EBSCO Publishing (eIFL.net duomenų bazių paketas)
Naudotis iš kolegijos kompiuterių arba su slaptažodžiu iš namų.
Paieškos laukelis: http://search.ebscohost.com/

Academic Search Complete
Daugiadisciplininė viso teksto duomenų bazė, teikianti prieigą prie viso teksto periodinių, recenzuojamų
straipsnių, monografijų, konferencijos pranešimų medžiagos ir kt. leidinių.
AHFS Consumer Medication Information
Duomenų bazėje anglų ir ispanų kalbomis pateikiama informacija apie medikamentus, medikamentų
informacinius lapelius.
Business Source Complete
Mokslinio verslo duomenų bazė, kurioje pateikiama visateksteksčiai dokumentai: monografijos,
konferencijos pranešimų medžiagos, atvejų analizės, investicijų tyrimų ataskaitos, rinkos tyrimų
ataskaits, SWOT analizės ir kt. Duomenų bazėje pateikiamos temos: verslas, ekonomika, logistika,
vadyba, finansai, apskaita ir kt.
eBook Collection (EBSCOhost)
Daugiau nei 140 tūkst. pilnateksčių elektroninių knygų duomenų bazė.
ERIC
Edukologijos bibliografinė duomenų bazė. Turinį sudaro žurnalų straipsniai, tyrimų ataskaitos, mokymo
vadovai, konferencijų pranešimų medžiaga, disertacijos ir kt.
European Views of the Americas: 1493 to 1750
Bibliografinė istorinė duomenų bazė.
GreenFILE
Bibliografinė duomenų bazė pateikia mokslinę informaciją apie aplinkos apsaugą, visuotinį aštilimą,
ekologiją, užterštumą, tvarų žemės ūkį, perdirbimą, atsinaujinančią energetiką ir kt.
Health Source - Consumer Edition
Visateksčių žurnalų duomenų bazė. Pagrindinės temos: slauga, visuomenės sveikata, vaikų priežiūra,
sveikatos priežiūra ir kt.
Health Source: Nursing/Academic Edition
Duomenų bazė, teikianti prieigą prie viso teksto mokslinių žurnalų medicinos ir slaugos temomis.

Library, Information Science & Technology Abstracts
Bibliografinė duomenų bazė, apimanti bibliotekininkystės ir informacijos mokslų temas.
MasterFILE Premier
Daugiadisciplinė duomenų bazė, kurioje pateikiami informaciniai leidiniai, žurnalai, biografijos,
bendrosios nuorodos įvairiomis temomis: verslas, švietimas, bendrieji mokslai, daugiakultūrės
problemos ir kt.
MasterFILE Reference eBook Collection
Duomenų bazėje pateikiamas gausus elektroninių knygų pasirinkimas, apimantis benduosius dalykus:
biografiją, istoriją, karjerą, maisto gaminimą, literatūrą, sveikatą, vaikų auklėjimą, politiką, sportą ir
keliones, emocinę sveikatą ir kt.
MEDLINE
Bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus apie mediciną, sveikatos
apsaugos sistemą.
Newspaper Source
Straipsniai iš tarptautinių laikraščių ir regioninių, nacionalinių JAV dienraščių, naujienų agentūrų,
televizijos ir radijo naujienų.
Regional Business News
Informacija apie verslą iš JAV periodinių leidinių.
Teacher Reference Center
Edukologijos duomenų bazė, kurioje pateikiami populiariausi mokytojų žurnalai, vadovai ir kt.

