Duomenų bazė EBSCOhost
Prisijungimo ir naudojimo instrukcija
Prisijungti prie prenumeruojamos duomenų bazės iš Kolegijos tinklo nereikia. Jungiantis iš kitur, naudojama Nuotolinė prieiga (www.vtdko.lt
> Kolegija > Biblioteka > Elektroniniai ištekliai > Nuotolinė prieiga; prisijungimui naudojami tie patys duomenys, kuriais jungiamasi prie
Kolegijos el. pašto dėžutės).
Vartotojui draudžiama: prisijungimo duomenis perduoti ar suteikti prieigą kitiems asmenims; rastą informaciją naudoti komerciniais tikslais;
kopijuoti labai didelius informacijos kiekius.

1. Prisijunkite
per Nuotolinę
prieigą, jei
jungiatės iš namų

2. Prisijungimo
duomenys kaip
ir jungiantis
prie Kolegijos
el. pašto dėžutės

3. Iš sąrašo pasirinkite
EBSCOhost duomenų
bazė

4. Pasirinkite
EBSCOhost Web

5. Jeigu norite ieškoti visose
duomenų bazėse, pasirinkite
varnele Select/ deselect all ir
spauskite Continue

6. Jeigu norite ieškoti tam tikroje
duomenų bazėje/-se, pažymėkite ją/-as
varnele ir spauskite Continue

Kiekviena duomenų bazė skirta tam tikrai tematikai:
ERIC, Teacher Reference Center – edukologijos bei švietimo
mokslai.
Academic Search Complete – humanitariniai, socialiniai, švietimo,
technikos, kompiuterių ir bendrieji mokslai.
Business Source Complete – verslo, ekonomikos, finansų, vadybos
mokslai.
AHFS Consumer Medication Information, Health Source Consumer Edition, Health Source: Nursing/Academic Edition,
MEDLINE – medicinos mokslai.
GreenFILE – ekologijos temos.
Library, Information Science & Technology Abstracts –
bibliotekininkystės ir informacijos mokslai.
Regional Business News – JAV verslo publikacijos.
MasterFILE Premier – bendro pobūdžio kultūros, sveikatos, verslo ir
kitų sričių informacija.
eBook Collection ir eBook Academic Collection – humanitarinių,
socialinių, taikomųjų mokslų el. knygos.
European Views of the Americas: 1493 to 1750 – Europoje iki 1750
m. publikuoti leidiniai apie Ameriką.

8. Galite
pasirinkti, kur
ieškoti paieškos
žodžių: tekste,
tarp autorių,
pavadinime ir
pan. Spauskite
Search

7. Įrašykite vieną ar kelis
reikšminius paieškos
žodžius anglų k.

9. Atlikus paiešką galite
matyti rastų publikacijų
skaičių

10. Publikacijų,
atitinkančių jūsų
paiešką, sąrašas. Galite
atverti publikaciją,
paspaudę PDF Full Text

11. Norint sumažinti rezultatų skaičių, t.y. padaryti paiešką tikslesne, naudokite filtrus: pasižymėkite
„Full text“ (liet. k. visas tekstas), pakoreguokite publikacijos metus, pavyzdžiui, 2015-2020 m.,
pasirinkite, kur ieškoti, nustatykite kalbą, geografinę paieškos sritį ir pan (žemiau esantys filtrai)

11. Pasirinkus ir atvėrus
straipsnį, galite jį
išsisaugoti komiuteryje,
paspaudus Download PDF

13. Naudojantis
Meniu juosta, galite
atsispausdinti
straipsnį (Print),
išsiųsti jį el. paštu (Email), išsaugoti
aplanke (Add to
folder), gauti nuorodą
citavimui ir pasirinkti
jos stilių (Cite),
perkelti nuorodą į
pasirinktą
bibliografinės
informacijos
tvarkymo programą,
pavyzdžiui, Zotero
(Export)
12. Galite peržiūrėti
žurnalo, kuriame
publikuojamas jūsų
pasirinktas straipsnis,
turinį ir atsiversti kitus
aktualius straipsnius

