Ebook Central kasutamine

E-raamatute andmebaasid

• Otsitulemusi on võimalik täpsustada aasta, ainevaldkonna, keele ja autori järgi.
• Otsida saab ka üksnes ostetud raamatute hulgast,
märgistades kastikese:

Juurdepääs ülikooli arvutivõrgus:
• TEA e-Entsüklopeedia
• Blackwell Reference Online
• Cambridge Core
• Ebook Central (ProQuest) e-raamatute laenutusplatvorm
• EBSCOhost eBook Collection
• Future Medicine
• IEEE-Wiley / MIT Press eBooks (2014-2016)
• IOP : The Institute of Physics eBooks
• Knovel
• OECD iLibrary
• Safari Books Online
• Sage Research Methods
• ScienceDirect e-Books and Reference Works
• SpringerLink:
Lecture Notes in Computer Science
• VTT Publications

Raamatut lugedes (Sign in) on võimalik:
markeerida tekstis huvipakkuvaid lõike,
lisada märkmeid loetu kohta,
printida ja

kopeerida.

Lubatud lehekülgede hulk on kirjas raamatu tutvustuse juures.
Lisavõimalused
edastamiseks

raamatu püsilink kirje

raamatu viitekirje erinevates stiilides, näit APA
(nime-aasta), Chicago/Turabian (numbriline) jt.
Raamatu allalaadimine (UNI-ID-ga)

E-raamatud
Tallinna Tehnikaülikooli
raamatukogus
Kerge otsida,
kerge kaasas kanda!

Vaba juurdepääsuga:
• Gutenberg e-Books
• Google e-Books

oma arvutisse, e-lugerisse või nutitelefoni on võimalik üldjuhul üksnes mingiks perioodiks (1–28 päeva).
Vormista laenutus REQUEST THIS BOOK (vajadusel
korduvalt).
Eelduseks Adobe Digital Editions tarkvara.
Peatükkide allalaadimine
Allalaaditud peatükid pdf-vormingus jäävad alles.
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OTSING PRIMO-st

Ebook Central (ProQuest)

Mis on e-raamat?
E-raamat on litsentsi alusel kasutatav või vaba juurdepääsuga digitaalteavik, milles on ülekaalus otsingut võimaldav tekst ja mis on trükitud raamatu
(monograafia) analoog.
E-raamat hõlmab ka elektroonilisi doktoriväitekirju
ja raamatukogus digiteeritud teavikuid. (EVS-ISO
2789:2014)
E-raamat ei tähenda automaatselt kõigile ja
kõikjalt tasuta juurdepääsu.
E-raamat on autorikaitse all samuti nagu trükitud
raamat, st et täisteksti avaldamiseks on vaja autori
luba. Autorikaitse alt vabaneb teos 70 aastat pärast
autori surma. See reegel kehtib üle maailma.
Meie raamatukogu on ostnud juurdepääsu ligi
228 200-le e-raamatule erinevate andmebaaside
vahendusel. Nende e-raamatute täistekstid on TalTechi liikmeskonnale kättesaadavad ülikooli arvutivõrgus, ülikoolivälistele lugejatele üksnes raamatukogus kohapeal.

Valige raamatukogu veebi avalehel vasakust menüüst e-ressursside portaal PRIMO, mis otsib kõigist raamatukogu andmebaasidest korraga.

Online'is lugemiseks on vajalik Adobe Reader tarkvara.

Näide:
Soovin tutvuda viimasel viiel aastal ilmunud ingliskeelsete e-raamatutega, mille pealkirjas esinevad
sõnad biofuel production.
1. Valin:
2. Täidan rippmenüüs väljad:

Otsitulemustes kuvatakse raamatukogule ostetud
(Available) raamatud, mille kirjed on ka e-kataloogis
ESTER.

Tulemus:
Kuvatakse 65 päringule vastavat raamatu või raamatu peatüki kirjet (09.03.18).

Kaugligipääs
Ülikooli liikmeskonnal on õigus kasutada raamatukogu andmebaase ka väljaspool ülikooli arvutivõrku.
Kaugligipääs täistekstidele luuakse VPN ühenduse
Toru kaudu. Eelduseks on ülikooli Uni-ID kasutamine.
Kaugtöö juhend on raamatukogu veebis.

– mugavaim kasutusviis

Raamatutele võib olla erinev juurdepääs:
• Your institution has unlimited access to this
book
Raamatut saab kasutada piiramatu arv lugejaid
korraga.
• Your institution has access to multiple copies
of this book
Raamatut saab kasutada piiramatu arv lugejaid
korraga, aga kasutuskorrad aastas on piiratud
(üldjuhul 325 päeva).
• Your institution has access to 1 copy (3 copies)
of this book
Korraga saab raamatut lugeda 1 (3 kasutajat) korraga. Kui üks lugeja logib välja, saab teine kohe
alustada.
Kogu kollektsiooniga tutvumiseks on vaja UNIID-ga sisse logida
.
Otsingus kuvatakse ka mitteostetud raamatud

Rohkem võimalusi pakub e-raamatute laenutusplatvorm EBook Central, mille valikus on üle 800
000 e-raamatu.

Mitteostetud raamatuid saab on-line´is lugeda 5 minutit. Edasiseks kasutamiseks tuleb täita laenutuse
REQUEST vorm (või õppejõu põhjendatud ettepanek ostmiseks).

