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Duomenų bazė (angl. database)

Tai organizuotų duomenų visuma, kur pagal nustatytas sąlygas numatyti bendrieji duomenų 

aprašymo, laikymo ir naudojimo principai. Duomenų bazėje esantys duomenys yra 

susisteminti ir sutvarkyti, kad būtų lengva atlikti informacijos paiešką ir naudoti rastus 

informacijos šaltinius. [1]

Bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse prieinami el. mokslo žurnalai, el. 

knygos, video ir audio medžiaga, bibliografiniai  kiti duomenys. 

Duomenų bazės gali būti universalios (daugiatemės) arba specializuotos (apimančios 

vieną konkrečią ar kelias susijusias temas), gali būti pilnatekstės, bibliografinės ar 

mišraus turinio. 

[1]  Tautkevičienė, G., Šarlauskienė, L. ir kt. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos ištekliais: mokomoji knyga 
[interaktyvus]. Vilnius, 2014. Prieiga per internetą http://www.lmba.lt/node/14473

http://www.lmba.lt/node/14473


Prenumeruojamos DB

• komercinių tiekėjų kuriama; prieiga tik teises prie turinio  

nustatytam laikotarpiui įsigijusiems asmenims/institucijoms. 

Autoriai, norintys publikuoti savo straipsnį, turtines autorių teises 

perleidžia leidyklai / duomenų bazės tiekėjui. 



Laikinai prieinamos DB

Komercinių tiekėjų laikinai  trumpam laikotarpiui (dažniausiai 30 dienų) 

atverta prieiga prie elektroninių išteklių  - el. žurnalų, knygų, video

medžiagos, konferencijų, statistinių duomenų ir t.t.

Šiuo metu laikinai prieinamas DB rasite KTU bibliotekos tinklalapyje, 

skiltyje Leidėjų nemokamai atverti ištekliai COVID-19 laikotarpiu ir 

Laikinai prieinami ištekliai . 

https://biblioteka.ktu.edu/duomenu-bazes/#covid19
https://biblioteka.ktu.edu/duomenu-bazes/#laikinai-prieinamos-duomenu-bazes


Duomenų bazė pagal turinį

Pilnatekstė - prieiga prie pilno teksto knygų, mokslinių žurnalų 

straipsnių, konferencijų medžiagos ir kt. 

Bibliografinė – pateikiama tik informacija apie straipsnį ar 

knygą (metaduomenys). Pilno teksto dažniausiai tokios DB 

nepateikia, tačiau gali pateikti nuorodą į pilno teksto šaltinį. 

Mišri – dalis įrašų pateikia ir pilną tekstą pačioje DB, dalis įrašų–

tik bibliografinius duomenis. 



Pilnatekstės DB

Toje pačioje platformoje atliksite paiešką ir gausite rezultatų sąraše 

galėsite peržvelgti informaciją apie leidinį ir skaityti pilną to 

straipsnio ar knygos skyriaus tekstą. 

Galimi teksto skaitymo formatai HTML, PDF, ePUB. 

Net ir pilno teksto duomenų bazėse galimi embargo (prieigos prie 

šaltinio ribojimo) periodai. 

Kai kurie el. tekstai gali būti apsaugoti DRM (Digital Rights

Management) – tai skaitmeninių teisių valdymo priemonės, skirtos 

apriboti nuosavybės teise priklausančių ir autorių teisių saugomų 

kūrinių naudojimą. 



Bibliografinės duomenų bazės:
Vertingas įrankis, norint rasti informacijos konkrečia tema ar konkretaus autoriaus straipsnių. 

Bibliografinė 
DB

Pateikia publikacijų 
aprašymus (autorius, 

antraštė, šaltinis)

Gali pateikti straipsnio 
santrauką

Informacija ne tik apie 
straipsnius, bet ir knygų 

skyrius, knygas, 
konferencijų pranešimus

Gali pateikti nuorodą į 
pilno teksto straipsnį

Gali apimti daug įvairių 
temų arba 

specializuotis vienoje

Gali pateikti tik tam tikro 
tipo informaciją (pvz., 

patentų)



Scopus

„Scopus“ indeksuoja 24 600 žurnalų pavadinimų iš daugiau kaip 5000 
leidėjų turinį, kurį griežtai tikrina ir atrenka nepriklausomi redaktoriai.
Naudodamas sudėtingus įrankius ir analizę, „Scopus“ sugeneruoja tikslius 
citavimo rezultatus, išsamius tyrėjų profilius ir įžvalgas, skatinančias 
geresnius sprendimus, veiksmus ir rezultatus.

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic


Scopus  vs Google Scholar
Google Scholar Scopus

Aprašymas Diaugiatemės informacijos išteklius, kuriame 

paprastos paieškos būdu randami 

elektroniniai straipsniai, tiriamieji darbai, 

knygos ir kiti moksliniai dokumentai

Daugiatemės informacijos išteklius. Scopus 

leidžia atlikti straipsnių paiešką daugiau kaip 

26 000 pavadinimų žurnalų ir konferencijų 

leidinių. 

Paieškos 

galimybės
Ribotos Plačios

Paieškos 

rezultatų filtras
Galima patikslinti pagal laikotarpį (kairiojoje 

paieškos rezultatų lango pusėje)

Siūlomi filtrai kairiojoje paieškos rezultatų lango 

pusėje: publikacijos metai, autoriai, mokslo 

sritis/tema, dokumento tipas, reikšminiai žodžiai, 

šalis. 

