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 informacijos paieška atvirosios prieigos ištekliuose.
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Informacijos paieškos procesas

Paieškos planavimo etapai:

 paieškos apimties nustatymas;

 reikšminių / raktinių žodžius pasirinkimas;

 paieškos klausimo formulavimas;

 paieškos įrankio pasirinkimas.



Pasirengimas informacijos paieškai

• Kokios apimties turi būti darbas?

• Kokio naujumo informacijos reikia?

• Kokios rūšies informacijos šaltinių reikia?

• Kokio formato informacijos?

• Kokiomis kalbomis bus atliekama paieška?

• Kiek informacijos reikia?

• Kiek laiko galima skirti paieškai?



Reikšminių žodžių pasirinkimas

Užklausos sudarymo žingsniai:

 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, * , „ “ , ?);

 tikrinti rašybą.



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.htm

• Reference.com http://www.reference.com/

• Enciklopedinis kompiuterijos žodynas http://ims.mii.lt/EK%c5%bd/

• Fizikos ir radioelektronikos terminų žodynas http://www.zodynai.ff.vu.lt

• Eric Weisstein‘s World of Science http://scienceworld.wolfram.com/

• WorldWeb Online http://www.worldwebonline.com/

http://www.accessscience.com/
http://dictionary.reference.com/
http://www.encyclopedia.com/
http://www.emailaddresses.com/online_translation.htm
http://www.reference.com/
http://ims.mii.lt/EK%c5%bd/
http://www.zodynai.ff.vu.lt/
http://scienceworld.wolfram.com/
http://www.worldwebonline.com/


Reikšminių žodžių pasirinkimas

Dalykiniai tezaurai:

 IEEE duomenų bazėje integruotas dalykinių terminų tezauras 

http://ieexplore.iee.org/

 Thesaurus.com http://thesaurus.com/

 Merriam-Webster http://www.merriam-webster.com/

 Academic Search Complete (per EBSCO) dalykinių terminų sąrašas

 Openthesaurus.de http://www.openthesaurus.de/ (vokiečių kalba)

http://ieexplore.iee.org/
http://thesaurus.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.openthesaurus.de/


Paieškos įrankio pasirinkimas

Rekomenduotini paieškos įrankiai: 
 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.

Nenaudotini informacijos šaltiniai:
 nepublikuota informacija;

 enciklopedija Wikipedia;

 universalios paieškos sistemos;

 socialinio bendravimo priemonės.



Paieškos rezultatų atranka

 patikimumas;

 šaltinio autorystė;

 šaltinis;

 naujumas;

 tinkamumas;

 cituoti šaltiniai.

Informacijos kokybės aspektai:



Paieškos tikslinimas

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.



Patarimai

− Dokumentuokite: užsirašykite pasirinktus paieškos žodžius, 

įrankius ir kt., išsaugokite tinkamus dokumentus ir informaciją 

apie juos, pasižymėkite pastabas ir kt.

− Išmoktus pagrindinius paieškos principus (paieškos žodžių, 

įrankių ir išteklių pasirinkimas) galima pritaikyti atliekant paiešką 

bet kuriame informacijos ištekliuje.

− Geras paieškos įrankis: pakankamai daug šaltinių – mažai laiko ir 

pastangų sąnaudų. 

− Nėra vieno teisingo sprendimo, vieno tinkamo paieškos įrankio ar 

paieškos žodžio. Paieškos strategija gali kisti. 

− Visos tinkamos informacijos surinkti neįmanoma. Svarbu išlaikyti 

pusiausvyrą tarp kiekybės ir kokybės, atsižvelgti į laiko sąnaudas. 



Pavyzdys

Protingo namo valdymo sistemos projektavimas



Nuo ko pradėti paiešką?

KTU bibliotekos el. katalogas

Biblioteka 
siūlo

KTU Virtuali biblioteka

Elektroniniai ištekliai



Knygų paieška bibliotekos el. kataloge

arbahttps://biblioteka.ktu.edu/ ktu.library.lt

Rasite: vadovėlius, monografijas, 

disertacijas ir jų santraukas, 

standartus, retus spaudinius, 

elektronines knygas ir kt.

https://biblioteka.ktu.edu/
http://ktu.library.lt/


KTU Virtuali biblioteka

• Paieška „vieno langelio“ principu: 

tikrinami visi bibliotekos turimi 

ištekliai (spausdintos ir el. knygos, 

prenumeruojamos DB, eLABa

ETD ir PDB, standartai ir kt.) 

