O wiele więcej niŜ kolejna kolekcja
ksiąŜek elektronicznych

MyiLibrary jest agregatowa platformą zawierającą najbardziej aktualne i
waŜne zasoby elektroniczne dostępne dziś na rynku. Dzięki platformie
MyiLibrary uŜytkownicy z instytucji akademickich, organizacji rządowych i
międzynarodowych mają dostęp do potrzebnych im informacji badawczych i
naukowych. Obecnie MyiLibrary zawiera ponad 93 300 tytułów e-ksiaŜek.
KaŜdego tygodnia dodawanych jest 1000 tytułów, dzięki czemu jest to
najszybciej rosnąca kolekcja e-ksiąŜek na rynku.
Kolekcje udostępniane w ramach MyiLibrary zawierają pozycje od
najlepszych wydawców tytułów naukowych, technicznych i medycznych
takich jak Wiley, Taylor and Francis, Springer, Elsevier i Oxford
University Press i obejmują wszystkie dziedziny nauki. Dodatkowo w
kolekcjach znajdują się unikatowe zbiory z międzynarodowych organizacji
takich jak OECD, International Labour Organisation, World Health
Organisation czy World Bank.

Wyszukiwanie - szybkie wyszukiwanie potrzebnych tytułów lub
informacji - wyszukiwanie według tytułu, autora, numeru ISBN,
wydawcy, daty lub słowa kluczowego
Kopiuj, wklejaj i drukuj - tekst i obrazki ze wszystkich tytułów
do innych dokumentów.
Notatki - moŜliwość dodawania i zapisywania własnych notatek,
tak by moŜna było szybko do nich powrócić lub udostępnić je
innym osobom
Rekordy MARC - są dostępne dla wszystkich tytułów i mogą
zostać dodatkowo dopasowane do indywidualnych wymagań
Alerty o nowych tytułach - kolekcje są często aktualizowane,
dzięki temu uŜytkownicy zawsze mają dostęp do najnowszych
publikacji.

Platforma MyiLibrary umoŜliwia
najbardziej efektywne wykorzystanie
kolekcji.

Interfejs MyiLibrary to:
• kontekstowe, czytelne przedstawianie
wyników
• wyszukiwanie w którejkolwiek kategorii
tematycznej klasyfikacji LC
• zapisywanie wyników wyszukiwania
• szybkie wyszukiwanie
• eksport do RefWorks
• strony z dodatkowymi informacjami
• newsletter, specjalne oferty
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O wiele więcej niŜ kolejna kolekcja
ksiąŜek elektronicznych
MyiLibrary umoŜliwia dostosowanie kolekcji ksiąŜek elektronicznych do Państwa
wymagań i moŜliwości finansowych - moŜna wybrać tylko tę zawartość, która
odpowiada specyficznym potrzebom biblioteki i uŜytkowników.
MyiLibrary to takŜe łatwe w uŜyciu narzędzia wyszukiwawcze i cross-referencyjne
dla wszystkich materiałów zawartych w całej kolekcji. Dodatkowe udogodnienia to
moŜliwość tworzenia ulubionych kolekcji ksiąŜek, dodawania własnych notatek do
kaŜdej ksiąŜki i udostępniania ich innym uŜytkownikom.
Wszystkie te cechy sprawiają, Ŝe platforma MyiLibrary to najbardziej wszechstronny
produkt na rynku.
Lista wydawców stale współpracujących z MyiLibrary
ciągle rośnie, w tej chwili liczy około 170 wydawców i
Wybrani wydawcy:
organizacji.
Bernan Press
Blackwell Publishing Ltd
Pearson Education UK
Bloomsbury
Prentice Hall
Cambridge University Press
RAPRA
Research Machines (Helicon)
Cisco Press
Routledge
CRC Press
Sage Publications
Edinburgh University Press
Springer
Elsevier Health Sciences
Springer Publishing Co Ltd
Emerald Insight
FT Prentice Hall
Taylor & Francis Publishing
Heinemann USA
Verlag Helvetica Chimica
Humana Press
International Atomic Energy Agency
International Labour Organization
Idea Group Inc.
John Wiley & Son Ltd
International Maritime Organisation
National Academies Press
International Organization for Migration
OECD
Nature Publishing Group
New Riders
UN AIDS
NRC Research Group
United Nations
Oxford University Press UK
World Bank Group
Oxford University Press USA
World Health Organization
Peachpit Press

Dziedziny:
•
•
•

•
•
•
•

Agriculture
Auxiliary Sciences of
History
Bibliography. Library
Science. Information
Resources (General)
Education
Fine Arts
General Works
Geography. Anthropology.

•
•
•
•
•
•
•
•

Recreation.
History (General) and
History of Europe
History: America
Language and Literature
Law
Medicine
Military Science
Music and Books on Music
Naval Science

•
•
•
•
•

Philosophy. Psychology.
Religion
Political Science
Science
Social Sciences
Technology
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