
Kauno technologijos universiteto biblioteka

biblioteka@ktu.lt

aukse.patackiene@ktu.lt

Kaip rasti socialinių mokslų 
informacinius

šaltinius



Žinau savo rašto darbo temą.

O kas toliau? 



Informacijos paieškos planavimas



Informacijos 

poreikio 

nustatymas

o Iki 5 metų? Iki 10 metų? Senesnės?

o Knygų? Straipsnių? Konferencijų medžiagos?

o Bibliografinių? Pilnų tekstų? 

o Tekstinės? Grafinės? Audio? Video?

o Lietuvių? Anglų? Kitomis?

o Kokio naujumo informacijos reikia? 

o Kokio tipo informacijos šaltinių reikia?         

o Kokios rūšies informacijos šaltinių reikia? 

o Kokio formato informacijos? 

o Kokiomis kalbomis bus atliekama paieška?  

o Kiek informacijos reikia? 

o Kiek laiko galima skirti paieškai?

?
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Raktiniai (reikšminiai, paieškos) žodžiai

• temos pavadinimas; 

• sinonimai, susiję terminai; 

• vertimai į kitas kalbas; 

• kontekstas, kokiame paieškos žodžiai vartojami; 

• terminų paieška enciklopedijose, kontroliniuose žodynuose ir tezauruose. 

EUROVOC ERIC
UNESCO

Thesaurus
Merriam-Webster Thesaurus.com Encyclopedia.com

https://www3.lrs.lt/pls/ev/ev.main
https://eric.ed.gov/?ti=all
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/
https://www.merriam-webster.com/
http://thesaurus.com/
https://www.encyclopedia.com/
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Paieškos įrankių parinkimas

Google ???
Googol = 10¹⁰⁰

Institucinis arba
jungtinis
E.KATALOGAS

Institucinės
PUBLIKACIJŲ
DUOMENŲ 
BAZĖS,
Tezių ir 
disertacijų
TALPYKLOS

PRENUMERUOJA
MOS DUOMENŲ 
BAZĖS 
(ScienceDirect, 
EBSCO, Wiley, 
JSTOR ir kt.) 

ATVIROSIOS 
PRIEIGOS 
IŠTEKLIAI 
(Directory of 
Open Access 
Journals, Open 
Access Button ir
kt.) 

SPECIALIZUOTOS 
PAIEŠKOS 
SISTEMOS 
(Google Scholar, 
RefSeek ir kt.)

INTERAKTYVŪS 
PAIEŠKOS 
ĮRANKIAI
(Connected 
papers ir kt.)
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Paieškos rezultatų vertinimas

Paieškos rezultatų atrankos kriterijai:

• Atitikimas temai

• Naujumas

• Įvairovė 

• Kiekybė

• Kokybė

Informacijos kokybės kriterijai:

• Patikimumas 

• Objektyvumas

• Šaltinio autorystė

• Leidėjas

• Šaltinio paskirtis, publikavimo tikslas, rašymo stilius 

• Cituoti šaltiniai
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Informacijos paieškos strategijos patarimai

✓ Visos tinkamos informacijos surinkti neįmanoma. Išlaikykite pusiausvyrą tarp paieškos laiko sąnaudų 

bei informacijos kiekybės.

✓ Nėra vienintelio teisingo sprendimo, vienintelio tinkamo paieškos įrankio ar paieškos žodžio. 

✓ Išmoktus pagrindinius paieškos principus (paieškos žodžių, įrankių ir išteklių pasirinkimas) galima 

pritaikyti atliekant paiešką bet kuriame informacijos ištekliuje.

✓ Geras paieškos įrankis: pakankamai daug ir patikimų šaltinių – mažai laiko ir pastangų sąnaudų. 

✓ Užsirašykite pasirinktus paieškos žodžius, įrankius ir kt., išsaugokite tinkamus dokumentus, vertingas 

nuorodas, pasižymėkite pastabas.

✓ Jeigu nesiseka, pasinaudokite dalyko bibliotekininko  patarimais bei pagalba.



