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Mokslinių tyrimų procesas

Ieškoti 

Naudoti/cituoti 

Publikuoti 

Būti matomu/cituojamu 



Kodėl?

Paskelbti mokslinių tyrimų 

rezultatai yra naujų idėjų ir 

tyrimų atspirties taškas.

Nekartoti jau atliktų tyrimų.
If I have seen further it is by 
standing on the shoulders of 
giants.

Kodėl būtina atlikti informacijos 

paiešką?

Isaac Newton, Letter to Robert Hooke, 
February 5, 1675

“„



Paieškos procesas

Pasirink temą Sukurk paieškos strategiją Atlik paiešką

Įvertink paieškos rezultatus

Jei reikia, koreguok paiešką Naudok šaltinius darbe

Rask pagrindinę informaciją

Nustatyk paieškos apimtį

Įvertink, kokio naujumo informacija reikalinga
Pasirink informacijos šaltinius

Pasirink reikšminius žodžius

Suformuluok paieškos klausimą
Pasirink paieškos įrankius

Rask spausdintus leidinius 

bibliotekoje

Rask e. šaltinius internete ir duomenų 
bazėse

Kiekis;
Įvairovė;
Kokybė;

Naujumas;

Tinkamumas.

Atsispausdink, persiųsk, išsaugok 

surastus šaltinius

Plačiau: http://www.lmba.lt/apie-lmba/projektai/emodblt2/mokymo-moduliai

Pakartok paiešką nuo pirmo žingsnio

http://www.lmba.lt/apie-lmba/projektai/emodblt2/mokymo-moduliai


Mokslinės informacijos paieškos įrankiai

Institucijų ar jungtiniai bibliotekų elektroniniai katalogai

Mokslinės informacijos prenumeruojamos duomenų bazės, 
pvz., Sience Direct, ASC Publications, IEEE ir kt.

Mokslinės informacijos atvirosios prieigos šaltiniai, pvz., 
Directory of Open Access Jpurnals, Highwire Press ir kt.

Mokslinės informacijos paieškos istemos, pvz., Google Scholar, 
RefSeek ir kt.

Institucijų publikacijų ir elektroninių tezių ir disertacijų duomenų 
bazės.



KTU informacijos sistema

Bibliotekos katalogas, ktu.library.lt

KTU mokslo publikacijos, ktupdb.library.lt

KTU Virtuali biblioteka, ktu.lvb.lt

Lietuvos studijų baigiamieji darbai ir disertacijos (ETD), etd.library.lt

Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka eLABa, www.elaba.lt

Lietuvos virtuali biblioteka, www.lvb.lt

KTU prenumeruojamos duomenų bazės; biblioteka.ktu.edu  Duomenų bazės.

http://ktu.library.lt/
http://ktupdb.library.lt/
http://ktu.lvb.lt/
http://etd.library.lt/
http://www.elaba.lt/
http://www.lvb.lt/
biblioteka.ktu.edu


Elektroniniai ištekliai

el. knygos 

Technologija e. knygos, SpringerLINK, eBooks on 

EBSCOhost, Routledge, Ebrary... 

el. straipsniai

ScienceDirect, Emerald, Academic Search 

Complete, Oxford journals, SAGE...

statistiniai duomenys, apžvalgos

Passport GMID

Bibliografinė informacija, citavimo duomenys

Web of Science, Journal Citation Reports

pasiekiamos 24/7

Jungiantis iš namų: per nuotolinį privatų tinklą – VPN (instrukcija); per KTU virtualią biblioteką (su KTU vieningu prisijungimu). 

https://tinklas.ktu.lt/index.php/lt/virtualus-privatus-tinklas


KTU virtuali biblioteka

ktu.lvb.lt

http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KTU&prefLang=lt_LT&afterPDS=true


Lietuvos virtuali biblioteka

ktu.lvb.lt

http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KTU&prefLang=lt_LT&afterPDS=true


Informacijos naujienų užsakymas

www.google.com/alerts

Naujienų surinkimo kanalai (angl. RSS Feeds). 

