
VVF STUDIJŲ PROGRAMOMS REKOMENDUOJAMI ELEKTRONINIAI IŠTEKLIAI 

 

Virtuali biblioteka    

Google Scholar        

 

 

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 

 

 

Paieškos sistemos 

 

Elektroninės knygos (lietuvių k.) 

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://www.ebooks.ktu.lt/einfo/877/marketingo-valdymas/
https://www.ebooks.ktu.lt/einfo/1042/laisvalaikio-paslaugu-vaidmuo-gyvenimo-kokybes-kontekste/
https://ebooks.mruni.eu/
https://ebooks.mruni.eu/product/mogikj-itekli-valdymas
https://ebooks.mruni.eu/product/darbuotojas-organizacijos-koordinai-sistemoje-mogikojo-potencialo-vystymo-perspektyvos
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://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/201/1/ISBN9789955127413.pdf
https://www-ebooks-vgtu-lt.libproxy.viko.lt/bookshelf
https://aleph.library.lt/F?func=short-0&set_number=195776
https://www.ebooks.vgtu.lt/product/strateginis-organizacij-valdymas-teorija-ir-praktika
https://www.ebooks.vgtu.lt/product/paslaug-vartotoj-lojalumas
https://www.ebooks.vgtu.lt/product/verslo-krimo-ir-pltros-projektavimas-teorija-praktika
http://ebooks.vitaelitera.lt/
https://biblioteka.viko.lt/media/uploads/sites/25/2020/05/Elektronin%C4%97s-knygos-prenumeruojamos-i%C5%A1-Vitae-litera.pdf
https://vma-test.viko.lt/course/view.php?id=55
https://vma-test.viko.lt/course/view.php?id=55
http://ebooks.kvk.lt/eb/308/renginiu-organizavimas/
https://www.vu.lt/leidyba/knygos/e-knygos
http://www.aleidyba.lt/knygos/10-knygos/16-rysiai-su-visuomene


 

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) 

 

 

 

 

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) 

Elektroninės knygos (užsienio k.) 

Žurnalai duomenų bazėse 

http://search.ebscohost.com.libproxy.viko.lt/Community.aspx?community=y&authtype=ip&stsug=AkC6lrRl8owHFRG1d5MUbgs1tUMHY4N8HxXbtiUxKigtFl6sD9VaJ7e2MmVp0ITsz6EOGez06IAkOSpJbGgiyP8M7tg3sr9-7l9KIOp9kzdmMedX5EzIphyCg1qxqAU7_oHXjYN4QVTiArp-GPzU7Yp8w-Lcq9aA9U1g6GVSICF2Rug&IsAdminMobile=N&encid=22D731263C3635573796351632653C77310378C372C372C373C370C372C376C33013
https://bild.skillport.com/
mailto:biblioteka@vvf.viko.lt
https://www.instituteofhospitality.org/
https://vma-test.viko.lt/course/view.php?id=55
https://www.proquest.com/
https://biblioteka.viko.lt/2020/03/31/laikina-prieiga-prie-proquest-ebook-central-duomenu-bazes/
https://www.doabooks.org/doab?func=subject&uiLanguage=en
https://bookboon.com/en/textbooks
https://www.nap.edu/topic/
http://www.intechopen.com/
https://open.umn.edu/opentextbooks
https://openstax.org/subjects/business
https://www.fulcrum.org/michigan
https://www.unwto.org/
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/
https://www-emerald-com.libproxy.viko.lt/insight/
https://www.doaj.org/
http://www.openscienceonline.com/home/index
https://academic.oup.com/journals/pages/open_access#Introduction
https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html
http://www.fao.org/documents/en/
http://www.sciepub.com/portal/index
https://www.annualreviews.org/action/showPublications


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 

 

 

Advertising Age 

The Economist 

Financial Times   

Harvard Business Review 

Marketing Week 

NED. New Equipment Digest 

Apskaitos audito ir mokesčių aktualijos 

Mokesčių žinios  

Teisės aktų gidas  

Verslo žinios 

Nuotolinis prisijungimas - Prenumeruojami elektroniniai periodiniai leidiniai  

 

 

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 aktų registras – Lietuvos teisės aktai. 

Statistiniai duomenys 

Teisės aktai 

Prenumeruojami elektroniniai periodiniai leidiniai 

https://www.mdpi.com/
https://www.mruni.eu/lt/mokslas/leidyba/leidiniai/mokslo_darbai/
https://ejournals.vdu.lt/index.php/index
https://biblioteka.viko.lt/laisvai-prieinami-moksliniai-periodiniai-leidiniai-internete-pagal-tematika/
https://biblioteka.viko.lt/informacijos-istekliai/periodiniai-leidiniai/
http://www.portal.euromonitor.com/
https://vma-test.viko.lt/course/view.php?id=55
https://ec.europa.eu/eurostat
https://osp.stat.gov.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/index.html