Kur pradėti informacijos paiešką?

Biblioteka siūlo:

KTU bibliotekos 

el. katalogas

KTU virtuali 

biblioteka

Elektroniniai ištekliai 

(Prenumeruojamos 

duomenų bazės)

https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&local_base=ktu01
https://vb.ktu.edu/primo-explore/search?vid=KTU&lang=lt_LT
https://biblioteka.ktu.edu/duomenu-bazes/


KTU virtuali biblioteka –

paieška 1 langelio principu visuose KTU bibliotekos ištekliuose

https://vb.ktu.edu/primo-explore/search?vid=KTU&lang=lt_LT
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Paieškos rezultatų filtrai



Paieškos rezultatas, citavimas, paieškos rezultatų išsaugojimas



Prenumeruojamos duomenų bazės 

https://biblioteka.ktu.edu/duomenu-bazes/#duomenu-bazes
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Straipsnių paieška prenumeruojamose duomenų bazėse

Academic Search Ultimate  (EBSCO Publishing) – daugiatemė duomenų bazė, teikianti prieigą prie 

viso teksto mokslinių straipsnių, konferencijų medžiagos, monografijų ir kitų leidinių.

Business Source Ultimate (EBSCO Publishing) – moksliniai ir bendro pobūdžio žurnalai  vadybos, 

ekonomikos, finansų, buhalterinės apskaitos ir kt. temomis

Communication & Mass Media Complete (EBSCO Publishing) - socialinės komunikacijos ir 

žiniasklaidos bei kitų susijusių sričių žurnalų kolekcija

Emerald Management eJournals Collection – socialinių mokslų visateksčiai žurnalai. 

JSTOR – prieiga  prie 2400 akademinių žurnalų daugiau kaip 60 mokslo temų. 

SAGE Journals Online – moksliniai žurnalai socialinių, humanitarinių mokslų temomis.

ScienceDirect Journals – daugiau kaip 2 000 visateksčių mokslinių žurnalų iš įvairių mokslo sričių. 

Springer LINK Journals – moksliniai žurnalai įvairiomis temomis.

Taylor & Francis – daugiau kaip 1300 visateksčių mokslinių žurnalų įvairiomis temomis.

Wiley Online Library – prieiga prie Wiley leidyklos leidžiamų žurnalų. 

Target: International Journal of Translation Studies – el. žurnalas vertimų tematika.

https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=676cb255-4ad1-4ae0-9b1e-38a06c541e30%40redis
https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=9725efc5-feaf-4ddf-84a2-ba956d6274e8%40redis
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=ufh
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.jstor.org/
http://journals.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://link.springer.com/
http://www.tandfonline.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.jbe-platform.com/content/journals/15699986


Knygų paieška prenumeruojamose duomenų bazėse

ProQuest Ebook Central - daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, 

socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.

ScienceDirect E-Books – Elsevier leidyklos el. knygos  iš įvairių mokslo sričių.

Springer LINK E-Books – prieiga prie įvairių mokslo sričių el. knygų, tarp jų - Business & 

Management bei Economics & Finance knygų kolekcijų.

eBook Academic Collection (EBSCO Publishing) – daugiau kaip 200 tūkst.el. knygų iš 

įvairių mokslo sričių.

Wiley Online eBooks – prieiga prie 126 el. knygų finansų, vadybos, inžinerijos, fizikos, 

informatikos, chemijos ir kt. mokslo temomis

Taylor &Francis - 114 elektroninės knygų socialinių  ir humanitarinių mokslų temomis 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ktu-ebooks/home.action
http://www.sciencedirect.com/
https://link.springer.com/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=e000xww
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.tandfebooks.com/


Kitos duomenų bazės

• Passport – verslo informacijos duomenų bazė, teikianti statistinius duomenis, 
ataskaitas ir prognozes apie įvairias pramonės šakas, šalis ir vartotojus.

• SAGE Business Cases – daugiau kaip 4 270 atvejo studijų, apimančių platų spektrą 
verslo sričių, pvz.: lyderystė, antreprenerystė, šeimos verslas ir kt. SAGE Business 
Cases tai originalios, recenzuotos atvejo studijos, studijas papildanti medžiaga 
dėstytojams ir studentams.

