Informacijos šaltinių paieška
Reikia informacijos?
Nuo ko pradėti?
Kur ieškoti?
Kuo pasitikėti?
Reikšminiai žodžiai?
Paieškos simboliai?
Informacijos išsaugojimas?
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© Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Studijų ir mokslo darbuose turi būti naudojami patikimi informacijos šaltiniai.

Patikimi:

Nepatikimi:

knygos (monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kt.)
moksliniai žurnalai ir straipsniai,
konferencijų leidiniai,
disertacijos,
magistro baigiamieji darbai,
kita.

Vikipedija,
žiniasklaidos priemonės,
grožinė ir populiarioji literatūra,
kitų studentų darbai,
kita.

Geriausios vietos informacijos paieškai studijų ir mokslo darbams:
o institucijoje ir Lietuvoje prenumeruojamos duomenų bazės;
o Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos ištekliai;
o virtualiosios bibliotekos.
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Užklausos formulavimas
Atliekant paiešką, į paieškos langelį įrašomi reikalingi reikšminiai žodžiai, kurių ieškoma visame dokumente arba bibliografiniame įraše ir
gaunama labai daug rezultatų. Norint to išvengti, rekomenduojama tinkamai parinkti loginius jungtukus arba specialiuosius užklausos
formulavimo simbolius:

Loginiai jungtukai
AND (liet. ir) – dažniausiai naudojamas loginis jungtukas,
mažinantis paieškos rezultatų kiekį. Paieškos eilutėje šiuo
loginiu jungtuku galima jungti 2 ar daugiau reikšminių
žodžių ar frazių. Pvz. „Lietuva AND istorija“
OR (liet. arba) – ne taip dažnai naudojamas loginis
jungtukas kaip pirmasis, bet labai naudingas, kai tema yra
nauja ir nėra daug informacijos šaltinių ta tema – didina
paieškos rezultatų kiekį. Paieškos eilutėje šiuo loginiu
jungtuku galima jungti 2 ar daugiau reikšminių žodžių ar
frazių. Pvz. „Istorija OR politika“
NOT (liet. ne) – labai retai naudojamas loginis jungtukas,
mažinantis paieškos rezultatų kiekį. Paieškos eilutėje šiuo
loginiu jungtuku dažniausiai jungiami 2 reikšminiai žodžiai
ar frazės, paskutinis iš kurių turi siauresnę prasmę. Pvz.
„Jaguar“ NOT animal

Kabutės „ “
Žvaigždutė *

Klaustukas
Šauktukas
Grotelės
Pliusas

?
!
#
+

Minusas

-
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Specialieji užklausos formulavimo simboliai
naudojamos tikslios frazės paieškai. Pvz. „Socialinės
technologijos“
naudojamos įvairioms žodžio pabaigos formoms ir
linksniams rasti. Pvz. teisinin*= teisininkai, teisininkų,
teisininkams (ir kt. linksniai)
naudojama vienos nežinomos raidės pakeitimui. Pvz.
ka?as = karas, kalnas
naudojamas panašiai kaip ir loginis jungtukas AND,
mažinantis paieškos rezultatų kiekį. Pvz. Vilnius
+architektūra
naudojamas panašiai kaip ir loginis jungtukas NOT,
mažinantis paieškos rezultatų kiekį. Pvz. Vilnius architektūra

Mokslinės informacijos ištekliai
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos biblioteka prenumeruoja visatekstes ir bibliografinių duomenų bazes užsienio kalbomis
įvairiomis temomis. Duomenų bazėse galima rasti žurnalų straipsnius, elektronines knygas. Duomenų bazėmis naudotis galima iš Kolegijos
kompiuterių tinklo arba iš kitur, prisijungus per Nuotolinę prieigą (www.vtdko.lt > Kolegija > Biblioteka > Elektroniniai ištekliai >
Nuotolinė prieiga; prisijungimui naudojami tie patys duomenys, kuriais jungiamasi prie Kolegijos el. pašto dėžutės).
Straipsnius iš duomenų bazių galima parsisiųsti, spausdinti, siųsti el. paštu. Elektronines knygas duomenų bazėse galima skaityti online,
parsisiųsti skaitymui offline (skirtingose bazėse skaitymo sąlygos gali skirtis). Biblioteka prenumeruoja tik tam tikras duomenų bazės
kolekcijas, o paieška atliekama visoje duomenų bazės dokumentų aibėje, todėl ne visi rasti dokumentai bus prieinami.