• Paiešką galima tikslinti pagal datą, 

atitiktį, temą, dokumento rūšį, 

kalbas ir kitus kriterijus. 

https://vb.ktu.edu/


Disertacijų ir magistro darbų paieška

• KTU Virtualioje bibliotekoje https://vb.ktu.edu/

• Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa https://elaba.lvb.lt/

• Dart–Europe http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

• Open Access Theses and Dissertations (OATD) https://oatd.org/

• EThOS Electronic Theses Online Service https://ethos.bl.uk/

https://vb.ktu.edu/
https://elaba.lvb.lt/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://oatd.org/
https://ethos.bl.uk/


Mokslinių publikacijų paieška

KTU Virtualioje bibliotekoje https://vb.ktu.edu/

eLABa PDB talpykloje https://elaba.lvb.lt/

Mokslinių publikacijų duomenų bazėje galima rasti bibliografinę informaciją ir santraukas. 

Jeigu leidinys yra laisvai prieinamas internete, pateikiama nuoroda į visą dokumento tekstą.

https://vb.ktu.edu/
https://elaba.lvb.lt/


Duomenų bazės

− paprasta ir išplėstinė paieška, naršymo funkcija;

− paieškos filtrai: pagal datą, kalbą, dokumento rūšį

ir kt.;

− paieška pagal kontrolinio žodyno terminus arba

tezaurus;

− keli rezultatų pateikimo formatai;

− galimybė pasirinkti ir pažymėti reikiamus įrašus,

sudaryti dokumentų sąrašus;

− galimybė pasirinktus įrašus ir dokumentus

spausdinti, siųsti el. paštu, išsaugoti, importuoti į

bibliografinių įrašų tvarkymo programas;

− galimybė išsaugoti paieškos užklausą;

− naujienų užsakymo paslaugos;

− pagalba ir kt.

Duomenų 
bazėse 
dažniausiai 
yra



Kaip surasti prenumeruojamus 

bibliotekoje elektroninius 

išteklius

https://biblioteka.ktu.edu/paslaugos/

Svarbu:

• 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. Vieno prisijungimo metu galima atsisiųsti 

ne daugiau kaip:

 2 straipsnių iš vieno elektroninio žurnalo numerio;

 20% vienos elektroninės knygos.

Draudžiama:

 naudoti programinę įrangą informacijos siuntimui ir išsaugojimui 

kompiuteryje;

 informaciją iš prenumeruojamų DB įkelti į internetą, perduoti 

tretiesiems asmenims ar naudoti komerciniams tikslams.

https://biblioteka.ktu.edu/paslaugos/


Knygų paieška duomenų bazėse

• KTU leidyklos Technologija el.  

knygos

Daugiau kaip 900 elektroninių knygų.

• VGTU el. knygos

Prieiga prie 150 VGTU leidyklos 

Technika elektroninių knygų 

įvairiomis temomis. Šios el. knygos 

prieinamos ir per bibliotekos katalogą

Prenumeruojamų knygų sąrašas

http://www.ebooks.ktu.lt/
http://www.ebooks.vgtu.lt/
http://ktu.library.lt/
https://biblioteka.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/38/2017/06/VGTU_2019m_el-kygos.pdf


Knygų paieška duomenų bazėse

• Ebook Central
(anksčiau vadinosi Ebrary)

Daugiau negu 120 tūkst. fizinių, 
technologijų, biomedicinos, 
socialinių ir humanitarinių 
mokslų sričių elektroninių knygų.

• eBooks on EBSCOhost
Daugiau negu 120 tūkst. įvairių 
mokslo sričių el. knygų.