Vartotojas užsisako pageidaujamos informacijos kanalą. 

Informacijos santrauka ir nuoroda į informaciją, pateikiama 

vartotojo kompiuteryje. Vartotojas informuojamas tuojau pat, kai 

tik nauja informacija atsiranda informacijos portale arba 

duomenų bazėje. Informacijos peržiūrai naudojamos programos, 

pvz., RSS Reader, arba naršyklės funkcija „Informacijos 

santraukos“. 

Naujienos elektroniniu paštu (angl. Alerts). Naujausią 
informaciją dominančia tema galima gauti duomenų bazėse 
užregistruojant informavimo paslaugą ir gaunant informaciją 
apie duomenų bazėje patalpintus naujausius leidinių 
numerius ar straipsnius, dominančias paieškas, pvz., 
ScienceDirect, SpringerLINK.

http://www.google.com/alerts
http://www.rssreader.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/


Rekomendacijos išsamiai paieškai

paiešką atlikti bent keliose temą atitinkančiose duomenų bazėse 

naudoti temines talpyklas ir virtualias bibliotekas 

klausti patarimo bibliotekininkų ar dėstytojų

naudotis „Klausk bibliotekininko” paslauga 

konsultuotis telefonu, elektroniniu paštu

prisijungti prie mokslininkų tinklų 

Jeigu norite atlikti išsamią paiešką, rekomenduojame:



Paieškos scenarijai



Knygų paieška

Bibliotekų katalogai

http://ktu.library.lt

Prenumeruojamos duomenų bazės

Ebrary, Springer e-books, 

ScienceDirect e-books, eBooks on

EBSCOhost, AccessEngineering

KTU Technologijos el. knygos

http://www.ebooks.ktu.lt/

VGTU Technikos el. knygos

http://www.ebooks.vgtu.lt

MRU el. knygos 

http://ebooks.mruni.eu (atviroji prieiga)

KTU virtuali biblioteka 

http://ktu.lvb.lt  E. knygos

Google Books

http://books.google.com

http://ktu.library.lt/
http://www.ebooks.ktu.lt/
http://www.ebooks.vgtu.lt/
http://ebooks.mruni.eu/
http://ktu.lvb.lt/
http://books.google.com/


Mokslinių straipsnių paieška

Lietuviškuose ištekliuose arba Lietuvos autorių:

KTU ir kt. universitetų mokslo publikacijų duomenų bazės http://ktu.library.lt 

KTU mokslo publikacijos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa http://www.elaba.lt

Lietuvos mokslo žurnalai http://www.mab.lt/lt/istekliai internete/mokslo-zurnalai

Prenumeruojamose duomenų bazėse:

KTU prenumeruojami žurnalai per KTU VB  E-žurnalai 

KTU bibliotekos svetainėje biblioteka.ktu.edu/ Duomenų bazės 

Prenumeruojamos duomenų bazės

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija http://www.lmba.lt/duomenu-bazes

Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekoje http://www.lnb.lt
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http://ktu.library.lt/
http://www.elaba.lt/
http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai
biblioteka.ktu.edu
http://ktu.edu/biblioteka
http://www.lmba.lt/duomenu-bazes
http://www.lnb.lt/


Specializuotos paieškos sistemos

Google Scholar http://scholar.google.lt

Google Books http://books.google.com

Microsoft Academic Search http://academic.research.microsoft.com

http://scholar.google.lt/
http://books.google.com/
http://academic.research.microsoft.com/


