
MTF studijų programoms naudingi elektroniniai ištekliai 

 

 

Virtuali biblioteka   

Google Scholar  

  

 

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

bibliotekoje 

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

 

 

 

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 

 

 

 

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 

Paieškos sistemos 

El. knygos (lietuvių k.) 

El. knygos (užsienio k.) 

Žurnalai duomenų bazėse 

https://vk.lvb.lt/primo-explore/search?vid=VK&lang=lt_LT
https://scholar.google.com/
https://www.ebooks.ktu.lt/main.php
https://vma-test.viko.lt/course/view.php?id=55
https://biblioteka.viko.lt/informacijos-istekliai/elektronines-knygos/
https://ebooks.mruni.eu/
http://ebooks.vdu.lt/
https://vk.lvb.lt/primo-explore/search?query=any,contains,VDU%20leidykla&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&tab=default_tab&search_scope=VK&sortby=date&vid=VK&facet=tlevel,include,open_access&facet=rtype,include,books&lang=lt_LT&offset=0&came_from=sort
https://vk.lvb.lt/primo-explore/search?query=any,contains,VDU%20leidykla&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&tab=default_tab&search_scope=VK&sortby=date&vid=VK&facet=tlevel,include,open_access&facet=rtype,include,books&lang=lt_LT&offset=0&came_from=sort
https://www-ebooks-vgtu-lt.libproxy.viko.lt/bookshelf
https://aleph.library.lt/F?func=short-0&set_number=195776
http://search.ebscohost.com.libproxy.viko.lt/Community.aspx?community=y&authtype=ip&stsug=AkC6lrRl8owHFRG1d5MUbgs1tUMHY4N8HxXbtiUxKigtFl6sD9VaJ7e2MmVp0ITsz6EOGez06IAkOSpJbGgiyP8M7tg3sr9-7l9KIOp9kzdmMedX5EzIphyCg1qxqAU7_oHXjYN4QVTiArp-GPzU7Yp8w-Lcq9aA9U1g6GVSICF2Rug&IsAdminMobile=N&encid=22D731263C3635573796351632653C77310378C372C372C373C370C372C376C33013
https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/vikolt/login.action?returnURL=https%3A%2F%2Febookcentral.proquest.com%2Flib%2Fvikolt%2Fhome.action
https://www.doabooks.org/doab?func=subject&uiLanguage=en
https://open.umn.edu/opentextbooks
https://about.jstor.org/oa-and-free/
https://about.muse.jhu.edu/muse/open-access-overview/
http://search.ebscohost.com.libproxy.viko.lt/Community.aspx?community=y&authtype=ip&stsug=AkC6lrRl8owHFRG1d5MUbgs1tUMHY4N8HxXbtiUxKigtFl6sD9VaJ7e2MmVp0ITsz6EOGez06IAkOSpJbGgiyP8M7tg3sr9-7l9KIOp9kzdmMedX5EzIphyCg1qxqAU7_oHXjYN4QVTiArp-GPzU7Yp8w-Lcq9aA9U1g6GVSICF2Rug&IsAdminMobile=N&encid=22D731263C3635573796351632653C77310378C372C372C373C370C372C376C33013
https://www.tandfonline.com/


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  

 

 

 

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, atlikėjų 

biografijos), prisijingimo duomenys nurodyti Moodle aplinkoje Bibliotekos skiltyje 

 

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 aktų registras – Lietuvos teisės aktai 

 

Meno, muzikos ištekliai 

Teisės aktai 

https://www.doaj.org/
https://academic.oup.com/journals/pages/open_access#Introduction
https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html
https://www.digitaltheatreplus.com/education
https://vma-test.viko.lt/course/view.php?id=55
https://www.naxosmusiclibrary.com/home.asp?rurl=%2Fdefault%2Easp
https://vma-test.viko.lt/course/view.php?id=55
https://www.europeana.eu/lt
https://library.artstor.org/#/browse/commons
http://www.openculture.com/free-art-art-history-courses
http://www.openculture.com/free-art-art-history-courses
https://www.ontheboards.tv/
https://www.ontheboards.org/sites/default/files/otb.tv_rentals_press_release.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/index.html

