
  

  

CCEENNTTRRAALL  LLIIBBRRAARRYY  
  

  

OOnnlliinnee  RReessoouurrcceess  
  

  

11..  EEBBSSCCOO  --  AAccaaddeemmiicc  SSeeaarrcchh  PPrreemmiieerr    
  

AAccaaddeemmiicc  SSeeaarrcchh  PPrreemmiieerr  iiss  tthhee  wwoorrlldd’’ss  mmoosstt  vvaalluuaabbllee  aanndd  mmoosstt  ccoommpprreehheennssiivvee  sscchhoollaarrllyy,,  

mmuullttii--ddiisscciipplliinnaarryy  ffuullll--tteexxtt  ddaattaabbaassee,,  wwiitthh  mmoorree  tthhaann  88,,550000  ffuullll--tteexxtt  ppeerriiooddiiccaallss,,  iinncclluuddiinngg  mmoorree  

tthhaann  77,,330000  ppeeeerr--rreevviieewweedd  jjoouurrnnaallss..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  ffuullll  tteexxtt,,  tthhiiss  ddaattaabbaassee  ooffffeerrss  iinnddeexxiinngg  aanndd  

aabbssttrraaccttss  ffoorr  mmoorree  tthhaann  1122,,550000  jjoouurrnnaallss  aanndd  aa  ttoottaall  ooff  mmoorree  tthhaann  1133,,220000  ppuubblliiccaattiioonnss  iinncclluuddiinngg  

mmoonnooggrraapphhss,,  rreeppoorrttss,,  ccoonnffeerreennccee  pprroocceeeeddiinnggss,,  eettcc..  TThhee  ddaattaabbaassee  ffeeaattuurreess  PPDDFF  ccoonntteenntt  ggooiinngg  bbaacckk  

aass  ffaarr  aass  11888877,,  wwiitthh  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  ffuullll  tteexxtt  ttiittlleess  iinn  nnaattiivvee  ((sseeaarrcchhaabbllee))  PPDDFF  ffoorrmmaatt..  SSeeaarrcchhaabbllee  

cciitteedd  rreeffeerreenncceess  aarree  pprroovviiddeedd  ffoorr  mmoorree  tthhaann  11,,440000  jjoouurrnnaallss..  

  

““IItt  ccoovveerrss  aallll  ddiisscciipplliinneess  ((EEnnggiinneeeerriinngg,,  MMaannaaggeemmeenntt  &&  CCoommmmeerrccee,,  CCoommppuuttiinngg  SScciieenncceess,,  LLiiffee  

SScciieenncceess,,  BBaassiicc  SScciieenncceess,,  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  SScciieenncceess,,  PPhhyyssiiootthheerraappyy,,  MMaarriinnee,,  VViissuuaall  

CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  SScciieennccee  &&  HHuummaanniittiieess,,  LLaanngguuaaggeess,,  LLaaww,,  EEdduuccaattiioonn,,  eettcc..))””  

  

UURRLL  ::  hhttttpp::////sseeaarrcchh..eebbssccoohhoosstt..ccoomm    

LLooggiinn  ::  DDiirreecctt  AAcccceessss  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss  ((UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  nnoott  rreeqquuiirreedd))    

  

  

22..  EEBBSSCCOO  --  BBuussiinneessss  SSoouurrccee  EElliittee    
  

TThhiiss  bbuussiinneessss  ddaattaabbaassee  pprroovviiddeess  ffuullll  tteexxtt  ffoorr  oovveerr  11,,000000  bbuussiinneessss  ppuubblliiccaattiioonnss..  TThhee  rriicchh  ccoolllleeccttiioonn  

ooff  ttiittlleess  iinn  BBuussiinneessss  SSoouurrccee  EElliittee  pprroovviiddeess  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaattiinngg  bbaacckk  ttoo  11998855..  MMoorree  tthhaann  1100,,110000  

ssuubbssttaannttiiaall  ccoommppaannyy  pprrooffiilleess  ffrroomm  DDaattaa  mmoonniittoorr  aarree  aallssoo  iinncclluuddeedd..  TThhiiss  ddaattaabbaassee  iiss  uuppddaatteedd  oonn  aa  

ddaaiillyy  bbaassiiss  vviiaa  EEBBSSCCOOhhoosstt..  

  

UURRLL  ::  hhttttpp::////sseeaarrcchh..eebbssccoohhoosstt..ccoomm      

LLooggiinn  ::  DDiirreecctt  AAcccceessss  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss  ((UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  nnoott  rreeqquuiirreedd))    

  



  

33..  PPrrooQQuueesstt  AABBII//IINNFFOORRMM  GGlloobbaall  
  

TThhiiss  ddaattaabbaassee  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ccoommpprreehheennssiivvee  bbuussiinneessss  ddaattaabbaasseess  oonn  tthhee  mmaarrkkeett..  IItt  iinncclluuddeess  iinn--

ddeepptthh  CCoovveerraaggee  ffoorr  tthhoouussaannddss  ooff  ppuubblliiccaattiioonnss,,  mmoosstt  ooff  wwhhiicchh  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  ffuullll  tteexxtt  aanndd  tthhee  

llaatteesstt  bbuussiinneessss  aanndd  ffiinnaanncciiaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  rreesseeaarrcchheerrss  aatt  aallll  lleevveellss..  IItt  iinncclluuddeess  iinn--ddeepptthh  

ccoovveerraaggee  ffrroomm  tthhoouussaannddss  ooff  ppuubblliiccaattiioonnss,,  mmoosstt  ooff  tthheemm  iinn  ffuullll--tteexxtt..  WWiitthh  AABBII//IINNFFOORRMM  GGlloobbaall,,  

uusseerrss  ccaann  ffiinndd  oouutt  aabboouutt  bbuussiinneessss  ccoonnddiittiioonnss,,  mmaannaaggeemmeenntt  tteecchhnniiqquueess,,  bbuussiinneessss  ttrreennddss,,  

mmaannaaggeemmeenntt  pprraaccttiiccee  aanndd  tthheeoorryy,,  ccoorrppoorraattee  ssttrraatteeggyy  aanndd  ttaaccttiiccss,,  aanndd  ccoommppeettiittiivvee  llaannddssccaappee..  

