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Prisijungimas
DĖMESIO! SVARBU!
1. Pasirinkite paieškos
sistemą EBSCOhostweb.

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)

2. Paspauskite Sign in.

3. Spauskite Create a new
Account ir užsiregistruokite.
Vėliau paspaudę Sign in
galėsite prisijungti su savo
registracijos duomenimis.
4. Prisijungti per Sign in reikia, jeigu:
• norite sukurti ir išsaugoti savo
aplanką;
• atsiverti savo aplanką iš bet kurio
kompiuterio (pvz., esančio namuose).

2

Duomenų bazių pasirinkimas
Kiekviena duomenų bazė skirta tam tikrai tematikai:
1. Pasirinkite duomenų
bazes ir pažymėkite jas
„varnele“. Galite
pažymėti vieną ar kelias
duomenų bazes.
Arba jei norite ieškoti
visose duomenų bazėse
„varnele“ pažymėkite
Select/deselect all.

2. Spauskite Continue.

Computers & Applied Sciences Complete – kompiuterijos ir
taikomieji mokslai.
Academic Search Complete - humanitariniai, socialiniai,
švietimo, technikos, kompiuterių ir bendrieji mokslai.
Business Source Complete – verslo, ekonomikos, finansų,
vadybos mokslai.
AHFS Consumer Medication Information - medicinos mokslai.
Health Source - Consumer Edition - medicinos mokslai.
Health Source: Nursing/Academic Edition - medicinos mokslai.
MEDLINE - medicinos mokslai.
GreenFILE - ekologijos temos.
ERIC ir Teacher Reference Center – edukologijos bei švietimo
mokslai.
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.
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Informacijos paieškos formavimas
1. Įrašykite paieškos
žodį anglų k., pvz.:
management. Žodžius
galite jungti loginiais
jungtukais (and, or, not),
pvz.: Lithuania, arba
įrašyti frazę kabutėse.

2. Nustatę visus
paieškos kriterijus
(datą, kalbą ir t.t.),
spauskite Search.

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

Galite nustatyti
publikacijų datą.
Galite ieškoti tik viso
teksto dokumentų.

Galite nustatyti
publikacijų kalbą.
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Paieškos rezultatai
Rastų publikacijų
skaičius.

Norėdami paskaityti
straipsnio santrauką,
spauskite jo pavadinimą.

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

Galite tikslinti,
keisti paieškos
kriterijus.

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

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

2. Pažymėjus varnele tik tam
tikrus straipsnius, juos galima
įkelti į savo aplanką.
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Straipsnio santrauka

2. Norėdami
paskaityti
straipsnį,
spauskite PDF
Full Text.

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

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

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

Įrašytas pastabas
galite peržiūrėti
savo aplanke
paspaudus Note.

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

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.

Galite peržiūrėti žurnalo
turinį, o paspaudus
pavadinimą, atsivers
reikiamas straipsnis.

6. Straipsnio bibliografinius
duomenis galima išsiųsti į
pasirinktą bibliografinės
informacijos tvarkymo
programą, pvz.: Mendeley,
RefWorks, Zotero ir t.t.
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Jūsų aplankas (Folder)
Jūsų aplanko
turinys.

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

1. Peržiūrėti savo aplanką galite
paspaudus Folder.
* nepamirškite prisijungti prie
savo paskyros.

Straipsnį galite
spausdinti,
siųsti el. paštu,
išsisaugoti.

Galite peržiūrėti teminius
aplankus. Norėdami sukurti
naują aplanką, spauskite New.
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Sėkmės naudojantis
EBSCOhost!
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