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Duomenų bazės suradimas
Duomenų bazę Computers & 
Applied Sciences galite susirasti 
keliais būdais:

1. Eikite per bibliotekos 
interneto svetainę, per 
meniu: Informacijos ištekliai 
/ Duomenų bazės / 
Computers & Applied 
Sciences;

2. Eikite per bibliotekos 
interneto svetainę, per 
meniu: Informacijos ištekliai 
/ Duomenų bazės / EBSCO 
host, atsidariusiame lange 
spauskite EBSCO host Web
ir iš pateikto DB sąrašo 
išsirinkite Computers & 
Applied Sciences.

Kitas
variantas



1. Atsidarykite duomenų 
bazę Computers & 
Applied Sciences.

3. Spauskite Create a new
Account ir užsiregistruokite. 
Vėliau paspaudę Sign in
galėsite prisijungti su savo 
registracijos duomenimis.

2. Paspauskite Sign in.

Prisijungimas
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DĖMESIO! SVARBU!

Kad galėtumėte PRISIJUNGTI IŠ NAMŲ KOMPIUTERIO, iš pradžių reikia, kad Jums būtų 
sukurta asmeninė paskyra (kaip tai padaryti, skaitykite bibliotekos svetainėje: 
Informacijos ištekliai → Duomenų bazės → skyrelyje Prieiga → Plačiau apie tai, kaip 
prisijungti iš namų kompiuterio)

4. Prisijungti per Sign in reikia, 
jeigu: 
• norite sukurti ir išsaugoti savo 

aplanką;
• atsiverti savo aplanką iš bet 

kurio kompiuterio (pvz., esančio 
namuose).

https://biblioteka.viko.lt/media/uploads/sites/25/2016/10/Asmeninių-paskyrų-sudarymas-EBSCO.pdf


Informacijos paieškos formavimas

1. Įrašykite paieškos žodį 
anglų k., pvz.: Electronic
engineering. Žodžius galite 
jungti loginiais jungtukais 
(and, or, not), pvz.: 
Lithuania, arba įrašyti 
frazę kabutėse.  

Galite nustatyti publikacijų 
datą. 

Galite pasirinkti publikacijas 
tik su fotografijomis, 
grafikais, žemėlapiais, 
diagramomis, 
iliustracijomis.

Galite ieškoti tik viso 
teksto dokumentų.

Galite pasirinkti kur ieškoti įrašytų 
paieškos žodžių: tekste, tarp 
autorių, tarp dalykų ir t.t.

2. Nustatę visus paieškos 
kriterijus (datą, puslapių 
skaičių ir t.t.), spauskite 
Search.
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Paieškos rezultatai

Rezultatus galima rūšiuoti pagal 
aktualumą (Relevance), datą, 
pagal autorių, ar šaltinį.

1. Išsirinkite  straipsnį, 
kurį norite paskaityti ir 
spauskite PDF Full Text

Norėdami paskaityti 
straipsnio santrauką,  
spauskite jo pavadinimą.

Galite tikslinti, 
keisti paieškos 
kriterijus.

Galite 
pasirinkti iš 
kurių šaltinių 
(žurnalų, 
akademinių 
žurnalų, 
ataskaitų ir 
t.t.) rodyti 

rezultatus.

Rastų publikacijų 
skaičius.

2. Paspaudę aplankalo ikonėlę 
prie straipsnio, jį įkelsite į savo 
aplankalą (tam reikia 
prisiregistruoti savo vardu).
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Straipsnio santrauka

1. Atidarius straipsnio santrauką matysite 
visą reikiamą bibliografinę informaciją 
(žurnalo pavadinimą, autorių, ISSN ir t.t.).

2. Norėdami 
paskaityti 
straipsnį, 
spauskite PDF 
Full Text.

DĖMESIO! 

Jei ketinate straipsnį pateikti literatūros sąraše, reikia
nukopijuoti straipsnio santraukos puslapio nuorodą, (o ne
puslapio, kuriame atsiveria straipsnis PDF formatu).

3. Norėdami pasižymėti 
pastabas apie šį straipsnį, 
spauskite Create Note.

6



Pastabos (Notes)
1. Straipsnio santraukos lange galite pasižymėti 
pastabas apie straipsnį, spauskite Create Note.

2. Atsivers langelis, kuriame matysite įrašytas 
pastabas. Norėdami įrašyti naują pastabą, spauskite 
New Note.

4. Įrašytas 
pastabas galite 
peržiūrėti savo 
aplanke 
paspaudus Notes.

3. Atsivers langelis, kuriame galėsite įrašyti pastabą. 
Įrašius, spauskite Save.
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Konkretus straipsnis

Galite peržiūrėti žurnalo 
turinį, o paspaudus 
pavadinimą, atsivers 
reikiama straipsnio dalis. 

1. Galite išsisaugoti 
straipsnį kompiuteryje 
paspaudus Download
PDF.

2. Galite spausdinti 
straipsnį.

3. Galite išsiųsti 
straipsnį el. paštu.

4. Galite straipsnį 
išsaugoti savo 
aplanke.

5. Galite pasirinkti 
citavimo formatą.

6. Straipsnio bibliografinius  
duomenis galima išsiųsti į 
pasirinktą bibliografinės 
informacijos tvarkymo 
programą, pvz.: Mendeley, 
RefWorks, Zotero ir t.t.  
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Jūsų aplankalas
1. Peržiūrėti savo aplanką galite paspaudus 
Folder.
* nepamirškite prisijungti prie savo paskyros.

2. Aplanke esančius straipsnius galite sugrupuoti pagal temas. Pažymėkite 
straipsnius  „varnele“ ir pasirinkite aplanką į kurį norite perkelti straipsnį. 

Straipsnį galite 
spausdinti, siųsti el. 
paštu, išsisaugoti.

Galite peržiūrėti teminius 
aplankus. Norėdami sukurti 
naują aplanką, spauskite New.

Jūsų aplanko 
turinys.
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Sėkmės naudojantis 
Computers & Applied Sciences!
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