Atvirosios prieigos žurnalai

DOAJ - Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org/

BioMed Central http://www.biomedcentral.com

Public Library of Science http://www.plos.org/

Hindawi http://www.hindawi.com/

PeerJ https://peerj.com/

AP ir mišrios prieigos žurnalai:  Springer, Elsevier

Vėlesnės prieigos žurnalai: HighWire Press http://highwire.stanford.edu/

http://www.doaj.org/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.plos.org/
http://www.hindawi.com/
https://peerj.com/
http://highwire.stanford.edu/


Atvirosios prieigos talpyklos

Teminės:

arXiv, http://arxiv.org/

Cogprints, http://cogprints.org

RePEc, http://repec.org/

Social Science ResSSOAR (Social

Science Open Access Repository),

http://www.ssoar.info/en/home.html

OpenDOAR, http://www.opendoar.org/

ROAR, http://roar.eprints.org/

Zotero, http://www.zotero.org

Institucinės:

e-Prints Soton, http://eprints.soton.ac.uk

TSpace, https://tspace.library.utoronto.ca/

eScholarship, http://escholarship.org/

ARROW, http://arrow.edu.au/repositories.php

NARCIS, http://www.narcis.info/

http://arxiv.org/
http://cogprints.org/
http://repec.org/
http://www.ssoar.info/en/home.html
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://www.zotero.org/
http://eprints.soton.ac.uk/
https://tspace.library.utoronto.ca/
http://escholarship.org/
http://arrow.edu.au/repositories.php
http://www.narcis.info/


Magistro tezės ir daktaro disertacijos

Lietuvos studijų baigiamieji darbai ir disertacijos (ETD),

http://etd.library.lt/

NDLTD, 

http://search.ndltd.org/

The DART-Europe E-theses Portal, 

http://www.dart-europe.eu

Open Access Theses and Dissertations (OATD), 

http://oatd.org

http://etd.library.lt/
http://search.ndltd.org/
http://www.dart-europe.eu/
http://oatd.org/


Patentų paieška

Lietuvos technikos biblioteka,

Patentinės informacijos centras, 

Google Patents,

Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė,

Lietuvos Respublikos įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazė, 

http://www.tb.lt/knygos/patentu_paieska.htm

http://www.tb.lt/PIC/PIC.htm

http://www.google.com/patents

http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=140

http://www.vpb.lt/index.php?n=142&l=lt, Esp@cenet, 

http://worldwide.espacenet.com, 

http://www.freepatentsonline.com/, FreePatentsOnline. 

http://www.tb.lt/knygos/patentu_paieska.htm
http://www.tb.lt/PIC/PIC.htm
http://www.google.com/patents
http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=140
http://www.vpb.lt/index.php?n=142&l=lt
http://worldwide.espacenet.com/
http://www.freepatentsonline.com/


Standartų paieška

Lietuvos technikos biblioteka, 

http://www.tb.lt/knygos/Standartu_paieska.htm

Standartų katalogas,

http://www.lsd.lt/index.php

Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO), 

http://www.iso.org

Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI), 

http://www.etsi.org

http://www.tb.lt/knygos/Standartu_paieska.htm
http://www.lsd.lt/index.php
http://www.iso.org/
http://www.etsi.org/


Statistikos, teisės dokumentų paieška

Lietuvos statistikos departamento tinklalapyje 

http://osp.stat.gov.lt/

Užsienio informacijos portaluose ir duomenų bazėse

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat SourceOECD, http://www.oecdilibrary.org

Passport GMID (Euromonitor International), www.portal.euromonitor.com/portal 

The World Bank, http://www.worldbank.org/

Teisės aktų ir Seime įregistruotų teisės aktų projektų paieška 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/index

http://osp.stat.gov.lt/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.oecdilibrary.org/
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.worldbank.org/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/index


Mokslininkų socialiniai tinklai

Researcher ID, 

http://www.researcherid.com/

Research GATE, 

http://www.researchgate.net/

LinkedIn, 

http://www.linkedin.com

http://www.researcherid.com/
http://www.researchgate.net/
http://www.linkedin.com/


