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BIBLIOTECA-CRAI

RECURSOS EXTERNS EN OBERT

Springer books: ebooks d'accés lliure de totes les disciplines entre les
quals podem trobar llibres de Psicologia, Biomedicina, Farmacia,
Economia i Ciències Empresarials, Química, Informàtica, Ciències de la
Terra, Educació, etc.
Coupering.org: iniciatives d'alguns editors per ajudar al món acadèmic a
fer front a la crisi sanitària actual. Han posat en obert contingut de
revistes, llibres electrònics, entre d'altres recursos.
Springer Nature – COVID & online courses: accés a diferents MOOC i
cursos en línia de diverses disciplines. També es pot consultar
completament en obert la informació sobre la COVID-19 que ofereix al
seu portfolio.
Cambridge University Press – Coronavirus resources: accés gratuït a
articles i capítols sobre la COVID-19 i a més de 700 texbooks en format
HTLM fins a finals de maig de 2020.
EBSCO – Bases de dades i eBooks: recursos d’accés gratuït relacionats
amb la COVID-19 (anglès i català).
Thomson Reuters – Dossiers d’impacte jurídic de la COVID-19: enllaç
amb l’anàlisi de les principals reformes legislatives i les seves
afectacions. També informació relativa a la legislació sobre els
contractes, acomiadaments i ERTO, i un dossier legislatiu anomenat
“Incidencia del coronavirus en el ámbito laboral y medidas del Real
Decreto-ley 7/2020 y el Real Decreto 463/2020”.
Dykinson: ebooks gratuïts de l'editorial de textos jurídics, universitaris,
d'economia-empresa, ciències socials i humnitats.
JoVE Science Education: revista científica i revisada per parells
dedicada a la publicació d'investigació científica en un format visual.
Accés a tot el contingut en vídeo fins el 15 de juny de 2020.
Editorial Panamericana: posa a disposició la seva plataforma EUREKA
on es poden consultar més de 600 títols en format digital.
Ingebooks: ofereix gratuïtament accés a alguns llibres de les àrees de
Ciències de la Salut, Informàtica o Empresa, entre d'altres.
Elsevier: dona accés complet al seu contingut sobre el COVID-19 a
través de diverses plataformes:
PubMed Central
ScienceDirect: treballs d'investigació publicats per MEJM, JAMA, BMJ,
The Lancet, entre d'altres articles i investigacions sobre la malaltia.

A més a més...

A nivell mundial tenim la World Digital Library
Adreçat a tots els públics Ebiblio: servei de préstec electrònic de la
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona
En el món del llibre en general, l'escriptora mataronina Care Santos
penja recomanacions de llibres en el seu perfil de Facebook
Algunes editorials regalen llibres electrònics
Stonberg: 1 llibre electrònic gratuït al dia
Planeta de libros amb la campanya Keepreadingencasa: diversos
autors i editorials han decidit posar els seus llibres gratuïtament
online durant la quarentena: La sombra del viento, El código da Vinci,
El tiempo entre costuras, alguns còmics...
Anagrama: regala 5 llibres electrònics
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