• ScienceDirect E-Books
Elsevier leidyklos el. knygos

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ktu-ebooks
http://search.epnet.com/custlogin.asp?custid=s4864746
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/fulltext


Knygų paieška duomenų bazėse

• Springer LINK E-Books

Prieiga prie dviejų el. knygų kolekcijų: 

 Chemijos ir Medžiagų mokslo 

(Chemistry & Material Science

Library), kurioje el. knygos išleistos 

2005 - 2007 m. El. knygų sąrašas

 Nuo 2015 m. prenumeruojame 

Inžinerijos kolekciją (Engineering

Library), kurioje el. knygos išleistos 

2010 - 2014 m. Springer el. knygas 

galima rasti ir bibliotekos kataloge. 

El. knygų sąrašas

http://www.springerlink.com/
http://ktu.edu/uploads/files/springer_el.knygos.pdf
http://ktu.edu/uploads/files/Engineering.xlsx


Knygų paieška duomenų bazėse

• AccessEngineering

Technologijos mokslų krypčių 

elektroninės knygos iš 

elektronikos, mechanikos, 

statybų, aplinkos inžinerijos, 

energetikos, pramonės, verslo 

bei komunikacijų sričių. Duomenų 

bazė papildyta skaičiuoklėmis, 

interaktyviais grafiniais vaizdais 

bei vaizdo medžiaga.

http://accessengineeringlibrary.com/


Knygų ir straipsnių paieška duomenų 

bazėse

• SPIE Digital Library

Prieiga prie el. knygų, žurnalų, 

konferencijų pranešimų fotonikos, 

optikos, biomedicininės optikos bei 

medicininio atvaizdavimo, informacinių 

technologijų ir komunikacijos, signalų 

apdorojimo ir elektroninio atvaizdavimo, 

energetikos, lazerių, metrologijos, 

mikroelektronikos, nanotechnologijų ir 

kitomis temomis.

https://www.spiedigitallibrary.org/


Knygų paieška atvirosios prieigos 

ištekliuose

• Google knygos 
http://books.google.com

Viso teksto knygos skaitomos tik 

internete, jų negalima atsisiųsti,  

spausdinti ar išsisaugoti.

• DOAB (Directory of Open Access 

Books) http://www.doabooks.org/

Atvirosios prieigos knygų katalogas.

• InTech
http://www.intechopen.com/books

Technologijos, fizinių, medicinos ir kitų 

mokslų knygų leidykla, nuo 2004 m. 

išleidusi per 2 300 knygų, pateikiamų 

atvirąja prieiga.

http://books.google.com/
http://www.doabooks.org/
http://www.intechopen.com/books


Mokslinių žurnalų paieška

Leidžia sužinoti, kokioje duomenų bazėje 

ieškoti reikalingų mokslinių žurnalų ir jų 

straipsnių. Paieška galima pagal 

pavadinimą arba ISSN. 

Web of Science

Pasaulyje pripažintų 

mokslinių leidinių 

straipsnių bibliografiniai 

duomenys, santraukos 

ir citavimo duomenys

Mokslinių žurnalų 

paieška KTU VB

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=8AfgNOU1DxQfGz3wLzZ&preferencesSaved=
https://vb.ktu.edu/


Straipsnių paieška duomenų bazėse

• Academic Search Complete

(EBSCO Publishing)

Žurnalai, konferencijų medžiaga, 

monografijos ir kt. leidiniai.

Teikia prieigą prie daugiau kaip 12 000 

viso teksto mokslo žurnalų. 

• Oxford Journals

Moksliniai žurnalai leidžiami Oxford

University Press leidyklos.

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

• SAGE Journals Online

Moksliniai žurnalai leidžiami SAGE 

Publications leidyklos.

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

http://search.epnet.com/custlogin.asp?custid=s4864746
http://www.oupjournals.org/
http://www.lmba.lt/sites/default/files/OUP_2012_zurnalu_sarasa.doc
http://online.sagepub.com/cgi/search/
http://ktu.edu/sites/default/files/sage_2013.pdf


Straipsnių paieška duomenų bazėse

• Computers & Applied Sciences 

Complete

Informatikos mokslo duomenų bazė. 

Visateksčiai straipsniai pateikiami iš 

daugiau kaip 1000 periodinių leidinių.

Tematika: informatika, inžinerija, 

kompiuterių teorija ir sistemos, naujos 

technologijas ir kt.

• ScienceDirect Journals

Per 2000 viso teksto mokslinių žurnalų.

