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Mokslinių tyrimų procesas

Ieškoti 

Naudoti/cituoti 

Publikuoti 

Būti matomu/cituojamu 



Kodėl?

Nekartoti jau atliktų tyrimų.

Paskelbti mokslinių tyrimų 

rezultatai yra naujų idėjų ir 

tyrimų atspirties taškas.

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

“„www.menti.com

http://www.menti.com/


Paieškos procesas

Pasirinkti temą Sukurti paieškos strategiją Atlikti paiešką

Įvertinti paieškos rezultatus

Jei reikia, koreguoti paiešką Naudoti šaltinius darbe

Rask pagrindinę informaciją;

Nustatyk paieškos apimtį;

Įvertink, kokio naujumo informacija reikalinga;
Pasirink informacijos šaltinius.

Pasirink reikšminius žodžius (tezaurai, 

žodynai);

Suformuluok paieškos klausimą (AND, OR, 

NOT, „“, *,?;
Pasirink paieškos įrankius.

Rask spausdintus leidinius 

bibliotekoje;

Rask e. šaltinius internete ir duomenų 
bazėse.

Kiekis;
Įvairovė;
Kokybė;

Naujumas;

Tinkamumas.

Atsispausdink, persiųsk, išsaugok 

surastus šaltinius.

Pakartok paiešką nuo pirmo žingsnio.



Kontroluojami žodynai ir tezaurai

Academic Search Complete

Duomenų bazėse esantys dalykiniai terminai 
(Subject terms)
AccessScience
IEEE tesauras
Fizikos terminų žodynas
EUROVOC
UNESCO Thesaurus
Thesaurus.com

http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&stsug=AjTaJA2PdJdzykk_pcdNtbLgTfuajXMLrWCoiJLrq_dHMos5__yz2zWhHmq2QCVk49VbiJVRFPlYzTx-VELmD47JB-1bhce8Q24hiMJ78qTa3fHzb-FlkH-NNcDQ86vke-iTKI7nYztSNq3aH3FAlBX41srFzLBxPcHhd6tQlLU1kFw&IsAdminMobile=N&encid=22D731263C3635373726356632153C27388378C373C377C372C374C371C376C33013
http://www.accessscience.com/
https://www.ieee.org/publications/services/thesaurus.html
http://www.zodynai.ff.vu.lt/rez/
https://publications.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/controlled-vocabularies
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/
http://thesaurus.com/


Paieškos klausimo formulavimas

Ieškoti frazės – “ ”

Pvz.,

“Duomenų bazės”, “švietimo vadyba”

ALL ( "knowledge management" ) AND TITLE-ABS-KEY
( higher AND education ) OR KEY ( "Adult education" )

Scopus
Academic Search Complete

https://www.scopus.com/
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&stsug=AjTaJA2PdJdzykk_pcdNtbLgTfuajXMLrWCoiJLrq_dHMos5__yz2zWhHmq2QCVk49VbiJVRFPlYzTx-VELmD47JB-1bhce8Q24hiMJ78qTa3fHzb-FlkH-NNcDQ86vke-iTKI7nYztSNq3aH3FAlBX41srFzLBxPcHhd6tQlLU1kFw&IsAdminMobile=N&encid=22D731263C3635373726356632153C27388378C373C377C372C374C371C376C33013


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 Journals, Highwire Press ir kt.

Mokslinės informacijos paieškos sistemos, pvz., Google Scholar
ir kt.

Institucijų publikacijų ir elektroninių tezių ir disertacijų duomenų 
bazės, pvz. eLABa ETD, Dart-Europe, NDLTD.



Bibliotekos informacijos sistema

Lietuvos virtuali biblioteka, www.lvb.lt

Institucijos virtuali biblioteka, ktu.lvb.lt

Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka eLABa, www.elaba.lt

Lietuvos prenumeruojamos duomenų bazės www.lmba.lt/duomenu-bazes

Institucijos prenumeruojamos DB https://biblioteka.ktu.edu/paslaugos/#duomenu-

bazes .

http://www.lvb.lt/
http://ktu.lvb.lt/
http://www.elaba.lt/
http://www.lmba.lt/duomenu-bazes
https://biblioteka.ktu.edu/paslaugos/


Lietuvos virtuali biblioteka

www.lvb.lt

http://www.lvb.lt/


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, OECD

Bibliografinė informacija, citavimo duomenys

Web of Science, Scopus, Journal Citation Reports

pasiekiamos 24/7

Jungiantis iš namų: per nuotolinį privatų tinklą – VPN; per Virtualią biblioteką (su vieningu prisijungimu arba per EZproxy). 