• SAGE Research Methods – socialinių tyrimų metodologijos duomenų bazė. 

https://www.portal.euromonitor.com/portal/default.aspx
https://sk.sagepub.com/cases/discipline
https://methods.sagepub.com/


SAGE Research Methods: duomenų bazė, kuri atsako – kaip?

• El. knygos

• Žodynai, žinynai, enciklopedijos

• Kiekybinių               ir  kokybinių               tyrimo metodų literatūra

• Testas statistiniam tyrimo metodui pasirinkti

• Metodų žemėlapis

• Vaizdo medžiaga

• Audio medžiaga

• Projekto planavimas

https://methods.sagepub.com/
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Lietuviškų knygų paieška duomenų bazėse

• KTU leidyklos Technologija el. knygos įvairiomis temomis (senoji 

https://ebooks.ktu.lt ir naujoji https://ebooks.ktu.edu/ el. knygų platforma

• MRU el. knygos (atvira prieiga);

• VGTU el. knygos – prieiga prie 150 VGTU leidyklos Technika el. knygų 

įvairiomis temomis. 

https://ebooks.ktu.lt/
https://ebooks.ktu.edu/
http://ebooks.mruni.eu/
http://www.ebooks.vgtu.lt/bookshelf
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Prieiga prie elektroninių šaltinių 24/7 su vieningu KTU vardu ir slaptažodžiu 

KTU virtuali biblioteka

• vieno langelio paieška visose

prenumeruojamose DB. 

VPN (Virtual Private Network) 

• asmeniniame kompiuteryje 

įdiekite VPN klientą; 

• prisijunkite prie VPN tinklo ir 

pradėkite paiešką DB

Nuotolinė prieiga (EZproxy)

• biblioteka.ktu.edu 

• Ištekliai -> duomenų bazės -> 

informacija vartotojams; 

• pasirinkite, kurioje DB ieškosite 

informacijos. 

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

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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Atvirosios prieigos ištekliai

Atviroji prieiga prie knygų, publikacijų, konferencijų medžiagų ir t.t. 

✓ DOAB – Directory of Open Access Books.

✓ DOAJ: Directory of Open Access Journals

✓ Open Access Button – atvirosios prieigos moksliniai straipsniai.

✓ OpenDissertations (EBSCO Publishing) – nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų 

duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų.

✓ eBook Open Access (OA) Collection (EBSCO Publishing) - daugiadisciplininis el. knygų 

rinkinys, sukurtas bendradarbiaujant su universitetų spauda ir atvirosios prieigos leidėjais.

✓ MRU el. knygos

✓ Ir t.t.

http://www.doabooks.org/doab
https://doaj.org/
https://openaccessbutton.org/
http://search.ebscohost.com/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=e001mww
http://ebooks.mruni.eu/
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Specializuotos paieškos sistemos

✓ Google Scholar

✓ Google Books 

✓ Microsoft Academic Search

✓ RefSeek

Geriau už Google !

https://scholar.google.lt/
https://books.google.com/
http://academic.research.microsoft.com/
http://www.refseek.com/
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Google Scholar (Google mokslinčius)

https://scholar.google.lt/


connectedpapers.com – padeda apžvelgti 

literatūrą konkrečioje tyrimų srityje. 

Apskritimų dydis rodo citavimų skaičių,

spalvos intensyvumas – naujumą,

atstumas tarp apskritimų – teminio panašumo lygį.

Paieška galima pagal raktinius žodžius, straipsnio 

pavadinimą, DOI numerį arba URL adresą iš 

arXiv, PubMed ar SemanticScholar.

Interaktyvūs paieškos įrankiai

https://www.connectedpapers.com/


Klauskite!

https://biblioteka.ktu.edu/pagalba/


Sėkmingos paieškos!

biblioteka.ktu.edu

biblioteka@ktu.lt

aukse.patackiene@ktu.lt