AABBII//IINNFFOORRMM  GGlloobbaall  iinncclluuddeess  AABBII//IINNFFOORRMM  AArrcchhiivvee,,  wwhhiicchh  ooffffeerrss  aa  ddeeeepp  bbaacckk  ffiillee  ooff  mmaannyy  ooff  

tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  bbuussiinneessss  jjoouurrnnaallss  ooff  tthhee  llaasstt  cceennttuurryy..  

  

UURRLL  ::  hhttttpp::////sseeaarrcchh..pprrooqquueesstt..ccoomm//bbuussiinneessss//??aaccccoouunnttiidd==114488771199    

LLooggiinn  ::  DDiirreecctt  AAcccceessss  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss  ((UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  nnoott  rreeqquuiirreedd))    

  

  

44..  JJ--GGaattee  ((SSoocciiaall  &&  MMaannaaggeemmeenntt  SScciieenncceess))  
  

JJ--GGaattee  iiss  aann  eelleeccttrroonniicc  ggaatteewwaayy  ttoo  gglloobbaall  ee--jjoouurrnnaall  lliitteerraattuurree..  LLaauunncchheedd  iinn  22000011  bbyy  IInnffoorrmmaattiiccss  

IInnddiiaa  LLiimmiitteedd,,  JJ--GGaattee  pprroovviiddeess  sseeaammlleessss  aacccceessss  ttoo  mmiilllliioonnss  ooff  jjoouurrnnaall  aarrttiicclleess  aavvaaiillaabbllee  oonnlliinnee  

ooffffeerreedd  bbyy  1133,,223388  PPuubblliisshheerrss..  IItt  pprreesseennttllyy  hhaass  aa  mmaassssiivvee  ddaattaabbaassee  ooff  jjoouurrnnaall  lliitteerraattuurree,,  iinnddeexxeedd  

ffrroomm  4455,,005555  ee--jjoouurrnnaallss  wwiitthh  lliinnkkss  ttoo  ffuullll  tteexxtt  aatt  ppuubblliisshheerr  ssiitteess..  JJ--GGaattee  aallssoo  ppllaannss  ttoo  ssuuppppoorrtt  

oonnlliinnee  ssuubbssccrriippttiioonn  ttoo  jjoouurrnnaallss,,  eelleeccttrroonniicc  ddooccuummeenntt  ddeelliivveerryy,,  aarrcchhiivviinngg  aanndd  ootthheerr  rreellaatteedd  

sseerrvviicceess..  

aa..    TTaabbllee  ooff  CCoonntteennttss  ((TTOOCC))--  FFoorr  4455,,005555  ee--jjoouurrnnaallss..  

bb..  DDaattaabbaassee  --  AA  ccoommpprreehheennssiivvee  sseeaarrcchhaabbllee  ddaattaabbaassee  wwiitthh  4488,,003366,,770066  aarrttiicclleess,,  wwiitthh  1100,,000000++  

aarrttiicclleess  aaddddeedd  eevveerryy  ddaayy..  

  

UURRLL  ::  hhttttpp::////jjggaatteepplluuss..ccoomm//sseeaarrcchh//  

LLooggiinn  ::  DDiirreecctt  AAcccceessss  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss  ((UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  nnoott  rreeqquuiirreedd))    

  
55..  IIEEEEEE  
  

TThhee  IIEEEEEE  XXpplloorree  ddiiggiittaall  lliibbrraarryy  iiss  aa  ppoowweerrffuull  rreessoouurrccee  ffoorr  ddiissccoovveerryy  aanndd  aacccceessss  ttoo  sscciieennttiiffiicc  aanndd  

tteecchhnniiccaall  ccoonntteenntt  ppuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  IIEEEEEE  ((IInnssttiittuuttee  ooff  EElleeccttrriiccaall  aanndd  EElleeccttrroonniiccss  EEnnggiinneeeerrss))  aanndd  

iittss  ppuubblliisshhiinngg  ppaarrttnneerrss..  IIEEEEEE  XXpplloorree  pprroovviiddeess  WWeebb  aacccceessss  ttoo  mmoorree  tthhaann  33--mmiilllliioonn  ffuullll--tteexxtt  

ddooccuummeennttss  ffrroomm  ssoommee  ooff  tthhee  wwoorrlldd''ss  mmoosstt  hhiigghhllyy  cciitteedd  ppuubblliiccaattiioonnss  iinn  eelleeccttrriiccaall  eennggiinneeeerriinngg,,  

ccoommppuutteerr  sscciieennccee  aanndd  eelleeccttrroonniiccss..  TThhee  ccoonntteenntt  iinn  IIEEEEEE  XXpplloorree  ccoommpprriisseess  oovveerr  116600  jjoouurrnnaallss,,  oovveerr  

11,,220000  ccoonnffeerreennccee  pprroocceeeeddiinnggss,,  mmoorree  tthhaann  33,,880000  tteecchhnniiccaall  ssttaannddaarrddss,,  oovveerr  11,,000000  eeBBooookkss  aanndd  oovveerr  

330000  eedduuccaattiioonnaall  ccoouurrsseess..  AApppprrooxxiimmaatteellyy  2255,,000000  nneeww  ddooccuummeennttss  aarree  aaddddeedd  ttoo  IIEEEEEE  XXpplloorree  eeaacchh  

mmoonntthh..  

  

UURRLL  ::  hhttttpp::////wwwwww..iieeeeee..oorrgg//iieeeeeexxpplloorree    

LLooggiinn  ::  DDiirreecctt  AAcccceessss  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss  ((UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  nnoott  rreeqquuiirreedd))    

  



66..  AASSMMEE  
  

TThhee  AAmmeerriiccaann  SSoocciieettyy  ooff  MMeecchhaanniiccaall  EEnnggiinneeeerrss  iiss  aa  nnoonnpprrooffiitt  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  tteecchhnniiccaall  

oorrggaanniizzaattiioonn  sseerrvviinngg  aa  wwoorrllddwwiiddee  ccoommmmuunniittyy  ooff  mmeecchhaanniiccaall  eennggiinneeeerrss..  TThhee  AASSMMEE  ccoonndduuccttss  oonnee  

ooff  tthhee  wwoorrlldd''ss  llaarrggeesstt  tteecchhnniiccaall  ppuubblliisshhiinngg  ooppeerraattiioonnss..  TThhee  ssoocciieettyy  hhoollddss  mmoorree  tthhaann  2288  tteecchhnniiccaall  

ccoonnffeerreenncceess  aanndd  220000  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouurrsseess  eeaacchh  yyeeaarr..  TThhee  AASSMMEE  pprroommoottee  aanndd  

eennhhaannccee  tthhee  tteecchhnniiccaall  ccoommppeetteennccyy  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  wweellll--bbeeiinngg  tthhrroouugghh  qquuaalliittyy  pprrooggrraammss  aanndd  

aaccttiivviittiieess  iinn  mmeecchhaanniiccaall  eennggiinneeeerriinngg,,  bbeetttteerr  eennaabbllee  iittss  pprraaccttiittiioonneerrss  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  wweellll--bbeeiinngg  

ooff  hhuummaannkkiinndd  tthhrroouugghh  iittss  ppuubblliiccaattiioonnss  tthhaatt  iinncclluuddee  1199  jjoouurrnnaallss  