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, cituojamus
šaltinius pvz., ScienceDirect, SpringerLINK.

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


Kitos paieškos sistemos ir įrankiai

Google Scholar https://scholar.google.com/

Dimensions https://www.dimensions.ai/

(About Dimensions https://www.digital-science.com/products/dimensions/)

Unpaywall http://unpaywall.org/

Open Access Button https://openaccessbutton.org/

(https://openaccessbutton.org/instructions) 

https://scholar.google.com/
https://www.dimensions.ai/
https://www.digital-science.com/products/dimensions/
http://unpaywall.org/
https://openaccessbutton.org/
https://openaccessbutton.org/instructions


Rekomendacijos išsamiai paieškai

paiešką atlikti bent keliose temą atitinkančiose duomenų bazėse; 

klausti patarimo bibliotekininkų ar dėstytojų;

naudotis “Klausk bibliotekininko” paslauga;

konsultuotis telefonu, elektroniniu paštu;

prisijungti prie mokslininkų tinklų. 



Patarimai

• Visos informacijos surinkti neįmanoma. Svarbu išlaikyti pusiausvyra tarp 
kiekybės ir kokybės, įvertinti laiko sąnaudas ir paieškos tikslą.

• Nėra vieno teisingo sprendimo, vienintelio geriausio paieškos įrankio ar 
paieškos termino. Paieškos strategiją reikia nuolat peržiūrėti ir tobulinti.

• Pagrindinius paieškos principus (terminus, paieškos klausimą) galima 
pritaikyti atliekant paiešką bet kuriame ištekliuje.

• Dokumentuokite: užsirašykite pasirinktus terminus, jų derinimo būdus, 
naudotus paieškos įrankius, gautus rezultatus ir kt. 

• Išsaugokite dokumentus ir informaciją apie juos, padarytus pažymėjimus ir 
pastabas. 



Paieškos scenarijai



Knygų paieška

Bibliotekų katalogai;

http://ktu.lvb.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.lvb.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.lvb.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, http://ktu.edu/biblioteka  Duomenų bazės 

Prenumeruojamos duomenų bazės

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

Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekoje, http://www.lnb.lt

1

2

http://ktu.library.lt/
http://www.elaba.lt/
http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai
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

Dimensions https://app.dimensions.ai/discover/publication

http://scholar.google.lt/
http://books.google.com/
http://academic.research.microsoft.com/
https://app.dimensions.ai/discover/publication


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 talpykos

Teminės;

arXiv, http://arxiv.org/

CiteSeerX, http://citeseerx.ist.psu.edu

Cogprints, http://cogprints.org

RePEc, http://repec.org/

SSOAR (Social Science Open Access 

Repository),

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

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

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

Zenodo, http://www.zenodo.org

Nacionalinė, http://www.elaba.lt

http://arxiv.org/
http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://cogprints.org/
http://repec.org/
http://www.ssoar.info/en/home.html
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://www.zenodo.org/
http://www.elaba.lt/


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

Patentinės informacijos centras, 

Google Patents,

Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė,

Lietuvos Respublikos įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazė, 

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/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

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.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 DB:

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/


Mokymosi medžiaga 

Efektyvus elektronių mokslo informacijos išteklių naudojimas

https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37

Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos ištekliais

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

TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė; ŠARLAUSKIENĖ, Lina ir kt. Naudojimasis elektroniniais 

mokslo informacijos ištekliais: mokomoji knyga [interaktyvus]. Vilnius, 2014. Prieiga 

per internetą <http://www.lmba.lt/node/14473>. ISBN 978-609-95149-2-5

https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37
http://www.lmba.lt/apie-lmba/projektai/emodblt2/mokymo-moduliai
http://www.lmba.lt/node/14473

