Kaip rasti technologijos ir fizinių mokslų
informacijos šaltinius rašto darbui
Kauno technologijos universiteto biblioteka
biblioteka@ktu.lt

Tikslas

Supažindinti su
 informacijos paieškos strategija;
 reikšminių žodžių parinkimu ir efektyvios užklausos projektavimu;
 informacijos paieška KTU bibliotekos kataloge;
 informacijos paieška KTU Virtualioje bibliotekoje;
 elektroninių knygų paieška;
 elektroninių straipsnių paieška;
 patentų ir standartų paieška;

 informacijos paieška atvirosios prieigos ištekliuose.
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Informacijos paieškos etapai

Informacijos paieškos etapai

Informacijos poreikio nustatymas
 atlikti pradinę informacijos paiešką;
 ieškoti informacijos enciklopedijose, žinynuose, žodynuose, peržiūrėti knygas, mokslinius straipsnius
(atlikti paiešką duomenų bazėse);
 renkama informacija turėtų padėti: atskleisti platesnes ir siauresnes temos sritis, apibrėžti tikslą,
problemą, rasti sąvokų, terminų ir jų sinonimų, kurie ieškant informacijos galėtų būti naudojami kaip
pagrindiniai paieškos žodžiai.
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Informacijos paieškos etapai
Paieškos planavimas
 Kokio naujumo informacijos reikia?
 Kokio tipo informacijos šaltinių reikia?
 Kokios rūšies informacijos šaltinių reikia?
 Kokio formato informacijos?
 Kokiomis kalbomis bus atliekama paieška?

 Kiek informacijos reikia?
 Kiek laiko skirti paieškai?
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Informacijos paieškos etapai

Užklausos sudarymas
 vienu ar dviem sakiniais išdėstyti informacijos paieškos esmę, išryškinti temos
specifiką;
 identifikuoti reikšminius žodžius ir išskirti pagrindines sąvokas ir terminus;

 išrinkti sinonimus ir skirtingas žodžių formas, alternatyvius terminus;
 naudoti loginius operatorius (Boolean logics) (AND, OR, NOT, * , „ “ , ?);
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Reikšminių žodžių pasirinkimas

 Įvairūs informaciniai leidiniai (enciklopedijos,
žinynai, žodynai)
 Internete esančių žodynų ir enciklopedijų
pavyzdžiai:
AccessScience http://www.accessscience.com
Dictionary.com http://dictionary.reference.com/
Encyclopedia.com http://www.encyclopedia.com/
Online Translation Tools
http://www.emailaddresses.com/online_translation.h
tm
Reference.com http://www.reference.com/
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas
http://ims.mii.lt/EK%c5%bd/
WorldWeb Online http://www.worldwebonline.com/

Reikšminių žodžių pasirinkimas
tezauruosetezauruose:

Thesaurus.com http://thesaurus.com/
EUROVOC - terminų vertimai 4 kalbomis, teminis ir
abėcėlinis žodynas
Merriam-Webster http://www.merriam-webster.com/
Academic Search Complete (per EBSCO) dalykinių
terminų sąrašas
IEEE Approved Indexing Keyword List
http://www.ieee.org/documents/taxonomy_v101.pdf
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Informacijos paieškos etapai

Paieškos įrankio pasirinkimas







bibliotekų el. katalogai ar virtualios bibliotekos;
institucijų publikacijų ir ETD (el. tezių ir disertacijų) duomenų bazės;
prenumeruojamos duomenų bazės;
atvirosios prieigos šaltiniai;
specializuotos paieškos sistemos.
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Paieškos rezultatų atranka

Paieškos tikslinimas

Informacijos kokybės aspektai
 patikimumas;
 šaltinio autorystė;
 šaltinis;
 naujumas;
 leidėjas;
 cituoti šaltiniai.