Rūšiavimo 

galimybės
Pagal tinkamumą (relevancy) arba 

publikavimo metus

Pagal publikavimo datą, autorių, šaltinio 

pavadinimą, citatų skaičių arba tinkamumą

Pilno teksto 

straipsnių prieiga
Rezultatuose pateikti įrašai teikia prieigą prie 

pilno teksto dokumento, jei: 

- Straipsnis publikuotas žurnale vienoje iš 

bibliotekos prenumeruojamų duomenų 

bazių arba

- Laisvai prieinamas atvirosios prieigos 

išteklius

Rezultatuose pateikti įrašai teikia prieigą prie 

pilno teksto dokumento, jei: 

- Straipsnis publikuotas žurnale vienoje iš 

bibliotekos prenumeruojamų duomenų 

bazių arba

Laisvai prieinamas atvirosios prieigos išteklius

Informacijos 

atranka
Kompiuterinis algoritmas Rankiniu būdu dalyko specialistas

Atrankos 

skaidrumas
Nėra aišku, kokie šaltiniai yra ar nėra įtraukti į 

rezultatus

Išsamus sąrašas žurnalų ir kitų dokumentų, 

pasiekiamų tinklalapyje. 



K A U N A S  U N I V E R S I T Y  O F  T E C H N O L O G Y

Kaip prisijungti nuotoliniu būdu? 

3 būdai: 

VPN tinklas -> norima duomenų bazė (DB) / paieškos įrankis (Virtuali biblioteka, 

Google ir t.t.) -> pilno teksto straipsniai

Ezproxy ->prisijungimas su KTU vartotojo duomenimis -> DB pasirinkimas iš 

sąrašo ->paieška pasirinktoje DB

KTU virtuali biblioteka ->prisijungimas su KTU vartotojo duomenimis -> paieška 

1 langelio principu visuose KTU prenumeruojamuose ar atvirosios prieigos 

šaltiniuose

http://tinklas.ktu.lt/index.php/lt/virtualus-privatus-tinklas
http://ezproxy.ktu.edu/
http://ktu.lvb.lt/


K A U N A S  U N I V E R S I T Y  O F  T E C H N O L O G Y

KTU virtuali biblioteka – visi ištekliai vienoje vietoje

• 1 langelio paieškos principas 

viename ar visuose KTU 

bibliotekos ištekliuose

• Paieškos filtrai

• Citavimo galimybė 

• Galimybė išsisaugoti paieškos 

rezultatus



K A U N A S  U N I V E R S I T Y  O F  T E C H N O L O G Y

Paieška KTU Virtualioje bibliotekoje ar konkrečioje DB? 

https://vb.ktu.edu/


K A U N O  T E C H N O L O G I J O S  U N I V E R S I T E T A S

Kaip pasirinkti duomenų bazę? (1) 

Išteklių sąrašas bibliotekos tinklalapyje  https://biblioteka.ktu.edu/duomenu-bazes/

https://biblioteka.ktu.edu/duomenu-bazes/


K A U N O  T E C H N O L O G I J O S  U N I V E R S I T E T A S

Kaip pasirinkti duomenų bazę? (2)  

Ištekliai pagal temą http://temos.ktu.edu/subjects/databases.php

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


Ar reikia kurti asmeninę paskyrą?

Visas prenumeruojamų DB turinys KTU  bendruomenės nariams 

yra pasiekiamas be papildomų prisijungimų, tiesiog pagal IP 

adresą. 

Nors turinys pasiekiamas be

papildomo prisijungimo, 

rekomenduojame susikurti 

asmeninę paskyrą. Kodėl? 



Asmeninė vartotojo paskyra – tai:

• Galimybė atsisiųsti visą knygos tekstą. 

• Pranešimai (alerts) apie naujus straipsnius knygas  ar kitus šaltinius jus dominančia 

tema bus siunčiami į jūsų el. pašto dėžutę  (taupo laiką).

• Galimybė išsaugoti paieškas, žymes (bookmarks) , pastabas (notes).

• Susikurti asmeninę lentyną, kur galėsite „susidėti“ toje DB rastas aktualias el. knygas ir 

jas skaityti be papildomos paieškos. 

• Nuotolinės prieigos neprisijungus prie KTU tinklo galimybė (Web of Science, In Cites, 

IEEExplore) 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C53ASKZCdYViU8o9VS1&preferencesSaved=
https://error.incites.clarivate.com/error/Error?DestApp=IC2&Error=IPValid&Params=DestApp%3DIC2&RouterURL=https%3A%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F&Domain=.clarivate.com&Src=IP&Alias=IC2
https://ieeexplore.ieee.org/servlet/remote.jsp


Paieška: Boolean loginiai operatoriai

AND (sujungia du ar daugiau paieškos žodžių į frazę, kuri privalo būti paieškos rezultate).

OR (jungia du ar daugiau panašios reikšmės paieškos žodžių (sinonimų), kad bent vienas iš 

jų būtų paieškos rezultate).

NOT (siaurina paieškos rezultatų skaičių, juo atskiriamas reikšminis žodis, kurio negali būti 

paieškos rezultate).

Kuriant paieškos frazę gali būti naudojami ir skyrybos ženklai *, „“, ? (reikia atsižvelgti, 

kokius Boolean operatorius leidžia duomenų bazė) 



Svarbu:

Vieno prisijungimo metu galima atsisiųsti ne daugiau kaip: 

20%

E-journal
vol 1. 



Prenumeruojamos duomenų bazės


