
Efektyvi paieška 
prenumeruojamose duomenų
bazėse

Kauno technologijos universiteto biblioteka
biblioteka@ktu.lt

mailto:biblioteka@ktu.lt


2

Sužinosite kaip:

 pasirinkti duomenų bazę;

 pasirinkti paieškos rūšį;

 naudotis duomenų bazėje esančiais tezaurais;

 atlikti efektyvią paiešką naudojantis loginiais operatoriais;

 atsisiųsti el. išteklius;

 susikurti asmeninę paskyrą ir naudotis jos teikiamomis galimybėmis;

 prisijungti prie prenumeruojamų duomenų bazių iš namų.
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Google ar prenumeruojamos DB?

! Atlikdami paiešką prenumeruojamose duomenų bazėse sutaupysite laiko ir rasite savo tyrimui 

reikalingus šaltinius kur kas greičiau.
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♦ teminės, kuriose kaupiami vienos ar kelių 

mokslo sričių informacijos šaltiniai 

(pvz.: SciFinder, American Institute of Physics, 

IOP Science);

♦ daugiadalykės, kuriose kaupiami įvairių 

mokslo sričių informacijos šaltiniai 

(pvz.: Academic Complete, ScienceDirect, 

SpringerLINK).

Duomenų bazės pagal dokumentų
tematiką:

♦ visatekstės – prieiga prie viso teksto knygų, 

mokslinių žurnalų straipsnių, konferencijų 

medžiagos ir kt.;

♦ bibliografinės – pateikiama tik bibliografinė 

informacija apie straipsnį ar knygą 

(metaduomenys). Viso teksto dažniausiai tokios 

bazės nepateikia, tačiau gali pateikti nuorodą į 

viso teksto šaltinį;

♦ mišrios – dalis įrašų pateikia ir visą tekstą 

pačioje duomenų bazėje, dalis įrašų – tik 

bibliografinius duomenis.

Duomenų bazės pagal informacijos 
išsamumą:
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Duomenų bazės pasirinkimas (1)

KTU bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių sąrašą rasite bibliotekos tinklapyje.

! Duomenų bazės pateiktos abėcėles seka, prie kiekvienos duomenų bazės rasite trumpą 

aprašymą.

https://biblioteka.ktu.edu/duomenu-bazes/#duomenu-bazes
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Duomenų bazės pasirinkimas (2)

Bibliotekos darbuotojų parengtas prenumeruojamų duomenų bazių sąrašas pagal temas leis 

susiaurinti paieškos lauką ir pasirinkti duomenų bazę pagal dalyką, pvz.: Aplinkosaugos inžinerija, 

Apskaita, Elektronikos inžinerija ir kt.

https://temos.ktu.edu/subjects/index.php
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Paprasta ir išplėstinė paieška (1)

Atsižvelgiant į tai, kuriame informacijos rinkimo etape esate, galite pasirinkti paprastą (angl. Basic 

Search) ar išplėstinę paiešką (angl. Advanced Search).

♦ Jei tik pradedate rinkti informaciją tam tikra tema ir dar nesate gerai išanalizavę temos, 

rekomenduojama duomenų bazėje atlikti paprastą paiešką.

♦ Jei jau turite informacijos ir ieškote labai specifinės informacijos konkrečia tema, galite rinktis 

išplėstinę paiešką. Pasirinkę išplėstinę paiešką galėsite įvesti papildomus raktinius žodžius, įvesti 

šaltinio autoriaus pavardę ir pritaikyti kitus paieškos tikslinimo kriterijus.
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Paprasta ir išplėstinė paieška (2)

KTU prenumeruojamoje platformoje EBSCO Publishing prieš pradėdami paiešką galite pasirinkti 

paprastą (Basic Search) ar išplėstinę paiešką (Advanced Search).
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Patarimai kaip atlikti paiešką duomenų bazėse

! Svarbu atkreipti dėmesį, kad paieška duomenų bazėje skiriasi nuo dažnam vartotojui įprastos 

paieškos Google paieškos sistemoje.

 Atlikdami paiešką duomenų bazėje, į paieškos laukelį įveskite tik raktinius žodžius, o ne sakinius

 Atlikite išplėstinę paiešką

 Paieškos frazę įrašykite į kabutes “ “

 Naudokite sinonimus ir jungtuką “OR”

 Naudokite duomenų bazėje integruotus terminus

 Ieškokite visų raktinio žodžio formų
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Tezaurai

Norėdami atlikti efektyvesnę paiešką duomenų bazėse galite naudoti joje esančius tezaurus 

(angl. Thesaurus) ir teminius terminus (angl. Subject terms).

Atlikus paiešką duomenų bazėje esančiame tezaure ar teminių terminų skiltyje bazė pateiks 

ieškomo termino paaiškinimą, platesnes bei siauresnes temas, kurioms priklauso ieškomas terminas 

ir kontekstą, kuriame terminas yra vartojamas.

Academic Search Complete duomenų bazėje pasirinkite skiltį Subjects ir iš pateikto sąrašo pasirinkite tezaurą 

(Thesaurus) ar teminių terminų (Subject terms) kolekciją, kurioje atliksite termino paiešką.
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Loginiai operatoriai

Loginiai operatoriai "AND", "OR" ir "NOT"

Vartotojai atlikdami paiešką duomenų bazėje gali naudoti šiuos operatorius, įrašydami juos tarp 

paieškos terminų. Loginių operatorių naudojimas leis atlikti tikslesnę paiešką ir sutaupyti laiko.
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Kaip atsisiųsti straipsnį ar knygos dalį?

