РЕСУРСИ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ
Національна бібліотека України імені В. І.
Вернадського — найбільша бібліотека України,
головний науково-інформаційний центр держави.
Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу. Бібліотека містить
журнали України з історії, економіки, педагогіки, політології, технічних наук, екології,
фізики, математики та філософії.

Google books — має значну кількість оцифрованих видань
у вільному доступі (включно літературу українською),
використовує фонди Мічіганського університету, з 2006
року в програму увійшли: Оксфордський університет,
Мадридський університет Комплутенсе, Національна
бібліотека Каталонії, університетська бібліотека Лозанни, Гентський університет та
університет Кейо у Японії.

Мислене древо — багатоцільовий український сайт для
науки та освіти. На сайті представлені повні тексти наукових
праць різноманітної тематики (економіка, історія,
культурологія, мовознавство, філософія та ін.).

Cogprints — відкритий архів з когнітивних наук
(психологія,
нейробіологія,
лінгвістика,
когнітивна
лінгвістика, комп'ютерні науки (наприклад, штучний
інтелект, робототехніка та ін., філософія, біологія, медицина, антропологія, фізичні,
соціальні та математичні науки).

Діаспоріана — українська діаспорна електронна бібліотека.
Орієнтована на широкі кола користувачів і спрямована на
поширення знань про українську еміграцію та її досягнення.

Directory of Open Access Journals — безкоштовний онлайнкаталог, який надає доступ до повнотекстових рецензованих
наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами.
(Освіта, бібліографія, бібліотека науки, інформаційні
ресурси, образотворче мистецтво, географія, антропологія, історія (загальна) і історія
Європи, Америки; мова і література, філологія, лінгвістика, право, медицина, військова

справа, музика і книги про музику, військово-морські науки, філософія, психологія, релігія,
політичні науки, соціальні науки, технології).

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) —
авторитетний каталог академічних репозитаріїв відкритого
доступу.

Open Library — електронна бібліотека, проєкт
некомерційної організації Internet Archive у співпраці з
Open Content Alliance, станом на листопад 2008 року
нараховує 1 млн 064 тис. 822 оцифрованих книжки, які
знаходяться у відкритому доступі. Пошукові запити необхідно робити латинською абеткою.

Gallica — цифрова онлайнова бібліотека Національної
бібліотеки Франції. Всі матеріали бібліотеки знаходяться у
вільному доступі. Бібліотека містить різні види документів:
книги, журнали, газети, фотографії, карикатури, плакати,
карти, рукописи, партитури, аудіоматеріали, книжкові мініатюри.

Taylor and Francis — повнотекстові наукові та реферативні
журнали, книги. В ресурс включені видання з хімії, фізики,
біології, науки про землю, медицини, інженерні та
комп’ютерні науки, математики, статистики та інформатики, а також з економіки і
менеджменту, соціології, освіти, праву, філології, мистецтвознавству, психології і т.п.

Wiley — повнотекстові наукові журнали та електронні
книги з таких тем : бізнес, біологія, генетика, географія,
математика, історія, література, освіта, право, психологія,
соціологія, фізика, філософія, хімія.

Pidruchniki.ws — бібліотека українських підручників
онлайн.

JournalTOCs Discovery Service — сервіс пошуку серед
найбільшої безкоштовної колекції змістів наукових
журналів. Пошук здійснюється у назвах та змісті
авторитетних наукових комерційних журналів та журналів
вільного доступу (понад 15 тисяч назв журналів). JournalTOCs індексує статті одразу, як
тільки вони з’являються в мережі.

ChemSpider — безкоштовна база даних хімічних сполук і
сумішей від Royal Society of Chemistry, що забезпечує
швидкий доступ до тексту і структурному пошуку більш
ніж 100 мільйонам структур з сотень джерел даних.

ArXiv.org — найбільший безкоштовний архів електронних
публікацій наукових статей та їх препринтів. Наукова
тематика архіву включає астрономію, фізику, математику,
інформатику,
біологію,
статистику
та
фінансову
математику.

Ізборник — електронна бібліотека давньої української
літератури : українські літописи, хроніки, житія, апокрифи,
граматики,
лексикони,
історично-мемуарна
проза,
перекладні та поетичні твори, історія України IX-XVIII ст.

Інститут історії України — електронні версії досліджень
та
монографій
сучасних
українських
істориків,
енциклопедичних видань, українська історична періодика.

LIBRARIA — архів української періодики онлайн. На даний
момент ресурс містить 599 назв, 92730 випусків періодичних
видань із фондів українських архівів та бібліотек, Книжкової
палати України. Доступні цифрові зображення газет, а також
численні інструменти для повнотекстового пошуку.

World Digital Library — проект Бібліотеки Конгресу США,
що здійснюється за підтримки ЮНЕСКО та у співпраці з
бібліотеками, архівами, музеями, навчальними закладами та
міжнародними організаціями з усього світу. Бібліотека надає
безкоштовний доступ до великої кількості матеріалів
(рукописів, книг, мап та ін. документів), що представляють

культури різних країн світу.

Hindawi — видавнича корпорація, яка охоплює понад 100
рецензованих журналів відкритого доступу з фізики, хімії,
математики, техніки, біології, економіки та з інших основних
наукових сфер.

Europeana — інтернет-портал, який містить мільйони книг,
картин, фільмів, музейних предметів та архівних записів, які
були оцифровані по всій Європі.

Енциклопедія сучасної України — перша онлайн-версія
багатотомної енциклопедії, що правдиво, неупереджено й
всебічно подає цілісний багатогранний образ України ХХ–
ХХІ століть у особах, інституціях, поняттях.

УкрЛіб — сайт з великою колекцією класичної української
та світової літератури.

Бібліотека української та зарубіжної літератури —
підбірка класики для всіх, хто бажає читати.
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