RReessoouurrccee  3311  JJoouurrnnaallss,,  TTrraannssaaccttiioonnss,,  MMaaggaazziinneess  BBaacckk--FFiilleess  22000000  oonnwwaarrddss..  

  

UURRLL  ::  hhttttpp::////aassmmeeddiiggiittaallccoolllleeccttiioonn..aassmmee..oorrgg//jjoouurrnnaallss..aassppxx    

LLooggiinn  ::  DDiirreecctt  AAcccceessss  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss  ((UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  nnoott  rreeqquuiirreedd))    

  

77..  AASSCCEE  

  
TThhee  AAmmeerriiccaann  SSoocciieettyy  ooff  CCiivviill  EEnnggiinneeeerrss  ((AASSCCEE))  iiss  rreeccooggnniizzeedd  gglloobbaallllyy  ffoorr  tthheeiirr  ssiiggnniiffiiccaanntt  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  aanndd  ddeeddiiccaattiioonn  ttoo  tthhee  aaddvvaanncceemmeenntt  ooff  sscciieennccee  aanndd  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  cciivviill  eennggiinneeeerriinngg  

pprrooffeessssiioonn..  TThhee  AASSCCEE  ppuubblliisshheess  3388  jjoouurrnnaallss,,  ppeerriiooddiiccaallss  aanndd  ttrraannssaaccttiioonnss  tthhaatt  ccoovveerr  aa  

ccoommpprreehheennssiivvee  rraannggee  ooff  tthhee  cciivviill  eennggiinneeeerriinngg  pprrooffeessssiioonn..  AASSCCEE  jjoouurrnnaallss  aarree  hhiigghhllyy  cciitteedd  aanndd  aarree  

mmoosstt  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  cciivviill  eennggiinneeeerrss  ffoorr  eexxcchhaannggiinngg  tteecchhnniiccaall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  kknnoowwlleeddggee..  

IInnffoorrmmaattiioonn  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  jjoouurrnnaallss  ooff  AASSCCEE  ffoorrmmss  aarrcchhiivvaall  rreeccoorrddss  nnoott  oonnllyy  ooff  tthhee  tteecchhnniiccaall  

aaddvvaanncceess  ooff  tthhee  AASSCCEE  bbuutt  ooff  tthhee  cciivviill  eennggiinneeeerriinngg  pprrooffeessssiioonn  aass  aa  wwhhoollee..  

  

RReessoouurrccee  3388  JJoouurrnnaallss,,  TTrraannssaaccttiioonnss,,  MMaaggaazziinneess  BBaacckk--FFiilleess  11999955  oonnwwaarrdd  

  

UURRLL  ::  hhttttpp::////aasscceelliibbrraarryy..oorrgg//jjoouurrnnaallss//aallll__jjoouurrnnaall__ttiittlleessss    

LLooggiinn  ::  DDiirreecctt  AAcccceessss  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss  ((UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  nnoott  rreeqquuiirreedd))    

  

  

88..  NNaattuurree  
  

NNaattuurree  iiss  tthhee  wwoorrlldd''ss  mmoosstt  hhiigghhllyy  cciitteedd  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  sscciieennccee  jjoouurrnnaall,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  22001133  

JJoouurrnnaall  CCiittaattiioonn  RReeppoorrttss  SScciieennccee  EEddiittiioonn  ((TThhoommssoonn  RReeuutteerrss,,  22001144))..  IIttss  IImmppaacctt  FFaaccttoorr  iiss  4422..335511..  

TThhee  iimmppaacctt  ffaaccttoorr  ooff  aa  jjoouurrnnaall  iiss  ccaallccuullaatteedd  bbyy  ddiivviiddiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  cciittaattiioonnss  iinn  aa  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  

ttoo  tthhee  ssoouurrccee  iitteemmss  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhaatt  jjoouurrnnaall  dduurriinngg  tthhee  pprreevviioouuss  ttwwoo  yyeeaarrss..  IItt  iiss  aann  iinnddeeppeennddeenntt  

mmeeaassuurree  ccaallccuullaatteedd  bbyy  TThhoommssoonn  RReeuutteerrss,,  PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  UUSSAA..  

  

UURRLL  ::  hhttttpp::////wwwwww..nnaattuurree..ccoomm    

LLooggiinn  ::  DDiirreecctt  AAcccceessss  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss  ((UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  nnoott  rreeqquuiirreedd))    

  

  

99..  MMiiccrroommeeddeexx’’ss  CClliinniiccaall  KKnnoowwlleeddggee  SSuuiittee  
  

TThhiiss  iinncclluuddeess  aallll  tthhee  uunnbbiiaasseedd,,  rreeffeerreenncceedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  DDrruuggss,,  PPooiissoonn,,  MMaarrttiinnddaallee,,  PPDDRR,,  

TTooxxiiccoollooggyy,,  DDiisseeaasseess,,  AAccuuttee  CCaarree  aanndd  AAlltteerrnnaattiivvee  MMeeddiicciinnee  yyoouu  nneeeedd  ttoo  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  cclliinniiccaall  

ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ddeecciissiioonnss  

  

UURRLL  ::  hhttttpp::////wwwwww..mmiiccrroommeeddeexxssoolluuttiioonnss..ccoomm    

LLooggiinn  ::  CCoonnttaacctt  tthhee  LLiibbrraarriiaann  ffoorr  UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  

  

  



1100..  BBeenntthhaamm  SScciieennccee  PPhhaarrmmaaccyy  
  

AA  mmaajjoorr  SSTTMM  jjoouurrnnaall  ppuubblliisshheerr  ooff  2233  oonnlliinnee  aanndd  pprriinntt  jjoouurrnnaallss,,  aanndd  44  pprriinntt//oonnlliinnee  bbooookk  ((sseerriieess)),,  