Kolegijoje prenumeruojamos duomenų bazės
Duomenų bazė
EBSCO host

Taylor & Francis
Online

Aprašymas
Viso teksto mokslinių straipsnių duomenų bazių paketas.
Pateikiamos įvairių pasaulio šalių ekonominės ataskaitos, moksliniai
žurnalai, populiaraus turinio viso teksto periodiniai leidiniai, kurių
duomenys atnaujinami kasdien. Yra galimybė ieškoti vaizdinės
informacijos. Dauguma informacijos pateikiama anglų kalba.
Viso teksto mokslinių žurnalų duomenų bazė.
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Kolegijoje prenumeruojamos elektroninės knygos
Elektroninės knygos
Vilniaus Gedimino
technikos
universiteto
elektroninių knygų
kolekcija
Kauno technologijos
universiteto
elektroninių knygų
kolekcija

Aprašymas
Prenumeruojama daugiau nei 400 Vilniaus Gedimino technikos
universiteto leidyklos Technika elektroninių knygų techninių,
fizinių, humanitarinių, socialinių mokslų temomis.

Prenumeruojama apie 800 Kauno technologijos universiteto
leidyklos Technologija elektroninių knygų įvairiomis temomis.
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Atviroji prieiga
– tai nemokama interneto prieiga prie mokslinių tyrimų produkcijos (mokslinių straipsnių, tyrimų duomenų,
konferencijų pranešimų ir kitos medžiagos), kurią kiekvienas vartotojas gali laisvai skaityti, kopijuoti, spausdinti nedidelį skaičių kopijų,
įsirašyti į savo kompiuterines laikmenas. Atviroji prieiga sudaro sąlygas internete nemokamai pasiekti skaitmeninio formato mokslinę
produkciją ir laisviau ją naudoti. Atvirosios prieigos plėtra suteikia galimybę skleisti mokslinių tyrimų rezultatus pasaulyje.

Lietuvos atvirosios prieigos talpyklos
Talpykla
eLABa

ETD
Lituanistikos
duomenų bazė

Aprašymas
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka. eLABa kaupiami,
saugomi bei pateikiami Lietuvos mokslo ir studijų elektroniniai
dokumentai (monografijos, mokslo žurnalai, disertacijos ir
santraukos, vadovėliai ir kita mokslo ir studijų literatūra) (skiriasi
prieigos teisės).
Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos.
Humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas yra
Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida
ir dabartis.
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Atvirosios prieigos elektroninės knygos
Elektroninės
knygos
OAPEN

SpringerOpen

DOAB Directory of
Open Access Books

Aprašymas
OAPEN biblioteka kaupia laisvai prieinamas elektronines knygas,
daugiausia socialinių ir humanitarinių mokslų srities. Šiuo
metu OAPEN biblioteką sudaro daugiau nei 2300 elektroninių knygų
PDF formatu. Knygų paiešką galima atlikti Kolegijos bibliotekos
kataloge.
Atviros prieigos elektroninių knygų kolekcijoje šiuo metu yra 388
elektroninės knygos PDF ir ePub formatais, išleistos 2010–2018
metais. Knygų paiešką galima atlikti Kolegijos bibliotekos kataloge.
Atvirosios prieigos elektroninių knygų katalogas.

Kiti elektroniniai ištekliai, kur galima rasti atvirosios prieigos knygų, žurnalų ir kt.
Elektroniai ištekliai Aprašymas
DeGruyter
Mokslinės literatūros leidykla, kurioje platus visų fizinių mokslų
sričių knygų pasirinkimas, galimybė ieškoti tik atvirosios prieigos ar
laisvai prieinamų knygų.
Intech
Technologijų, žemės ūkio, biologijos ir kt. mokslo sričių knygos bei
žurnalai.
Scientific Research
Inžinerijos, verslo, ekonomikos, chemijos, medžiagotyros, aplinkos
apsaugos, socialinių ir humanitarinių mokslų atviros prieigos
moksliniai žurnalai ir knygos.
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Informacijos šaltinių paieška prenumeruojamose duomenų bazėse
Prisijungti prie prenumeruojamų duomenų bazių 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.

Duomenų bazė EBSCOhost
1. Pasirinkite EBSCOhost Web:
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2. Pasirinkite Select / deselect all (arba vieną ar kelias duomenų bazes) ir spauskite Continue paieškai atlikti:

