VVF STUDIJŲ PROGRAMOMS REKOMENDUOJAMI ELEKTRONINIAI IŠTEKLIAI
Paieškos sistemos
Virtuali biblioteka
Google Scholar
Elektroninės knygos (lietuvių k.)
KTU elektroninės knygos – prisijungimo duomenys nurodyti Nuotolinis prisijungimas
Pavyzdžiui:
Marketingo valdymas/ Regina Virvilaitė
Laisvalaikio paslaugų vaidmuo gyvenimo kokybės kontekste/ Neringa Langvinienė
MRU elektroninės knygos – atvira prieiga
Pavyzdžiui:
Žmogiškųjų išteklių valdymas/ Vladimiras Gražulis, Daiva Račelytė, Rūta Dačiulytė, Andrius Valickas,
Rūta Adamonienė, Tadas Sudnickas, Agota Giedrė Raišienė
Darbuotojas organizacijos koordinačių sistemoje: žmogiškojo potencialo vystymo perspektyvos/
Vladimiras Gražulis, Andrius Valickas, Rūta Dačiulytė, Tadas Sudnickas
VDU elektroninės knygos – atvira prieiga (tik dalis knygų), VDU knygos virtualioje bibliotekoje
Pavyzdžiui:
Integruotosios marketingo komunikacijos/ Arvydas Bakanauskas
VGTU el. knygos - VK prenumeruoja tik dalį knygų (sąrašas).
Pavyzdžiui:
Strateginis organizacijų valdymas: teorija ir praktika / Renata Korsakienė, Virginija Grybaitė, Agnė
Šimelytė
Paslaugų vartotojų lojalumas / Ilona Skačkauskienė, Neringa Vilkaitė-Vaitonė
Verslo kūrimo ir plėtros projektavimas: teorija ir praktika / Romualdas Ginevičius, Virginija Grybaitė,
Giedrė Lapinskienė, Kęstutis Peleckis
Vitae litera el. knygos - VK prenumeruoja tik dalį knygų (sąrašas), prisijungimo duomenys Moodle
Bibliotekos skiltyje
Pavyzdžiui:
Renginių organizavimas/ Algirdas Guzauskas. Metodinė medžiaga studentams ir renginių
organizatoriams. 2011 m.
VU elektroninės knygos – atvira prieiga
Pavyzdžiui:
Ryšiai su visuomene/ Renata Matkevičienė

Elektroninės knygos (užsienio k.)
eBooks on EBSCOhost – prenumeruojamos knygos (įvairios mokslo sritys).
Skillsoft - prenumeruojamos IT, verslo ir finansų el. knygos: ITPro, BusinessPro ir FinancePro
kolekcijos. Prieiga galima tik registruotiems vartotojams. Vartotojų skaičius ribotas.
Dėl registracijos kreiptis: biblioteka@vvf.viko.lt
Institute of Hospitality – TV ir VR grupių studentams (turizmo, viešbučių ir restoranų verslo temos).
Prisijungimų duomenys nurodyti Nuotolinis prisijungimas.
Proquest – atvira prieiga iki birželio 30 d. tik registruotiems vartotojams (įvairios mokslo sritys)
Daugiau informacijos Nuotolinis prisijungimas
DOAB – atvira prieiga (įvairios mokslo sritys)
bookboon – 30 d. nemokamai (vadovėliai: vadyba, verslas, finansai ir kt. temos)
The National Academies Press – knygas galima atsisiųsti PDF formatu (užsiregistravus) arba skaityti
online (agro, socialiniai mokslai, medicina, biologija, maitinimas, IT)
Intech – atvira prieiga (ekonomika, vadyba, verslas)
Open text library – atvira prieiga (vadyba, verslas, rinkodara ir kt. temos)
Open stax – atvira prieiga (verslas, socialiniai mokslai)
University of Michigan Press – atvira prieiga nuo kovo 20 d. iki birželio 30 d.
Unwto – atvira prieiga iki balandžio 30 d. (turizmas)

Žurnalai duomenų bazėse
EBSCOhost – moksliniai straipsniai (įvairios mokslo sritys)
Taylor & Francis online – nuotoliniu būdu prieinami tik atviros prieigos straipsniai (įvairios mokslo
sritys)
Emerald insight – moksliniai straipsniai (įvairios mokslo sritys)
DOAJ – didžiausia recenzuotų atviros prieigos mokslinių straipsnių talpykla (įvairios mokslo sritys:
verslas, vadyba)
Open Science – atviros prieigos žurnalai ir knygos (verslas, vadyba, ekonomika, aplinkosauga)
Oxford Journals Open Access – atviros prieigos žurnalai (įvairios mokslo sritys)
Wiley Open Access Journals – atviros prieigos žurnalai (įvairios mokslo sritys)
FAO – Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos leidiniai
SciEP – atviros prieigos žurnalai (žemės ūkis ir maistas, medicina, socialiniai mokslai)
Annual Reviews – laikinai atviros prieigos žurnalai indeksuojami Web of Science (įvairios mokslo
sritys: ekonomika, finansai, socialiniai mokslai)

MDPI – atviros prieigos žurnalai (įvairios mokslo sritys)
Mykolo Romerio universiteto mokslo žurnalai – atviros prieigos žurnalai (įvairios mokslo sritys)
Vytauto Didžiojo universiteto elektroniniai žurnalai (Open Journal Systems) – atviros prieigos žurnalai
(įvairios mokslo sritys)
Moksliniai periodiniai leidiniai lietuvių kalba internete

Prenumeruojami elektroniniai periodiniai leidiniai
Apskaitos audito ir mokesčių aktualijos
Mokesčių žinios
Teisės aktų gidas
Verslo žinios

Advertising Age
The Economist
Financial Times
Harvard Business Review
Marketing Week
NED. New Equipment Digest

Nuotolinis prisijungimas - Prenumeruojami elektroniniai periodiniai leidiniai

Statistiniai duomenys
Passport – verslo informacijos duomenų bazė (statistiniai duomenys, tyrimų ataskaitos, prognozes),
Nuotolinis prisijungimas
EUROSTAT – Europos Sąjungos statistinės informacijos duomenys
Lietuvos oficialios statistikos portalas – Lietuvos statistiniai duomenys

Teisės aktai
Teisės aktų registras – Lietuvos teisės aktai.

