universitetų publikacijos, konferencijų pranešimai. 

 

7. Law Journals 

Žurnalai teisės tema. 

 

8. Baltic Journal of Law & Politic  

Atvirosios prieigos žurnalas teisės temomis.  

 

9. MRU mokslo žurnalai 

MRU leidžiami atvirosios prieigos moksliniai žurnalai socialinių mokslų temomis. 

 

10. VGTU atvirosios prieigos mokslo žurnalai 

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

 

11. VDU atvirosios prieigos mokslo žurnalai 

Socialinių ir humanitarinių mokslų tematika. 

 

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. Registrų centro atvira teisinė literatūra 

VĮ  „Registrų centras“ suteikia prieigą prie teisinės literatūros, apie 30 knygų atviroje prieigoje. 

 

3. Teisės aktų registras (TAR)  

Visatekstė, atvirosios prieigos duomenų bazė, kurioje galima ieškoti LR įstatymų, nutarimų, teisės 

aktų. 

 

 

https://www.inderscience.com/
http://network.bepress.com/
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https://www.registrucentras.lt/p/1280?fbclid=IwAR2bpV0FSo9yFRf_IlDGECpyeac8gcb-QLbTuDMLwgJS2hR4HtyWCNaXBXE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/index


4. Интернет и Право  

Visatekstės knygos ir disertacijos humanitarinių, socialinių ir gamtos mokslų temomis rusų kalba. 

 

5. HASSET  

Humanitarinių ir socialinių mokslų elektroninis tezauras. 

 

6. Google Mokslinčius (Google Scholar) 

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

duomenų bazių. 

 

7. VTDK virtuali biblioteka 

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

prenumeruojamų duomenų bazių. 

 

8. 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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