MTF studijų programoms naudingi elektroniniai ištekliai
Paieškos sistemos
Virtuali biblioteka
Google Scholar
El. knygos (lietuvių k.)
KTU elektroninės knygos – prenumeruojamos knygos, įvairi tematika (aprangos technologija,
socialiniai mokslai), prisijungimo duomenys Moodle Bibliotekos skiltyje Daugiau informacijos
MRU elektroninės knygos – atvira prieiga, įvairios mokslo sritys
VDU elektroninės knygos
bibliotekoje

– atvira prieiga (tik kai kurios knygos), VDU knygos virtualioje

VGTU el. knygos - VK prenumeruoja tik dalį knygų (sąrašas).

El. knygos (užsienio k.)
eBooks on EBSCOhost – prenumeruojamos knygos (įvairios mokslo sritys, kultūros vadyba,
kūrybinės industrijos, teatras, mados dizainas, muzika).
ProQuest Ebook Central – laikina prieiga iki birželio 30 d. Įvairi tematika, meno, muzikos mados
dizaino, teatro, kultūros vadybos, kūrybinių industrijų knygos. Dėl prisijungimo kreiptis:
g.jurgelevičius@mtf.viko.lt
DOAB – atvira prieiga, įvairios mokslo sritys, menas, muzikos teorija, kinas, socialiniai mokslai
Open Textbook Library – atvira prieiga, įvairi tematika, meno ir kitų mokslo sričių vadovėliai
JSTOR – atvira prieiga tik kai kurioms knygoms ir straipsniams, įvairi tematika, menas, muzika,
teatras, mada, socialiniai mokslai
Project MUSE – atvira prieiga tik kai kurioms knygoms ir straipsniams, įvairi tematika, kultūros
studijos, menas, socialiniai mokslai

Žurnalai duomenų bazėse
EBSCOhost – moksliniai straipsniai (įvairios mokslo sritys, kultūros vadyba, kūrybinės industrijos,
teatras, mados dizainas, muzika).
Taylor & Francis – nuotoliniu būdu prieinami tik atviros prieigos straipsniai, įvairi tematika,
socialiniai mokslai, dailė, mados dizainas, muzika, teatras

DOAJ – didžiausia recenzuotų atviros prieigos mokslinių straipsnių talpykla, įvairios mokslo sritys,
menas, muzikos teorija, mada, vadyba
Oxford Journals Open Access – atviros prieigos žurnalai, įvairi tematika, meno istorija, muzika,
dizainas, dailė
Wiley Open Access Journals – atviros prieigos žurnalai, įvairios mokslo sritys, menas, dailė, estetika,
vadyba

Meno, muzikos ištekliai
Digital Theatre+ – skaitmeninė menų mokymo platforma (spektakliai, filmai, interviu), prisijungimo
duomenys nurodyti Moodle aplinkoje Bibliotekos skiltyje
Naxos Music Library – muzikinė duomenų bazė (muzikos garso įrašai,
biografijos), prisijingimo duomenys nurodyti Moodle aplinkoje Bibliotekos skiltyje

atlikėjų

Europeana – Europos Sąjungos kultūros paveldo platforma, pateikianti milijonus literatūros,
vaizduojamojo meno, muzikos ir kitų kūrinių iš Europos muziejų, archyvų, bibliotekų. Teminės
kolekcijos: menas, muzika, mada, fotografija
ARTSTOR – suskaitmenintų kultūros objektų kolekcija, kurią sudaro fotografijos, brėžiniai, piešiniai,
garso įrašai, begarsiai filmai ir kt. iš JAV ir Kanados universitetų, muziejų, kultūros įstaigų
Open Culture - 1500 įvairios tematikos savarankiško mokymosi kursų iš aukštųjų mokyklų, tame tarpe
meno, komunikacijos, dizaino kursai, meniniai filmai, grožinė literatūra.
On the Bords.tv – nemokama prieiga iki gegužės 1-os d. Šiuolaikinių menininkų spektakliai, kuriuos
galima nemokamai išsinuomoti 48 val. laikotarpiui, susikūrus paskyrą ir įvedus nuolaidos kodą.
Informacija kaip prisijungti
Teisės aktai
Teisės aktų registras – Lietuvos teisės aktai