Atlikę paiešką pasirinktoje duomenų bazėje, pvz.: Science Direct, iš paieškos rezultatų sąrašo 

pasirinkite norimą išteklių ir ieškokite PDF ikonos. Ją suradę, po ištekliaus, spragtelėkite Download

PDF ir atsisiųskite išteklių į savo kompiuterį.
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Kaip atsisiųsti visą žurnalo numerį?

Kai kuriose duomenų bazėse, pvz.: Science Direct, vartotojai gali atsisiųsti visą žurnalo numerį ZIP 

formatu. Virš straipsnio antraštės paspaudus Download full issue nuorodą galėsite atsisiųsti visą 

žurnalo numerį. Suglaudintame aplanke bus pateikti straipsniai PDF formatu.
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♦ Elektroninius išteklius naudoti studijų ir mokslinių 

tyrimų darbuose nepažeidžiant autorių ir 

gretutinių teisių įstatymo.

♦ Elektroninius išteklius naudoti (atsisiųsti / 

spausdinti / įsikelti į saugojimo laikmeną) tik 

asmeninėms reikmėms ir tik nedidelius kiekius. 

Viršijus leidėjo nustatytą atsisiųstų išteklių kiekį, 

prieiga pagal vartotojo IP adresą bus 

blokuojama.

Vartotojams leidžiama

♦ Naudoti specializuotą / specialią programinę 

įrangą (įrankius) automatizuotam informacijos 

atsisiuntimui ir išsaugojimui kompiuteryje.

♦ Informaciją iš prenumeruojamų duomenų 

bazių įkelti į internetą, perduoti tretiesiems 

asmenims ar naudoti komerciniais tikslais.

Vartotojams draudžiama
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Asmeninė paskyra duomenų bazėje

Duomenų bazėse vartotojas gali susikurti asmeninę paskyrą.

Asmeninėje paskyroje vartotojas gali:

 susikurti aplankus ir juose saugoti pasirinktus išteklius;

 išsisaugoti paieškos istoriją;

 peržiūrėti savo atliktų paieškų istoriją;

 žymėti ir išsaugoti pastabas pasirinktuose ištekliuose;

 užsisakyti naujienas el. paštu (angl. alerts).
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Asmeninė paskyra duomenų bazėje (aplankai)

 Susikūrę asmeninę EBSCOhost paskyrą 

vartotojai gali išsaugoti ne tik paieškos 

rezultatus, bet ir paveikslėlius, vaizdo 

įrašus, el. knygas ir kitus išteklius.

 Iš savo asmeninių paskyrų vartotojai 

gali spausdinti, išsiųsti el. paštu, 

išsisaugoti ar eksportuoti paieškų 

rezultatus, paveikslėlius ir vaizdo įrašus.

EBSCOhost paskyra

https://www.youtube.com/watch?v=aBbqqVqPQvE
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Asmeninė paskyra duomenų bazėje (paieškos istorija)

Daugumoje duomenų bazių 

vartotojai gali peržiūrėti, išsisaugoti 

ir redaguoti savo paieškų istorijas.

EBSCOhost platformoje savo 

paieškos istoriją rasite po paieškos 

laukeliu paspaudę Search History. 

Susikūrę savo asmeninę paskyrą 

galite išsisaugoti savo paieškos 

istoriją.

EBSCOhost paieškos istorija

https://www.youtube.com/watch?v=bQfhnaQ6H14
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Asmeninė paskyra duomenų bazėje (naujienos el. paštu)

Naujienos el. paštu (angl. alerts) leidžia vartotojams sutaupyti laiko ir jį skirti ne šaltinių paieškai, o jų 

skaitymui ir analizei.

Vartotojas užsisakęs naujienas į el. paštą gaus informaciją apie naujausius straipsnius, kurie yra 

susiję su nurodyta paieškos fraze.

Vartotojai gali prenumeruoti naujienas el. paštu tiesiog atlikę paprastą paiešką (angl. Basic 

search). Tam reikia įvesti paieškos frazę į paieškos lauką ir paspausti Create Alert.
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Prieiga prie duomenų bazių

Norint duomenų bazėmis naudotis namuose (ne iš KTU kompiuterių tinklo), pasirinkite bet kurį iš šių variantų:

 VPN tinklas. Virtualus privatus tinklas VPN (Virtual Private Network) – tai tinklo paslauga, kurios pagalba 

KTU darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie Universiteto kompiuterių tinklo. Informaciją kaip 

įdiegti VPN tinklą rasite čia.

 Nuotolinė prieiga (EZproxy). Per nuotolinę prieigą KTU bendruomenės nariai prisijungia vieningu vartotojo 

vardu ir slaptažodžiu.

 KTU Virtuali biblioteka. Prie KTU Virtualios bibliotekos vartotojai jungiasi vieningu vartotoju vardu ir 

slaptažodžiu.

https://tinklas.ktu.lt/index.php/lt/virtualus-privatus-tinklas
https://tinklas.ktu.lt/index.php/lt/virtualus-privatus-tinklas
https://login.ezproxy.ktu.edu/login
https://vb.ktu.edu/primo-explore/search?vid=KTU&lang=lt_LT
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