Paieška tai kartotinis procesas. Jeigu
paieškos rezultatai
netenkina, patartina:
 peržiūrėti reikšminių žodžių rašybą;
 pasirinkti kitus reikšminius žodžius;
 įvertinti pasirinkto paieškos įrankio
tinkamumą;
 pakartoti paiešką nuo pirmo žingsnio.
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Informacijos paieška
Nuo ko pradėti paiešką?
Biblioteka siūlo:





KTU bibliotekos kataloge https://biblioteka.ktu.edu/
KTU virtualioje bibliotekoje vb.ktu.edu
Bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse
Atviros prieigos ištekliuose
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Paieška bibliotekos ištekliuose

https://biblioteka.ktu.edu/
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Paieška KTU Virtualioje bibliotekoje
 Paieška „vieno langelio“ principu
(įvedus paieškos žodį, tikrinami
visi bibliotekos turimi ištekliai:
knygos ir el. knygos, ETD,
prenumeruojamos duomenų
bazės, KTU darbuotojų
publikacijos ir kt.)
 Paiešką galima siaurinti pasirenkat
tam tikras dokumentų rūšis ar
išteklius, kur norima ieškoti
informacijos.

KTU prenumeruojamos duomenų bazės
https://biblioteka.ktu.edu/

Prieiga prie prenumeruojamų
duomenų bazių
Prieiga be slaptažodžių prie prenumeruojamų DB galima tik
iš KTU kompiuterių tinklų. Norint duomenų bazėmis
naudotis namuose (ne iš KTU kompiuterių tinklo), galima
pasirinkti bet kurį variantą:
 VPN tinklą. 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.
 Nuotolinę prieigą (EZproxy). Per nuotolinę prieigą KTU
bendruomenės nariai prisijungia vieningu vartotojo
vardu ir slaptažodžiu.
 KTU Virtualią biblioteką.

Vartotojams leidžiama




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 draudžiama




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.
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Knygų paieška duomenų bazėse

KTU leidyklos “Technologija” el. knygos – KTU leidyklos Technologija el. knygos įvairiomis temomis. Taip
pat šios el. knygos prieinamos ir per bibliotekos katalogą.
VGTU el. knygos – Prieiga prie 150 VGTU leidyklos Technika el. knygų įvairiomis temomis.
Prenumeruojamų knygų sąrašas. Taip pat šios el. knygos prieinamos ir per bibliotekos katalogą.
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Knygų paieška duomenų bazėse

Academic Complete (Ebook Central, anksčiau vadinosi Ebrary) – Daugiau negu 120 tūkst. technologijų,
fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.
AccessEngineering - Technologijos mokslų krypčių elektroninės knygos iš elektronikos, mechanikos,
statybų, aplinkos inžinerijos, energetikos, pramonės, verslo bei komunikacijų sričių.
ScienceDirect E-Books – Įvairių mokslo sričių Elsevier leidyklos el. knygos. Vadovas https://bit.ly/3cVWOlZ
Springer LINK E-Books - jas galima rasti ir bibliotekos kataloge.
Wiley Online eBooks – Prieiga prie el. knygų finansų, vadybos, inžinerijos, fizikos, informatikos, chemijos ir
kt. mokslo temomis.
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Straipsnių paieška duomenų bazėse

Academic Search Complete (EBSCO Publishing) - Daugiatemė duomenų bazė, teikianti prieigą prie viso
teksto mokslinių straipsnių, konferencijų medžiagos, monografijų ir kitų leidinių.
Emerald Engineering eJournals Collection – Technologijos mokslų visateksčiai žurnalai.

JSTOR Prieiga teikiama prie 2400 akademinių žurnalų daugiau kaip 60 mokslo temų.
ScienceDirect Journals Daugiau kaip 2 000 visateksčių mokslinių žurnalų iš įvairių mokslo sričių.
Prenumeruojamas turinys pažymėtas žaliu kvadratėliu.
Springer LINK Journals Springer Verlag ir Kluwer Academic Press leidyklų moksliniai žurnalai įvairiomis
temomis.
Taylor & Francis Taylor & Francis leidyklų grupės leidžiami moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga
nuo 1997 metų iki dabar. Wiley Online Library Prieiga prie Wiley leidyklos leidžiamų žurnalų. Prieiga prie
Wiley žurnalų archyvo iki 2013 m. 483 žurnalai bei SSH (Social Science and Humanities 370 žurnalų), STM
(Science Technology Medicine 417 žurnalų) kolekcijos.
Nature Prieiga prie 4 prenumeruojamų, aukštai vertinamų, savaitinių žurnalų fizinių ir technologijos mokslų
temomis (prieinami numeriai nuo 2006 metų iki dabar).
17

