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1. MIT Open Course Ware: hơn 2000 nội dung giảng dạy, lịch học, danh mục tài liệu tham khảo, 

bài tập về nhà, bài thi, bài thí nghiệm do Viện Công nghệ Massachusetts – MIT tài trợ. 

2. Google Scholar: Cung cấp một phương pháp đơn giản để tìm kiếm luận án, sách, bản tóm tắt 

và bài viết từ các nhà xuất bản học thuật, giới chuyên môn, kho lưu trữ bản thảo, các trường 

đại học và các tổ chức học thuật khác. 

3. Thư viện số luận án MIT 

4. Thư viện số thế giới – World Digital Library  

5. Bộ sưu tập số Trường Đại học Kỹ thuật Queensland 

6. Project Gutenberg: nguồn tài liệu điện tử miễn phí, với hơn 36.000  sách điện tử đọc trên máy 

tính và các thiết bị di động. 

7. Directory of Open Access Journal: CSDL báo, tạp chí chuyên ngành miễn phí đa ngành. 

8. IOPscience: cung cấp các ấn phẩm nghiên cứu khoa học hàng đầu được phân phối trên toàn 

thế giới. 

9. World Science Publisher: cung cấp cho bạn đọc tạp chí kinh tế, quản lý, khoa học y tế, khoa 

học đời sống, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội, ngôn ngữ học và giáo dục. 

10. eScholarship Edition: bộ sưu tập toàn văn của Thư viện Đại học California 

11. CSDL Luận văn miễn phí của ĐH Mahatma Ganhi 

12. University Libraries của ĐH Levada, Reno: truy cập miễn phí các tạp chí và bài viết về tất cả 

các lĩnh vực khoa học. 

13. Ấn phẩm khoa học: hơn 80 triệu ấn phẩm khoa học toàn văn (dạng PDF) thuộc nhiều lĩnh vực 

được phép sử dụng miễn phí 

14. Tạp chí khoa học của Taylor & Francis: cho phép sử dụng miễn phí 1 số nguồn học thuật từ 

năm 2006. 
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