Tyrimo rezultatų skelbimas



Žurnalų publikavimui paieška

Web of Science žurnalai,  

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

Vertinimo rodikliai (IF, H-index): WoS, Journal Citation Reports,

http://apps.webofknowledge.com

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://apps.webofknowledge.com/


Leidėjų pagalba autoriams

Elsevier for authors, 

http://www.elsevier.com/authors/journal-authors

Springer Journal Selector,

http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author

Emerald for authors, 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/index.htm

Journal Author Gateway, 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/page/journal-author-gateway

Taylor &Francis, 

http://taylorandfrancis.com/

http://authorservices.taylorandfrancis.com/how-to-choose-a-journal/

http://www.elsevier.com/authors/journal-authors
http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/index.htm
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/page/journal-author-gateway
http://taylorandfrancis.com/
http://authorservices.taylorandfrancis.com/how-to-choose-a-journal/


Grobuoniški arba klaidinantys žurnalai

Grobuoniški žurnalai (angl. Predatory Journals), pristatantys save aukštesnės 

vertės, nei yra ir siekiantys pelno.

Vagiantys kitų žurnalų identitetą (angl. Hijacked Journals). Tikslas – taip pat 

pelno siekis.



Grobuoniški arba klaidinantys žurnalai

Kriterijai, padedantys nustatyti grobuoniškus žurnalus (pvz., http://www.researchjournali.com/): 

Imituoja teisėtai veikiančių leidėjų elgesio modelius; 

Labai greitas recenzavimo procesas;

Dažniausiai pateikia el. kontaktus, ne visuomet pateikiamas fizinės leidėjo vietos 

adresas;

Tekste pasitaiko gramatinių klaidų;

Redkolegijose dažnai įtraukiami mokslininkai, negavus jų sutikimo arba sutikimas 

gaunamas pastariesiems neįsigilinus į tai, ko jų prašoma; 

Indeksuoja nežinomose rodyklėse  ir duomenų bazėse.

http://www.researchjournali.com/


Pagalba rengiant ir publikuojant straipsnius

Elsevier, 

https://www.publishingcampus.elsevier.com/

Redagavimo ir kalbos taisymo paslaugos,

http://www.charlesworthauthorservices.com/~Emerald

Exemplar,

http://www.springerexemplar.com (bandomoji versija), 

kuri leidžia pasitikrinti, kaip konkretūs žodžiai ir frazės 

yra naudojami mokslo straipsniuose. 

https://www.publishingcampus.elsevier.com/
http://www.charlesworthauthorservices.com/~Emerald
http://www.springerexemplar.com/


Informacijos tvarkymo programos

Mokamos (šiuo metu prenumeruojamos): 
RefWorks, http://www.refworks.com (grupės 
kodas RWLithMBA)

EndNoteWeb,  http://myendnoteweb.com
(susikurti vartotoją iš universiteto kompiuterių 
tinklo) 

Nemokamos:
Mendeley, http://www.mendeley.com/

Zotero, http://www.zotero.org

Citeulike, http://www.citeulike.org/

Delicious, http://del.icio.us/

Galimybės: 

Išsaugoti surastų šaltinių 

bibliografinius duomenis, santraukas ir 

failus. Daugelis duomenų bazių leidžia 

įrašus įkelti tiesiogiai;

Parengti literatūros sąrašą pagal 

pasirinktą citavimo stilių;

Naudojant Word įskiepį įterpti 

cituojamus šaltinius į tekstą ir parengti 

literatūros sąrašą.

http://www.refworks.com/
http://myendnoteweb.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.zotero.org/
http://www.citeulike.org/
http://del.icio.us/


Autorių teisės ir plagiato patikra

Plagiatas – tai svetimo kūrinio ar jo dalies autorystės 

pasisavinimas, kai naudojamas svetimas tekstas, 

meno ar muzikos kūrinys be tikslios nuorodos į 

šaltinį.