3. Į paieškų laukelį įrašykite reikšminį žodį / žodžius ir spauskite Search. Norėdami sumažinti paieškos rezultatus, atrinkti tik aktualiausią
informaciją, patikslinkite užklausą, naudodami filtrus: pasirinkite pilno teksto dokumentą Full Text, publikavimo metus Publication Date
(pvz. nuo 2014 iki 2019 m.). Taip pat galima pasirinkti kalbą Language (yra straipsnių lietuvių k.), geografinę teritoriją Geography ir pan.
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4. Pasirinkus straipsnį, dešinėje pusėje esančioje įrankių juostoje, galima dokumentą išsisaugoti kompiuteryje, išsiųsti el. laišku, cituoti ir
atlikti kitas funkcijas.
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Duomenų bazė Taylor & Francis Online
1. Pasirinkite Taylor & Francis Online.
2. Į paieškų laukelį įrašykite reikšminį žodį / žodžius ir atlikite paiešką. Norėdami sumažinti paieškos rezultatus, atrinkti tik aktualiausią
informaciją, patikslinkite užklausą, naudodami filtrus: pasirinkite, kad būtų rodomas tik pilnas turinys, pasirinkite straipsnio datą
Publication date (pvz. paskutiniuosius metus last year) ir pan.
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Informacijos šaltinių paieška prenumeruojamose elektroninėse knygose
Prisijungti prie prenumeruojamų elektroninių knygų 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.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektroninės knygos

1. Pasirinkite Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektronines knygas.
2. Knygų paiešką galite atlikti rašydami reikšminius žodžius į paieškų laukelį arba pagal kategorijas.
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3. Suradus reikiamą knygą, galite ją skaityti internete, paspaudus ikonėlę Reader arba atsisiųsti į savo kompiuterį, paspaudus ikonėlę su PDF
ženklu.
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Kauno technologijos universiteto elektroninės knygos

1.
2.
3.
4.

Pasirinkite Kauno technologijos universiteto leidyklos elektronines knygas.
Atliekant paiešką ne iš Kolegijos tinklo, reikia prisijungti. Prisijungimo duomenys: el.paštas vtdk; kodas biblioteka.
Knygų paiešką galite atlikti rašydami reikšminius žodžius į paieškų laukelį arba pagal kategorijas.
Norėdami skaityti knygą, spauskite Skaityti knygą. Knygos atsisiųsti į kompiuterį negalima.
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Informacijos šaltinių paieška Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa)

eLABa galima rasti:
 knygas, mokslinius žurnalus, daktaro disertacijas ir kitus leidinius;
 Lietuvos aukštojo mokslo įstaigų mokslininkų publikacijas (mokslinius straipsnius, knygas, konferencijų pranešimus);
 Lietuvos aukštojo mokslo įstaigose gintus baigiamuosius darbus: bakalauro, magistro, daktaro disertacijas ir jų santraukas (skiriasi prieigos
teisės).

1. Pasirinkite Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka www.elaba.lt
2. Atliekant paiešką, prisijungti nereikia. Paiešką atlikite rašydami reikšminius žodžius į paieškų laukelį. Norėdami sumažinti paieškos
rezultatus, atrinkti tik aktualiausią informaciją, patikslinkite užklausą, naudodami filtrus: pasiekiamumas (internete, atviroji prieiga),
ištekliai, dokumentų rūšys ir pan.
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Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos virtuali biblioteka
VTDK virtuali biblioteka yra paieška įvairiuose ištekliuose http://vb.vtdko.lt. Paiešką galima atlikti visuose bibliotekos ištekliuose arba,
pagal poreikį, bibliotekos kataloge, Lietuvos ir užsienio akademinių leidyklų el. knygose, mokslinėse publikacijose, Lietuvos
standartizacijos departamento (LST) standartų kataloge, prenumeruojamose duomenų bazėse ir pan.
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Surasti lietuviški šaltiniai dažniausiai yra atvirosios prieigos, todėl juos galite skaityti neprisijungę. Institucijos prenumeruojamomis
duomenų bazėmis ir el. knygomis Kolegijos tinkle taip pat galima naudotis neprisijungus. Norėdami jomis naudotis ne iš Kolegijos tinklo,
turite prisijungti per Nuotolinę prieigą (www.vtdko.lt > Kolegija > Biblioteka > Elektroniniai ištekliai > Nuotolinė prieiga; prisijungimui
naudojami tie patys duomenys, kuriais jungiamasi prie Kolegijos el. pašto dėžutės).
Prisijungę Virtualioje bibliotekoje prie savo paskyros (slaptažodžių teiraukitės bibliotekose arba el. paštu biblioteka@vtdko.lt) galite
peržiūrėti iš bibliotekos pasiskolintų knygų sąrašą ir sužinoti jų grąžinimo terminus, savarankiškai prasitęsti knygas, išsisaugoti informaciją
savo e. lentynoje ir pan.
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Virtualioje bibliotekoje galima greitai rasti studijoms ir mokslui tinkamus šaltinius. Radus juos, rekomenduojama naudotis šaltinių citavimo
paslauga, spragtelėjus kabutes “ šalia surasto šaltinio.
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