BBeenntthhaamm  SScciieennccee  aannsswweerrss  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonnaall  nneeeeddss  ooff  tthhee  pphhaarrmmaacceeuuttiiccaall,,  bbiioommeeddiiccaall  aanndd  

mmeeddiiccaall  rreesseeaarrcchh  ccoommmmuunniittyy..  BBeenntthhaamm  SScciieennccee  PPuubblliisshheerrss  iiss  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  SSTTMM  ppuubblliisshheerr  

aannsswweerriinngg  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  nneeeeddss  ooff  tthhee  pphhaarrmmaacceeuuttiiccaall  aanndd  bbiioommeeddiiccaall  rreesseeaarrcchh  jjoouurrnnaall..  WWee  aarree  

ppuubblliisshheerrss  ooff  mmaannyy  hhiigghh  iimmppaacctt  ffaaccttoorr  jjoouurrnnaallss  aanndd  bbooookkss;;  lleeaaddiinngg  ttiittlleess  iinncclluuddee  CCuurrrreenntt  

PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  DDeessiiggnn  ((IImmppaacctt  FFaaccttoorr  44..777744)),,  CCuurrrreenntt  MMeeddiicciinnaall  CChheemmiissttrryy  ((IImmppaacctt  FFaaccttoorr  

44..6633))  aanndd  CCuurrrreenntt  MMoolleeccuullaarr  MMeeddiicciinnee  ((IImmppaacctt  FFaaccttoorr  55..221122))..    

  

UURRLL  ::  hhttttpp::////wwwwww..iinnggeennttaaccoonnnneecctt..ccoomm//ccoonntteenntt//bbeenn//    

LLooggiinn  ::  DDiirreecctt  AAcccceessss  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss  ((UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  nnoott  rreeqquuiirreedd))  

  

1111..  IInnvveennttii  JJoouurrnnaallss  
  

IInnvveennttii  iiss  bboorrnn  oouutt  ooff  aa  rreevvoolluuttiioonnaarryy  22--SSttaaggee  PPuubblliisshhiinngg  PPrroocceessss  ((PPaatteenntt  FFiilleedd))  iinnvvoollvviinngg  DDuuoo  

JJoouurrnnaallss::  IInnvveennttii  RRaappiidd  &&  IInnvveennttii  IImmppaacctt..  TThhiiss  pprroocceessss  ssuurrpprriissiinnggllyy  eelliimmiinnaatteess  TTiimmee  &&  

RReejjeeccttiioonn,,  tthhee  ttwwoo  ddrreeaaddffuull  tthhiinnggss  aauutthhoorrss  aallwwaayyss  ddiisslliikkeedd;;  yyeett  eennssuurriinngg  qquuaalliittyy  &&  iimmppaacctt..  IItt  

ccoovveerrss  1100  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  JJoouurrnnaallss,,  2255  JJoouurrnnaallss  ffoorr  EEnnggiinneeeerriinngg  TTeecchhnnoollooggyy  &&  MMaannaaggeemmeenntt..    

  

UURRLL  ::  wwwwww..iinnvveennttii..iinn  

LLooggiinn  ::  CCoonnttaacctt  tthhee  LLiibbrraarriiaann  ffoorr  UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  

  
1122..  LLeexxiissNNeexxiiss  ––  LLaaww  
  

LLeexxiissNNeexxiiss®®  iiss  aa  lleeaaddiinngg  gglloobbaall  pprroovviiddeerr  ooff  ccoonntteenntt--eennaabblleedd  wwoorrkkffllooww  ssoolluuttiioonnss  ddeessiiggnneedd  

ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  tthhee  lleeggaall,,  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt,,  ccoorrppoorraattee,,  ggoovveerrnnmmeenntt,,  llaaww  

eennffoorrcceemmeenntt,,  aaccccoouunnttiinngg,,  aanndd  aaccaaddeemmiicc  mmaarrkkeettss..  LLeexxiissNNeexxiiss  oorriiggiinnaallllyy  ppiioonneeeerreedd  oonnlliinnee  

iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthh  iittss  LLeexxiiss®®  aanndd  NNeexxiiss®®  sseerrvviicceess..  PPaarrtt  ooff  RReeeedd  EEllsseevviieerr,,  LLeexxiissNNeexxiiss  LLeeggaall  &&  

PPrrooffeessssiioonnaall  sseerrvveess  ccuussttoommeerrss  iinn  mmoorree  tthhaann  117755  ccoouunnttrriieess  wwiitthh  1100,,000000  eemmppllooyyeeeess  wwoorrllddwwiiddee  

TThhrroouugghh  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  tteecchhnnoollooggyy,,  LLeexxiissNNeexxiiss  uunniiqquueellyy  uunniitteess  pprroopprriieettaarryy  

bbrraannddss,,  aaddvvaanncceedd  WWeebb  tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  pprreemmiiuumm  iinnffoorrmmaattiioonn  ssoouurrcceess..  AAccrroossss  tthhee  gglloobbee,,  

LLeexxiissNNeexxiiss  pprroovviiddeess  ccuussttoommeerrss  wwiitthh  aacccceessss  ttoo  bbiilllliioonnss  ooff  sseeaarrcchhaabbllee  ddooccuummeennttss  aanndd  rreeccoorrddss  ffrroomm  

mmoorree  tthhaann  4455,,000000  lleeggaall,,  nneewwss  aanndd  bbuussiinneessss  ssoouurrcceess..  