Kai kurie žurnalai leidžia susipažinti tik 

su bibliografine informacija ir 

santraukomis. 

http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/


Straipsnių paieška duomenų bazėse

• Springer LINK Journals

Springer Verlag ir Kluwer

Academic Press leidyklų 

moksliniai žurnalai įvairiomis 

temomis. Prenumeruojamų viso 

teksto žurnalų sąrašas

• Taylor & Francis

Moksliniai žurnalai leidžiami nuo 

1997 m. Taylor & Francis Group 

leidyklų. Prenumeruojamų žurnalų 

sąrašas

http://www.springerlink.com/
http://biblioteka.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/38/2017/05/springer_2013.pdf
http://www.informaworld.com/
http://ktu.edu/sites/default/files/taylor_2013.pdf


Straipsnių paieška duomenų bazėse

• Wiley Online Library

Prieiga prie Wiley žurnalų archyvo 

iki 2013 m. 

STM (Science Technology

Medicine) 417 žurnalų kolekcija.

• Annual Reviews

Moksliniai žurnalai fizinių, 

technologijos, ekonomikos, 

socialinių mokslų temomis. Prieiga 

prie žurnalų, išleistų nuo 1996 m. 

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.annualreviews.org/
http://biblioteka.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/38/2017/05/Annual_Reviews-2017.pdf


Straipsnių paieška teminėse duomenų 

bazėse

• AIP

American Institute of Physics leidyklos 

leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis. 

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

• APS Journals

American Physical Society leidyklos 

leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis. 

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

• IOP Science

Institute of Physics (IOP) leidyklos 

leidžiami moksliniai žurnalai fizikos ir 

fizinių mokslų temomis. Prenumeruojamų 

žurnalų sąrašas

http://scitation.aip.org/content/aip
http://biblioteka.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/38/2017/05/aip_zurnalai_2013.pdf
http://journals.aps.org/
http://biblioteka.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/38/2017/05/APS-zurnalai.pdf
http://iopscience.iop.org/journals
http://biblioteka.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/38/2017/06/DB-IOPscience-EXTRA-leidiniu-sarasas.pdf


Straipsnių paieška teminėse duomenų 

bazėse

• Emerald Engineering eJournals

Collection

Technologijos mokslų visateksčiai

žurnalai. Prenumeruojamų žurnalų 

sąrašas

• ACM Digital Library

Kompiuterių mokslai, informatika, 

informatikos inžinerija. Knygos, 

moksliniai žurnalai, konferencijų 

medžiaga ir kt.

• Nature

Mokslinis savaitinis žurnalas fizinių ir 

technologijos mokslų temomis (nuo 

2006 m. iki dabar).

http://www.emeraldinsight.com/
http://biblioteka.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/38/2017/05/emerald_engineering_2013.pdf
http://dl.acm.org/
http://www.nature.com/nature/index.html


IEEE/IET Electronic Library

Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE)) ir Elektros inžinierių instituto (Institute of Electrical Engineers

(IEE)) leidžiami žurnalai, konferencijų medžiaga, standartai bei kiti leidiniai nuo 

1988 m. ir pavieniai leidiniai nuo 1950 m. Tematika: elektrotechnika, elektronika, 

inžinerija, technologijos, kompiuterija ir kt.

Straipsnių paieška teminėse duomenų 

bazėse

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp


Informacijos paieška atvirosios prieigos 

talpyklose

• DOAJ - atvirosios prieigos žurnalų katalogas (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, tarp jų 37 Lietuvos žurnalai.

http://www.doaj.org/


Informacijos paieška atvirosios prieigos 

talpyklose

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. 

https://scholar.google.lt/
https://app.dimensions.ai/discover/publication
http://www.base-search.net/
https://zenodo.org/


Informacijos paieška atvirosios prieigos 

talpyklose

Atviros prieigos talpyklų registrai:

• OpenDOAR

• ROAR

Teminės talpyklos:

• ArXiv.org – fizika, matematika, kompiuterija ir kiti fiziniai mokslai, galima rasti ir 

technologijos mokslams tinkamų dokumentų;

• BioMed Central – chemijos inžinerija, biotechnologijos;

• PhysMath Central – fizika, biofizika, matematika;

