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Pagrindinės temos:

Aplinkosauga

Aplinka ir žemės ūkis

Biologija

Ekonomika, Finansai, Verslas ir pramonė

Elgsena

Fiziniai mokslai

Gamtos mokslai

Geografija

Humanitariniai mokslai

Informacijos mokslas

Inžinerija ir technologija

Kalbotyra ir literatūra

Kompiuterija

Komunikacijos studijos

Maisto technologijos

Matematika ir statistika

Medicina, stomatologija, slauga ir socialinė sveikata

Menas

Muziejai ir paveldosauga

Plėtros studijos

Politika ir tarptautiniai santykiai

Socialiniai mokslai

Sportas ir laisvalaikis

Sukurta aplinka (statybos, transportas, kraštovaizdis 

ir kt.)

Sveikata ir socialinė rūpyba

Švietimas

Teisė

Turizmas, viešbučiai ir renginiai

Urbanistikos studijos
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Pagrindinis langas

1. Į paieškos laukelį 
įrašykite reikšminius 
žodžius ir spauskite 
Enter.

2. Jeigu norite atlikti 
tikslesnę paiešką 
spauskite Advanced
search.

3. Šioje srityje 
žurnalai suskirstyti 
pagal dalykus.
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4. Jeigu norite 
duomenų baze 
naudotis iš namų, iš 
pradžių 
užsiregistruokite 
šioje duomenų 
bazėje būdami prie 
VK kompiuterio 
(Register) , tada 
galėsite prisijungti 
(Log in) ir būdami ne 
prie kolegijos 
kompiuterio, pvz., 
namuose.



Išplėstinė paieška
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4. Užklausą galima 
konkretinti naudojant 
loginius operatorius 
AND, OR ir NOT.

5. AND detalizuoja 
paiešką ir užtikrina, kad 
du ar daugiau 
reikšminių žodžių būtų 
rastame dokumente.

6. OR išplečia paiešką ir 
padidina paieškos 
rezultatų skaičių. Dažnai 
šiuo operatoriumi 
sujungiami sinoniminiai 
žodžiai.

7. NOT pašalina 
dokumentus, kuriuose 
yra nepageidaujamų 
žodžių.

1. Įrašykite žodžius, 
frazes, žodžius, 
naudodami loginius 
operatorius AND, OR 
arba NOT.

2. Spauskite pliusą (+), 
kad papildytumėte 
paiešką.

3. Nustatykite paieškos 
laikotarpį: arba visas 
datas, arba mėnesį, 6 
mėnesius, metus, arba 
nuo tam tikrų iki tam 
tikrų metų.
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Paieškos rezultatai
1. Kai atsiveria 
paieškos rezultatų 
puslapis, vėl galite 
tikslinti savo 
paieškos rezultatus, 
nustatydami 
skirtingus 
parametrus, 
esančius kairėje 
puslapio pusėje.

3. Paspauskite 
pliusą (+), jeigu 
norite išskleisti 
dalykų sąrašą, 
žurnalų sąrašą, 
nustatyti datos 
parametrus.

2. Pažymėkite 
varnelę, jeigu norite 
matyti tik pilnos 
prieigos 
publikacijas.

4. Publikacijų 
skaičius.

5. Žurnalų, kuriuose yra 
publikacijos, sąrašas.

6. Publikacijas 
galima rikiuoti pagal 
aktualumą arba 
pagal naujumą.

7. Galima nustatyti, 
kiek publikacijų 
rodys viename 
puslapyje (10, 20 
arba 50).

8. Norėdami 
peržiūrėti 
publikaciją, 
spauskite ant jos 
pavadinimo.
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Konkreti publikacija I
1. Kairėje 
pusėje galite 
matyti 
publikacijos 
turinį.
Paspaudus ant 
tam tikro 
turinio 
skyriaus 
pavadinimo, 
atsivers 
konkretus 
skyrius.

2. Paspaudę 
Figures & data
galite matyti
publikacijoje
pateiktą 
statistinę 
medžiagą 
(diagramas ir 
pan.), 
paveikslėlius.

3. Paspaudus 
References
bus atvertas 
publikacijoje 
naudotos 
literatūros 
sąrašas.

5. Paspaudus 
PDF, iš šio 
formato galima 
straipsnį 
atsispausdinti 
arba išsisaugoti 
savo 
kompiuteryje.

4. Paspaudę 
Download
citation, galite 
straipsnio 
aprašą 
atsisiųsti į savo 
naudojamą 
bibliografinių 
aprašų 
tvarkymo 
programą, pvz., 
RefWorks, 
EndNote, 
ProCite.
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8. Publikacijos DOI numeris.

7. Raktiniai žodžiai, kuriuos paspaudus, 
galima toliau ieškoti kitų straipsnių.

6. PDF galima rinktis paprastą arba interaktyvų, 
kuriame galima žymėtis savo pastabas.

7. Paspaudus ant autoriaus 
pavardės, galima matyti 
išsamesnius duomenis apie jį.



Konkreti publikacija II
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1. Norėdami 
pamatyti šaltinių 
citatas, paspauskite 
ant tekste nurodytų 
metų.

2. Tekste taip pat galima rasti aktyvių interneto svetainių nuorodų, 
tekste naudojamų paveikslėlių, diagramų ir pan., kurias paspaudę, 
būsite nukreipiami tiesiai į tą paveikslėlį.

3. Publikacijos gale pateikiamas naudotos literatūros sąrašas. Prie 
konkretaus dokumento aprašo dar pateikiami internete esantys 
šaltiniai. Juos paspaudę, būsite nukreipti į tą šaltinį. Kai kuriuos iš jų 
galima skaityti tik turint prisijungimo duomenis.



Sėkmės naudojantis 
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