  

UURRLL    ::  hhttttpp::////wwwwww..lleexxiissnneexxiiss..ccoomm//iinn//lleeggaall//    

LLooggiinn  ::  DDiirreecctt  AAcccceessss  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss  ((UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  nnoott  rreeqquuiirreedd))    

  
1133..  LLaaww  FFiinnddeerr  LLiivvee  

  
LLaaww  FFiinnddeerr  iiss  bbaasseedd  oonn  ffuullll  tteexxtt  rreettrriieevvaall  ssyysstteemm  aanndd  hhaass  aallll  tthhee  ffrriillllss  ooff  aa  mmooddeerrnn  ddaayy  sseeaarrcchh  

eennggiinnee..  TThhee  LLaaww  FFiinnddeerr  sseeaarrcchh  eennggiinnee  iiss  ttaaiilloorr  mmaaddee  ffoorr  lleeggaall  tteexxtt  wwiitthh  aallll  ffeeaattuurreess  rreeqquuiirreedd  ffoorr  

lleeggaall  tteexxtt  sseeaarrcchh  bbeeiinngg  pprreeccoonnffiigguurreedd  iinnttoo  iitt..  LLaaww  FFiinnddeerr  iiss  tthhee  bbiiggggeesstt  llaaww  ddaattaabbaassee  iinn  IInnddiiaa  wwiitthh  

hheeaadd  nnootteess  aanndd  iiss  aallssoo  tthhee  mmoosstt  ccoonntteemmppoorraarryy  wwiitthh  mmaajjoorriittyy  ooff  ccaasseess  ddeecciiddeedd  ppoosstt  yyeeaarr  22000000..  TThhee  

AAccttss  aanndd  rruulleess  sseeccttiioonn  ccoonnttaaiinnss  oovveerr  11770000  BBaarree  AAccttss  aanndd  rruulleess..  TThheessee  aarree  uuppddaatteedd  aallmmoosstt  eevveerryy  

mmoonntthh  

  

UURRLL  ::  hhttttppss::////wwwwww..llaawwffiinnddeerrlliivvee..ccoomm//    

LLooggiinn  ::  CCoonnttaacctt  tthhee  LLiibbrraarriiaann  ffoorr  UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  



1144..  AAllll  IInnddiiaa  RReeppoorrtteerr  ((OOfffflliinnee  DDaattaabbaassee))  
  

AAllll  IInnddiiaa  RReeppoorrtteerr  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  aa  ppiioonneeeerr  iinn  ppuubblliisshhiinngg  HHiigghh  CCoouurrtt  aanndd  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  

DDeecciissiioonnss  ssiinnccee  11992222..  RReecceeiipptt  ooff  jjuuddggmmeennttss,,  sseelleeccttiioonn  ooff  jjuuddggmmeennttss,,  ttoo  tthhee  ppooiinntt  HHeeaadd--NNootteess  aanndd  

ffiinnaall  ddiissppaattcchh  ooff  eevveerryy  bbooookk  iiss  ddoonnee  iinn--hhoouussee..  IInnccrreeaassee  iinn  tthhee  VVoolluummee  ooff  CCaasseess,,  tthhee  TTiimmee  aanndd  

eeffffoorrtt  rreeqquuiirreedd  ttoo  SSeeaarrcchh,,  ccoonnssttrraaiinntt  ooff  ssppaaccee  aanndd  FFiinnaannccee  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbuuiilldd  aann  eexxtteennssiivvee  lliibbrraarryy  

wweerree  aallll  ffaaccttoorrss  wwhhiicchh  mmaaddee  uuss  ttoo  eenntteerr  iinn  ttoo  tthhee  wwoorrlldd  ooff  eelleeccttrroonniicc  MMeeddiiaa  

NNoommiinnaall  IInnddeexx,,  SSuubbjjeecctt  IInnddeexx,,  AAcctt  IInnddeexx,,  JJuuddggeess  IInnddeexx  RReemmaarrkkss  IInnddeexx..  OOtthheerr  EEqquuiivvaalleennttss  

((CCrroossss  rreeffeerreenncceess  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  mmoorree  tthhaann  3355  jjoouurrnnaallss))..HHeeaadd--NNoottee  aanndd  JJuuddggmmeenntt  SSeeaarrcchh  wwiitthh  

vvaarriioouuss  ooppttiioonnss..  SSeeaarrcchh  BByy  --  MMuullttiippllee  AAccttss  wwiitthh  iittss  PPrroovviissiioonnss,,  CCiittaattiioonn  aanndd  PPaaggee  NNoo..,,  NNoommiinnaall,,  

JJuuddggee,,  JJuuddggmmeenntt  ddeecciiddeedd,,  BBeenncchh  PPllaaccee  aanndd  TTyyppee,,  DDaattee  ooff  DDeecciissiioonn,,  CCaasseess  RReeffeerrrreedd,,  EEqquuiivvaalleennttss,,  

YYeeaarr  wwiissee,,  CCaassee  RReessuulltt  aalloonngg  wwiitthh  vvaarriioouuss  ccoommbbiinnaattiioonnss..  

  

1155..  MMaannuuppaattrraa  
  

MMaannuuppaattrraa,,  ppiioonneeeerr  iinn  oonnlliinnee  lleeggaall  rreesseeaarrcchh  iinn  IInnddiiaa  ssiinnccee  22000011,,  iiss  IInnddiiaa’’ss  pprreemmiieerr  lleeggaall  

iinnffoorrmmaattiioonn  rreessoouurrccee..  IItt  iiss  tthhee  llaarrggeesstt  ccoonntteenntt  aaggggrreeggaattoorr  ooff  IInnddiiaann  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  mmaatteerriiaall,,  

lliinnkkiinngg  pprriimmaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn,,  sseeccoonnddaarryy  mmaatteerriiaall  aanndd  pprroopprriieettaarryy  aannaallyyttiiccaall  ccoonntteenntt..  TTooddaayy,,  iitt  hhaass  

ddeelliivveerryy  ccaappaabbiilliittiieess  iinn  OOnnlliinnee,,  PPrriinntt  aanndd  MMoobbiillee  mmeeddiiaa..  MMaannuuppaattrraa  hhaass  rreeiinnvveenntteedd  lleeggaall  rreesseeaarrcchh  

bbyy  iinncclluuddiinngg  iinnttuuiittiivvee  aanndd  ssmmaarrtteerr  lleeggaall  rreesseeaarrcchh  ttoooollss  wwiitthh  ddaattaabbaassee  aacccceessss,,  tthhuuss  ssttrreennggtthheenniinngg  

llaawwyyeerr’’ss  pprraaccttiiccee..  RReesseeaarrcchh  oonn  MMaannuuppaattrraa  eennssuurreess  tthhaatt  uusseerrss  ssppeenndd  tthheeiirr  ttiimmee  aannaallyyzziinngg  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  iinn  ccoonntteexxtt  aanndd  nnoott  ggaatthheerriinngg  iitt..  SSoopphhiissttiiccaatteedd  lleeggaall  rreesseeaarrcchh  ttoooollss,,  wwhhiicchh  wweerree  

tthhee  pprroovviinnccee  ooff  tthhee  pprriivviilleeggeedd,,  hhaass  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  mmaasssseess  bbyy  MMaannuuppaattrraa..    
  