Plagiatu gali būti laikoma svetimos idėjos, nuomonės, 

teorijos perteikimas ar perfrazavimas ir pateikimas 

kaip savo.

Prevencija:

Specialių programų naudojimas nuplagijuotiems 

tekstams atpažinti. Plagiato patikros programos: 

EPAS, CrossCheck;

Mokslo darbų talpinimas į viešosios prieigos 

talpyklas, kurios automatiškai tikrinamos 

plagijavimo programomis.

Pastaba: plagiatu gali būti laikoma ir neteisingai 

cituojami šaltiniai.

„Submission of an article 

implies that the work 

described has not been 

published previously (except 

in the form of an abstract or 

as part of a published lecture 

or academic thesis or as an 

electronic preprint, see 

http://www.elsevier.com/posti

ngpolicy), 

... To verify originality, your 

article may be checked by 

the originality detection 

service CrossCheck

http://www.elsevier.com/edito

rs/plagdetect.“

“

„

http://www.elsevier.com/postingpolicy
http://www.elsevier.com/editors/plagdetect


Savicitavimas ir saviplagiatas

Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices:

A guide to ethical writing http://ori.hhs.gov/sites/default/files/plagiarism.pdf

“The available literature on self-plagiarism is concerned with four major 

problems: The publication of what is essentially the same paper in more 

than one journal, but without any indication that the paper has been 

published elsewhere (i.e., redundant and duplicate publication), the 

partitioning of a large study which should have been reported in a single 

paper into smaller published studies (i.e., salami-slicing), copyright 

infringement, and the practice of text recycling.” 

“
“

http://ori.hhs.gov/sites/default/files/plagiarism.pdf


Citavimo stiliai

Citavimo stiliai: 

APA - naudojamas psichologijos, edukologijos ir kt. socialiniuose moksluose; 

MLA - dažniau naudojamas literatūros, meno, humanitarinių mokslų kryptyse; 

AMA - naudoja medicinos, sveikatos ir biologijos mokslai; 

Chicago stilius naudojamas kaip multidiscilininis citavimo stilius;

Vancouver stiliui prioritetas teikiamas biomedicinos moksluose. 

ISO 690:2010 standartas, 

https://view.elaba.lt/standartai/view?search_from=aleph&id=722103

Disertacijos teksto parengimo reikalavimai (KTU  Mokslas ir inovacijos  Doktorantūra 

 Dokumentai disertacijų rengimui),

http://ktu.edu/sites/default/files/disertacijos_santraukos_parengimo_reikalavimai_2015.

pdf

https://view.elaba.lt/standartai/view?search_from=aleph&id=722103
http://ktu.edu/sites/default/files/disertacijos_santraukos_parengimo_reikalavimai_2015.pdf


Išmokite valdyti informaciją! 

Kviečiame į bibliotekos rengiamus mokymus,

kurių metu sužinosite: 

Kaip naudotis Bibliotekos informacijos sistema ir kokias 

paslaugas galite gauti bibliotekoje; 

Kur ir kokių šaltinių ieškoti savo rašto darbui; 

Kaip cituoti, parengti literatūros sąrašą savo rašto darbui; 

Kaip dirbti su bibliografinių įrašų tvarkymo programomis.

Išsamesnę  informaciją ir tvarkaraštį rasite 

https://biblioteka.ktu.edu/  mokymai

https://biblioteka.ktu.edu/


Individuali pagalba ir konsultacijos

Ktu.edu  biblioteka 

ištekliai pagal temą 

dalyko bibliotekininkai

http://temos.ktu.edu/

subjects/staff.php

http://temos.ktu.edu/subjects/index.php


Bendraukime

twitter.com/KTUBiblioteka

biblioteka.ktu.edu

facebook.com/ktubiblioteka

https://twitter.com/KTULibrary
https://biblioteka.ktu.edu/
https://www.facebook.com/ktubiblioteka/