• CiteSeerX – kompiuterija  ir informatika;

• PLoS Public Library of Science – biomedicinos mokslai;

• HighWire Press – JAV Stenfordo universiteto atvirosios prieigos talpykla;

• TDG Scholar – kompiuterija ir informatika;

• Expasy – bioinformatikos išteklių portalas.

http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://arxiv.org/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.physmathcentral.com/
http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://www.plos.org/
http://home.highwire.org/
http://scholar.tdg-seville.info/
http://expasy.org/links.html


Atvirosios prieigos įskiepiai

Open Access Button svetainėje įvedus straipsnio pavadinimą, URL, 

DOI ar kitą informaciją galima ieškoti nemokamų atvirosios prieigos 

straipsnių. OAB (Atvirosios prieigos mygtukas) siūlo įskiepį į „Chrome“ 

ir „Firefox“ naršykles. 

Unpaywall duomenų bazėje yra milijonai atviros prieigos straipsnių. 

Paieška atliekama pagal straipsnio DOI. Galima įdiegti Unpaywall

įskiepį į „Chrome“ ir „Firefox“ naršykles.

Kopernio naršyklės įskiepis ieško straipsnių PDF formatu. Šis įskiepis 

yra integruotas į Web of Science, Google Scholar, PubMed, arXiv, 

Unpaywall ir kitas duomenų bazes (daugiau kaip 20 000 duomenų 

bazių). Kopernio įskiepis ieško ne tik atvirosios prieigos, bet ir 

prenumeruojamose duomenų bazėse. Prieš įdiegiant įskiepį į 

naršyklę, pirmiausia reikia prisiregistruoti. 

https://openaccessbutton.org/
https://unpaywall.org/products/simple-query-tool
https://kopernio.com/


Patentų paieška

• Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė – duomenys apie paskelbtas 

patentines paraiškas ir išduotus patentus. 

• Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazė –

duomenys apie Europos patentus, kuriems Lietuvos Respublika yra 

nurodytoji arba išplėtimo valstybė.

• Europos patentų tarnybos (EPO) Espacenet duomenų bazė 

http://lt.espacenet.com

• PatentScope duomenų bazė

• PatentPak duomenų bazė, kuri į integruota į SciFinder

• Derwent World Patents Index

• Atvirosios prieigos duomenų bazė FreePatentsOnline

• JAV federalinės agentūros PatFT patentų ir prekių ženklų

duomenų bazę  

• Google Patents https://patents.google.com/

https://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/isradimu-patentai/patentuotu-isradimu-paieska/lietuvos-respublikos-patentu-duomenu-baze
https://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/isradimu-patentai/patentuotu-isradimu-paieska/lietuvos-respublikos-patentu-duomenu-baze
https://worldwide.espacenet.com/
http://lt.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/en/
http://scifinder.cas.org/
https://clarivate.com/products/derwent-world-patents-index/
http://www.freepatentsonline.com/
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
https://patents.google.com/


Standartų paieška

• KTU bibliotekos katalogas https://biblioteka.ktu.edu/ ir KTU Virtuali biblioteka 

https://vb.ktu.edu/ (prieiga prie 28 tūkst. Lietuvos standartų)

• Tarptautinės standartų organizacijos (ISO) standartų katalogas 

https://www.iso.org/home.html

• Europos standartizacijos komiteto (CEN) standartų DB - http://www.cen.eu

• Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) duomenų 

bazė http://www.cenelec.org

• Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) DB - http://www.etsi.org

• IEEE Xplore standartų duomenų bazė (daugiau kaip 3800 techninių 

standartų) https://ieeexplore.ieee.org/xpl/standards.jsp

https://biblioteka.ktu.edu/
https://vb.ktu.edu/
https://www.iso.org/home.html
http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.org/
http://www.etsi.org/
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/standards.jsp


Bibliotekos ištekliai pagal temas

Tyrimų gidai

http://temos.ktu.edu/subjects/index.php?_ga=2.86125336.1063249377.1536166456-2024323403.1526499719


Mokymų medžiaga

https://biblioteka.ktu.edu/

TEMOS ir TVARKARAŠTIS

MOKYMAI

https://biblioteka.ktu.edu/
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