UURRLL  ::  hhttttpp::////wwwwww..mmaannuuppaattrraaffaasstt..ccoomm    

LLooggiinn  ::  DDiirreecctt  AAcccceessss  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss  ((UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  nnoott  rreeqquuiirreedd))  

  
1166..  EEBBRRAARRYY  AAccaaddeemmiicc  CCoommpplleettee  ––  PPrrooQQuueesstt  
  

AAcccceessss  oovveerr    11,,4400,,000000++    EE--BBooookkss  ccoovveerriinngg  EEnnggiinneeeerriinngg,,  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMaannaaggeemmeenntt  SSttuuddiieess,,  

LLaaww,,  PPhhaarrmmaaccyy,,  LLiiffee  SScciieennccee,,  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  eettcc..  TToopp  ppuubblliisshheerrss  wwiitthh  DDAASSHH  aabbiilliittyy  ttoo  aadddd  

ccoonntteenntt  ttoo  ppllaattffoorrmm,,  ccoonntteenntt  uuppddaattee  ffrreeqquueennccyy  mmoonntthhllyy  &&  aacccceessssiibbllee  uussiinngg  iiPPaadd,,  iiPPhhoonnee,,  iiPPoodd  

ttoouucchh  &&  aannddrrooiidd  ddeevviicceess..  

  

UURRLL  ::  hhttttppss::////eebbooookkcceennttrraall..pprrooqquueesstt..ccoomm//aauutthh//lliibb//vveellssuunniivv--eebbooookkss  

LLooggiinn  ::  DDiirreecctt  AAcccceessss  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss  ((UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  nnoott  rreeqquuiirreedd))  

  
  

1177..  DDIIGGIIMMAATT  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  //  NNPPTTEELL  CCoouurrssee  MMaatteerriiaallss  
  

VVEELLSS  KKNNOOWWLLEEDDGGEE  RREESSOOUURRCCEE  CCEENNTTRREE  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  eennaabblliinngg  tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo  

aaccqquuiirree  aaddddiittiioonnaall  kknnoowwlleeddggee  tthhrroouugghh  oonnlliinnee  ccoouurrsseess  lliikkee  ooffffeerreedd  bbyy  aaggeenncciieess  lliikkee  EEDDXX,,  TTEEDD,,  

NNPPTTEELL,,  KKHHAANN  AACCAADDEEMMYY,,  MMIITT,,  CCOOUURRSSEERRAA  eettcc..  

  

TThhee  aacccceessss  iiss  lliimmiitteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss,,  AAcccceessss  tthhee  lliinnkk  &&  eennrriicchh  yyoouurr  kknnoowwlleeddggee..  

  

UURRLL  ::  hhttttpp::////119922..116688..1100..1100//  &&  hhttttppss::////vveellssuunniivv..ddiiggiimmaatt..iinn//  



1188..  NNaattiioonnaall  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  ((NNDDLL))  
MMiinniissttrryy  ooff  HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  uunnddeerr  iittss  NNaattiioonnaall  MMiissssiioonn  oonn  EEdduuccaattiioonn  tthhrroouugghh  

IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  hhaass  iinniittiiaatteedd  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  ((NNDDLL))  

ppiilloott  pprroojjeecctt  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ffrraammeewwoorrkk  ooff  vviirrttuuaall  rreeppoossiittoorryy  ooff  lleeaarrnniinngg  rreessoouurrcceess  wwiitthh  aa  ssiinnggllee--

wwiinnddooww  sseeaarrcchh  ffaacciilliittyy..  FFiilltteerreedd  aanndd  ffeeddeerraatteedd  sseeaarrcchhiinngg  iiss  eemmppllooyyeedd  ttoo  ffaacciilliittaattee  ffooccuusseedd  

sseeaarrcchhiinngg  ssoo  tthhaatt  lleeaarrnneerrss  ccaann  ffiinndd  oouutt  tthhee  rriigghhtt  rreessoouurrccee  wwiitthh  lleeaasstt  eeffffoorrtt  aanndd  iinn  mmiinniimmuumm  ttiimmee      

IItt  iiss  bbeeiinngg  ddeevveellooppeedd  aatt  IIIITT  KKhhaarraaggppuurr..  IIttss  ccoovveerrss  BBooookkss,,  AArrttiicclleess,,  TThheessiiss,,  MMaannuussccrriippttss,,  AAuuddiioo  &&  

VViiddeeoo  LLeeccttuurreess..  

UURRLL  ::  hhttttppss::////nnddll..iiiittkkggpp..aacc..iinn//iinnddeexx..pphhpp  

LLooggiinn  ::  DDiirreecctt  AAcccceessss  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss  ((UUsseerr  NNaammee  &&  PPaasssswwoorrdd  nnoott  rreeqquuiirreedd))    

  

  

1199..  WWoorrlldd  eeBBooookk  LLiibbrraarryy  ((WWEELL))  
  

TThhee  WWoorrlldd  LLiibbrraarryy  FFoouunnddaattiioonn  iiss  tthhee  wwoorrlldd''ss  llaarrggeesstt  ccoolllleeccttiioonn  ooff  BBooookkss  aanndd  AArrttiicclleess  iinn  

eelleeccttrroonniicc  ffoorrmmaatt..  FFoouunnddeedd  iinn  11999966,,  tthhee  WWoorrlldd  LLiibbrraarryy  FFoouunnddaattiioonn  iiss  aa  gglloobbaall  ccoooorrddiinnaatteedd  eeffffoorrtt  

ttoo  pprreesseerrvvee  aanndd  ddiisssseemmiinnaattee  ddiiggiittaall  ffaaccssiimmiilleess  ooff  hhiissttoorriiccaall  bbooookkss,,  ccllaassssiicc  wwoorrkkss  ooff  lliitteerraattuurree,,  

sseerriiaallss,,  bbiibblliiooggrraapphhiieess,,  ddiiccttiioonnaarriieess,,  eennccyyccllooppeeddiiaass,,  aanndd  ootthheerr  hheerriittaaggee  wwoorrkkss  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  

llaanngguuaaggeess  aanndd  ccoouunnttrriieess  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd..  WWoorrlldd  LLiibbrraarryy  FFoouunnddaattiioonn  iiss  aa  IIRRCC  550011((cc))((44))  

