Academic Search Premier - багатопрофільна база даних, яка містить більш ніж 4600
повнотекстових журналів, з них майже 3900 рецензованих. Архіви близько 100 журналів доступні
з 1975 року.
AHFS Consumer Medication Information – це перевірене джерело і визнаний стандарт інформації
з лікарських засобів для пацієнтів від Американського товариства фармацевтів системи охорони
здоров'я (AHFS). Ресурс містить більше тисячі монографій. Зміст оновлюється щомісяця.
Business Source Premier – найпопулярніша в економічній галузі база даних з бізнесу, яка містить
повні тексти більш як 2300 журналів і понад 1100 рецензованих видань. Архів сягає 1886 року, а
посилання відстежуються з 1998 року. Оновлюється щодня.
ERIC - Education Resource Information Center забезпечує доступ до освітніх видань і ресурсів,
містить більше 1,3 млн записів з журналів, включених в бази даних Current Index of Journals in
Education та Resources in Education Index.
European Views of the Americas: 1493 to 1750 – нова бібліографічна база даних European
Americana, що представляє хронологічний опис робіт, виданих в Європі в 1493-1750 роках, які
були присвячені Америці. Містить понад 32 000 записів.
GreenFILE – база даних про навколишнє середовище; містить реферативну інформацію для
приблизно 38 4000 записів, а також повні тексти з відкритого доступу для більш ніж 4700 записів.
Health Source - Consumer Edition – база даних з охорони здоров'я, у якій представлено близько 80
повнотекстових журналів.
Health Source: Nursing/Academic Edition – база даних надає близько 550 повнотекстових
наукових журналів з багатьох медичних дисциплін. Крім того представляє ресурс AHFS Consumer
Medication Information, в який включені 1300 інструкцій із застосування непатентованих
лікарських засобів (понад 4700 торгових марок препаратів-дженериків).
Library, Information Science & Technology Abstracts – реферативно-бібліографічна база даних
LISTA включає більш ніж 560 наукових журналів, а також книги, звіти і праці конференцій з
питань бібліотечної справи, класифікації, каталогізації, бібліометрії, онлайновиго доступу до
інформації, інформаційного менеджменту тощо.
MasterFILE Premier – повнотекстова багатопрофільна база даних, що містить понад 1700 видань
за період з 1975 року, близько 500 довідників, 164 400 документів-першоджерел і колекцію
зображень. Оновлюється щодня.
MEDLINE – реферативно-бібліографічна база даних, створена Національної медичної
бібліотекою, об'ємом 5400 біомедичних журналів.
Newspaper Source – повнотекстова база даних більш ніж 40 американських та міжнародних газет,
а також вибрані повні тексти 389 регіональних газет (США), стенограми теле- і радіоновин.
Regional Business News – повнотекстова база даних матеріалів з понад 80 регіональних видань з
бізнесу США.
Teacher Reference Center – реферативно-бібліографічна база даних з 280 популярних журналів
для викладачів та адміністраторів навчальних закладів.