Straipsnių paieška specializuotose
duomenų bazėse
IEEE Xplore – Elektros ir elektronikos inžinierių instituto
(Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) ir
Elektros inžinierių instituto (Institution of Electrical Engineers
(IEE)) leidžiami žurnalai, konferencijų medžiaga, standartai bei
kiti leidiniai nuo 1988 m. ir pavieniai leidiniai nuo 1950 m. Temos:
elektrotechnika, elektronika, inžinerija, technologijos ir kt.
SciFinder-n – Chemijos mokslo duomenų bazė, kurioje
pateikiama informacija apie medžiagas, įskaitant jų chemines
struktūras, cheminius pavadinimus, savybes, komercinį
prieinamumą ir reglamentavimą, chemines reakcijas, patentus
(PatentPak) Plačiau.
IOP science – Institute of Physics (IOP) leidyklos leidžiami
moksliniai žurnalai fizikos ir fizinių mokslų temomis.

Paieška atvirosios prieigos ištekliuose

Google knygos http://books.google.com - Viso teksto knygos skaitomos tik internete, jų negalima
atsisiųsti, spausdinti ar išsisaugoti.
DOAB http://www.doabooks.org (angl. Directory of Open Access Books) atvirosios prieigos knygų
katalogas.
InTech http://www.intechopen.com/books - Technologijos, fizinių, medicinos ir kt. mokslų knygų leidykla,
pateikiamų atvirąja prieiga.
DOAJ http://www.doaj.org - Atvirosios prieigos žurnalų katalogas (angl. Directory of Open Access Journals).
Į šį katalogą įtraukti žurnalai užtikrina nemokamą prieigą prie viso teksto straipsnių. Į katalogą įtraukta
daugiau kaip 10 000 žurnalų.
HighWire Press http://home.highwire.org/ - Kuriama ir prižiūrima JAV Stenfordo universiteto. Teikia atvirąją
prieigą prie daugiau kaip 2 mln. viso teksto straipsnių.
Hindawi https://www.hindawi.com/journals/
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Straipsnių paieška atviros prieigos talpyklose
Nacionalinė talpykla – Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
ArXiv.org – http://arxiv.org/ Tematika – skirta fiziniams mokslams (fizikai, matematikai, informatikai ir kt.),
tačiau galima rasti ir technologijos mokslams tinkamų dokumentų.

BioMed Central – http://www.biomedcentral.com/ Tematika – atvirosios prieigos medicinos, biologijos,
biomedicinos inžinerijos, biotechnologijų žurnalai, pvz.: BioMedical Engineering OnLine, Biotechnology for
Biofuels, BMC Biotechnology, Journal of Biological Engineering, Journal of Biomedical Science, Journal of
Nanobiotechnology ir kt.
Chemistry Central– http://www.chemistrycentral.com/ Tematika – chemijos inžinerijos, technologijos ir kitų
giminingų sričių straipsniai.
CiteSeerX – http://citeseerx.ist.psu.edu/ Tematika – kompiuterių ir informacijos mokslų šaltinis, tinkantis
informatikai, elektronikos ir elektros inžinerijai ir kt. sritims.
PLoS Public Library of Science – http://www.plos.org/ Tematika – biomedicinos mokslų atvirosios
prieigos žurnalai, kuriuose galima rasti biotechnologijos sričiai tinkamos informacijos.
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Mokslinės informacijos paieškos sistemos

Google Scholar – pasaulinė mokslinės informacijos paieškos sistema. Recenzuoti šaltiniai (straipsniai,
disertacijos, knygos, santraukos ir kt.) iš įvairių mokslo sričių.

Dimensions – mokslinės informacijos paieškos sistema. Atvirosios prieigos ištekliai pažymėti žyma Open
Access.
BASE – mokslinės informacijos paieškos sistema. Atvirosios prieigos ištekliai pažymėti žyma Open Access.
Zenodo – mokslo duomenų talpykla, finansuojama ES lėšomis.
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Standartų paieška

Lietuvos standartizacijos departamento (LST) standartų katalogas, prieinamas per KTU Virtualią
biblioteką arba Bibliotekos katalogą. Lietuvos standartizacijos departamento (LST) standartų katalogas
Tarptautinė standartų organizacija (ISO) http://www.iso.org
Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas http://www.cenelec.org
Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI) http://www.etsi.org
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Bibliotekos ištekliai pagal temą
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informacijos šaltinius rašto darbui
Kauno technologijos universiteto biblioteka
biblioteka@ktu.lt