OOrrggaanniizzaattiioonn,,  oorrggaanniizzeedd  NNoott  ffoorr  pprrooffiitt,,  bbuutt  ooppeerraatteedd  eexxcclluussiivveellyy  ffoorr  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  ssoocciiaall  

wweellffaarree..  TThhiiss  iiss  ttoo  sseerrvvee  aanndd  aaiidd  tthhee  ppuubblliicc,,  ssttuuddeennttss,,  aanndd  eedduuccaattoorrss,,  bbyy  pprroovviiddiinngg  tthhee  wwoorrlldd''ss  

mmoosstt  ccoommpplleettee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  eelleeccttrroonniicc  bbooookkss,,  ddooccuummeennttss,,  aanndd  aarrttiicclleess  oonnlliinnee,,  aass  wweellll  aass  ooffffeerr  aa  

vvaarriieettyy  ooff  sseerrvviicceess  aanndd  rreessoouurrcceess  tthhaatt  ssuuppppoorrtt  aanndd  ssttrreennggtthheenn  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnaall  pprrooggrraammss  ooff  

eedduuccaattiioonn,,  eelleemmeennttaarryy  tthhrroouugghh  ppoosstt--bbaaccccaallaauurreeaattee  ssttuuddiieess..  

  

UURRLL  ::  hhttttpp::////ccoommmmuunniittyy..wwoorrllddlliibbrraarryy..iinn//??AAffffiilliiaatteeKKeeyy==NNDDLL--GGRR11772211    

  

  

2200..  SSoouutthh  AAssiiaa  AArrcchhiivvee  

TThhee  SSoouutthh  AAssiiaa  AArrcchhiivvee  pprroovviiddeess  aann  eexxtteennssiivvee  rreessoouurrccee  ffoorr  ssttuuddeennttss  aanndd  sscchhoollaarrss  aaccrroossss  tthhee  

hhuummaanniittiieess  aanndd  ssoocciiaall  sscciieenncceess..  FFooccuussiinngg  oonn  SSoouutthh  AAssiiaa,,  tthhee  AArrcchhiivvee  ccoonnttaaiinnss  bbootthh  sseerriiaall  aanndd  

nnoonn--sseerriiaall  mmaatteerriiaallss,,  iinncclluuddiinngg  rreeppoorrttss,,  rraarree  bbooookkss,,  aanndd  jjoouurrnnaall  rruunnss  ffrroomm  nnootteewwoorrtthhyy,,  rraarree  

ppuubblliiccaattiioonnss..  TThhee  ddooccuummeennttss  iinn  tthhee  AArrcchhiivvee  aarree  ttrruullyy  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy,,  rreefflleeccttiinngg  tthhee  vvaarriieedd  rraannggee  

ooff  kknnoowwlleeddggee  pprroodduuccttiioonn  iinn  ccoolloonniiaall  aanndd  eeaarrllyy  ppoosstt--ccoolloonniiaall  IInnddiiaa  iinn  ffiieellddss  iinncclluuddiinngg::    

��  CCuullttuurree  &&  SSoocciieettyy  

��  IInndduussttrryy  &&  EEccoonnoommyy  

��  SScciieennccee,,  TTeecchhnnoollooggyy  &&  MMeeddiicciinnee  

��  UUrrbbaann  PPllaannnniinngg  &&  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

��  PPoolliittiiccss  &&  LLaaww  
  

UURRLL  ::  hhttttpp::////wwwwww..ssoouutthhaassiiaaaarrcchhiivvee..ccoomm  

  

  

  

  

  

  

  



LLiibbrraarryy  DDiiggiittaall  PPoorrttaall  
  

  

11..  LLiibbrraarryy  WWeebb  PPoorrttaall    --  hhttttpp::////lliibbrraarryy..vveellssuunniivv..aacc..iinn      
  

22..  VVeellss  LLiibbrraarryy  SSuubbjjeecctt  GGaatteewwaayy  
  

TToo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  ddiiggiittaall  ppllaattffoorrmm,,  tteeaacchhiinngg  pprroocceessss  tthhrroouugghh  pprraaccttiiccee  aanndd  ffoorr  aa  hhiigghheerr  

kknnoowwlleeddggee  rreetteennttiioonn  rraattee,,  tthhee  CCeennttrraall  LLiibbrraarryy  bbuuiilltt  aa  ssuubbjjeecctt  ggaatteewwaayy,,  aa  ddiiggiittaall  ppoorrttaall  wwhhiicchh  

rreemmoovveess  tthhee  ffeennccee  ffoorr  lleeaarrnniinngg  oouuttssiiddee  tthhee  ccaammppuuss  bbyy  uunnlloocckkiinngg  tthhee  ddoooorr  ooff  ffrreeeeddoomm  ttoo  lleeaarrnn  

aannyywwhheerree  aatt  aannyy  ttiimmee  tthhrroouugghh  sshhaarriinngg  vviiaa  oonnlliinnee..  TThhee  PPoorrttaall  lliinnkkss  ttoo  vvaarriioouuss  ooppeenn  ssoouurrccee  

rreessoouurrcceess  ssuucchh  aass  OOppeenn  AAcccceessss  ee--jjoouurrnnaallss  aanndd  ee--  bbooookkss  wwhhiicchh  aarree  lliinnkkeedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  eeaacchh  

sscchhooooll  iinn  tthhee  uunniivveerrssiittyy  aanndd  tthhee  rreessoouurrcceess  wwhhiicchh  aarree  iinniittiiaatteedd  bbyy  MMHHRRDD  lliikkee  ee--PPGG  PPaatthhsshhaallaa,,  

SSWWAAYYAAMM,,  SSWWAAYYAAMM  PPrraabbhhaa,,  CCoonnssoorrttiiuumm  ffoorr  EEdduuccaattiioonn  ((CCEECC)),,  ee--KKaallppaa,,  ee--YYaannttrraa,,  ee--  

AAcchhaarryyaa,,  NNaattiioonnaall  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  ((NNDDLL)),,  SShhooddhhggaannggaa  @@  IINNFFLLIIBBNNEETT,,    ee--SShhooddhhSSiinnddhhuu,,  aanndd  

NNPPTTEELL  eettcc..,,  aallssoo,,  iitt  ccoovveerrss  aallll  ootthheerr  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  oonnlliinnee  ooppeenn  ccoouurrsseess  ssuucchh  aass  eeddxx,,  

KKhhaann  AAccaaddeemmyy,,  MMIITT  OOppeenn  ccoouurrsseewwaarree,,  CCoouurrsseerraa,,  UUddaacciittyy,,  JJoohhnn  HHooppkkiinnss  OOnnlliinnee  OOppeenn  ccoouurrssee  

eettcc..  TThhee  ppoorrttaall  nnoott  oonnllyy  lliinnkkss  tthhee  aabboovvee  ssttaatteedd  rreessoouurrcceess  bbuutt  aallssoo  aabboouutt  tthhee  ccaarreeeerr  ppoorrttaall,,  SSoofftt  

SSkkiillll  ddeevveellooppmmeennttss  aanndd  mmaannyy  mmoorree..    
  

