
Відкрито тестовий доступ до електронних продуктів видавництва 

Кембриджського університету Cambridge University Press 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського з 01.09.2015 по 

30.09.2015 надає тестовий доступ до електронних продуктів видавництва 

Кембриджського університету Cambridge University Press. 

Cambridge Books Online пропонує доступ до книг всесвітньо відомого 

видавництва Кембриджського університету з усіх предметних галузей. 

Cambridge Books Online пропонує користувачам: 

– більше 20000 електронних книг з усіх предметних галузей; 

– широко представлені підручники, академічні монографії, довідники; 

– нові надходження та архіви; 

– колекції до 1990 р.; 

– найновіші книги та найбільш запитувані найменування; 

– нові наймення додаються кожного місяця; 

– потужний механізм пошуку. 

Для того, щоб автоматично отримати доступ, завітайте на сайт 

http://ebooks.cambridge.org 

Cambridge Companions Online 

Повнотекстова електронна версія однієї з найстаріших і 

найпопулярніших колекцій книг Видавництва Кембріджського університету 

з літературознавства, філософії, класичних досліджень, релігієзнавства, 

культурології, музикознавства – всього більше 500 томів. Кожний з томів 

служить введенням в аналіз творчості того чи іншого письменника, філософа, 

релігійного діяча або музиканта. Також у колекцію входять книги, 

присвячені спеціальним темам, літературним та філософським течіям та 

напрямам, історичним епохам у розвитку суспільної думки та художньої 

творчості. 

Додатково до традиційних для серії предметних галузей нині додано 

нові: живопис, право, менеджмент, дослідження з американістики, готуються 

томи з соціології. 

Для того, щоб автоматично отримати доступ, завітайте на сайт 

http://universitypublishingonline.org/cambridge/companions 

Cambridge Histories Online 

Унікальне зібрання книг з історії містить приблизно 300 томів, початок 

архіву – 1960 р., 15 галузей історії, широкі пошукові можливості. 

Cambridge Histories Online пропонує два типи публікацій: 

– видання, що відносяться до політичної та економічної історії країн 

світу (Historiesof Britain, America, China, Japan, Africa, Latin America, Islam, Ir

an та ін.); 

http://ebooks.cambridge.org/
http://universitypublishingonline.org/cambridge/companions


– усі інші галузі історії (The Cambridge History of Renaissance Political 

Thought,Cambridge Modern History, the Cambridge History of English Literature, 

the Cambridge Medieval History, the Cambridge Ancient History, The Cambridge 

History of Musical Performance, The Cambridge History of British Theatre та ін.). 

Для того, щоб автоматично отримати доступ, завітайте на сайт 

http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories 

Cambridge Journals   

Електронні наукові журнали одного з найстаріших та авторитетних 

видавництв світу – CambridgeUniversity Press. Політематична колекція. 

Представлено більше 46 предметних галузей. 

– більше 300 журналів; 

– публікації понад 100 освітніх та професійних асоціацій; 

– більше 8 млн посилань; 

– архіви – з 1997 р., деякі журнали доступні з 1998 р.; 

– повні тексти представлені у форматі PDF і відповідають друкованої версії. 

Для того, щоб автоматично отримати доступ, завітайте на сайт 

http://journals.cambridge.org 

Доступ можна отримати в читальних залах НБУВ (Відкрито тестовий 

доступ до електронних продуктів видавництва Кембриджського 

університету Cambridge University Press // Національна бібліотека 

України імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/node/2372). – 2015. 

– 2.09). 
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