UURRLL  ::  hhttttppss::////wwwwww..vveellsslliibbrraarryyssuubbjjeeccttggaatteewwaayy..ccoomm    

  
  

IInntteerr  LLiibbrraarryy  LLooaann  ((IILLLL))  SSeerrvviiccee  
  

  

11..  DDEELLNNEETT  ((DDeevveellooppiinngg  LLiibbrraarryy  NNeettwwoorrkk))  
  

DDEELLNNEETT  hhaass  bbeeeenn  aaccttiivveellyy  eennggaaggeedd  wwiitthh  tthhee  ccoommppiillaattiioonn  ooff  vvaarriioouuss  UUnniioonn  CCaattaalloogguueess  ooff  tthhee  

rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  iinn  mmeemmbbeerr--lliibbrraarriieess..  IItt  hhaass  aallrreeaaddyy  ccrreeaatteedd  tthhee  UUnniioonn  CCaattaalloogguuee  ooff  

BBooookkss,,UUnniioonn  LLiisstt  ooff  CCuurrrreenntt  PPeerriiooddiiccaallss,,  UUnniioonn  CCaattaalloogguuee  ooff  PPeerriiooddiiccaallss,,  CCDD--RROOMM  DDaattaabbaassee,,  

DDaattaabbaassee  ooff  IInnddiiaann  SSppeecciiaalliissttss,,  DDaattaabbaassee  ooff  PPeerriiooddiiccaall  AArrttiicclleess,,  UUnniioonn  LLiisstt  ooff  VViiddeeoo  RReeccoorrddiinnggss,,  

UUrrdduu  MMaannuussccrriippttss''  DDaattaabbaassee,,  DDaattaabbaassee  ooff  TThheesseess  aanndd  DDiisssseerrttaattiioonnss,,    ssaammppllee  ddaattaabbaasseess  ooff  

llaanngguuaaggee  ppuubblliiccaattiioonnss  uussiinngg  GGIISSTT  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  sseevveerraall  ootthheerr  ddaattaabbaasseess..  TThhee  ddaattaa  iiss  bbeeiinngg  

uuppddaatteedd  iinn  tthheessee  ddaattaabbaasseess  aanndd  iiss  ggrroowwiinngg  rraappiiddllyy..  AAllll  tthhee  DDEELLNNEETT  ddaattaabbaasseess  hhaavvee  bbeeeenn  

rreessiiddeenntt  oonn  DDEELLSSIISS,,  aann  iinn--hhoouussee  ssooffttwwaarree  ddeevveellooppeedd  oonn  BBAASSIISS  PPlluuss,,  aann  RRDDBBMMSS,,  tthhee  pprroodduucctt  ooff  

IInnffoorrmmaattiioonn  DDiimmeennssiioonnss  IInncc..  ooff  UUSSAA  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  pprroovviiddeedd  ttoo  DDEELLNNEETT  ccoouurrtteessyy  NNaattiioonnaall  

IInnffoorrmmaattiiccss  CCeennttrree,,  NNeewwDDeellhhii..  DDEELLNNEETT  pprroovviiddeess  aann  aarrrraayy  ooff  ffaacciilliittiieess..  DDEELLNNEETT''ss  rreelleennttlleessss  

eeffffoorrttss  iinn  rreessoouurrccee  sshhaarriinngg  hhaavvee  pprroovveedd  eexxttrreemmeellyy  eeffffeeccttiivvee..  IItt  hhaass  ccoonnttrriibbuutteedd  aa  lloott  ttoowwaarrddss  tthhee  

mmooddeerrnniissaattiioonn  ooff  lliibbrraarriieess  iinn  IInnddiiaa..  

  

UURRLL  ::  hhttttpp::////116644..110000..224477..3300    

  

22..  MMAALLIIBBNNEETT  ((MMaaddrraass  LLiibbrraarryy  NNeettwwoorrkk))  
  

OOuurr  LLiibbrraarryy  iiss  aann  AAssssoocciiaattee  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  MMaaddrraass  LLiibbrraarryy  NNeettwwoorrkk  ((MMAALLIIBBNNEETT)),,  CChheennnnaaii  

wwhhiicchh  iiss  tthhee  ccoonnssoorrttiiuumm  ooff  mmoorree  tthhaann  5500  lliibbrraarriieess  iinn  tthhee  cciittyy  lliikkee  IIIITT,,  CCLLRRII,,  AANNNNAA  

UUNNIIVVEERRSSIITTYY,,  MMAADDRRAASS  UUNNIIVVEERRSSIITTYY,,  eettcc..  OOuurr  LLiibbrraarryy  uusseerrss  aarree  uussiinngg  ootthheerr  nneeaarrbbyy  lliibbrraarriieess  

ffoorr  BBooookkss  &&  PPeerriiooddiiccaall  RReeffeerreennccee  tthhrroouugghh  MMAALLIIBBNNEETT  CCaarrddss..  

  

33..  BBrriittiisshh  CCoouunncciill  LLiibbrraarryy  ((BBCCLL))  
  

  OOuurr  lliibbrraarryy  iiss  aann  IInnssttiittuuttiioonnaall  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  BBrriittiisshh  CCoouunncciill  LLiibbrraarryy  ((BBCCLL))..    
  

��  AAcccceessss  ttoo  tthhee  EE--NNeewwsslleetttteerr  

��  TToo  bboorrrrooww  BBooookkss,,  JJoouurrnnaallss  &&  DDVVDDss..  

��  TToo  aacccceessss  tthhee  BBrriittiisshh  CCoouunncciill  OOnnlliinnee  PPoorrttaall  


