DUOMENŲ BAZĖ

Vilniaus kolegijos biblioteka ©

Duomenų bazės eBooks on EBSCOhost suradimas
Prisijungti prie eBooks on EBSCOhost galite keliais būdais: 1. Eikite per Bibliotekos svetainės Meniu: Informacijos ištekliai / Elektroninės knygos
ir spauskite ant EBSCO eBooks ikonos; 2. Eikite per Bibliotekos svetainės Meniu: Informacijos ištekliai / Duomenų bazės, spauskite ant
EBSCOhost ikonos, atsivėrusiame lange spauskite EBSCOhost Web arba eBooks Mobile App; jeigu pasirinksite EBSCOhost Web, pasirinkite iš
sąrašo eBook Academic Collection (EBSCOhost) arba eBook Collection (EBSCOhost), arba abu kartu ir spauskite Continue.
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Duomenų bazės eBooks on EBSCOhost naudojimas I

1. Galite spausti eBooks nuorodą ir jums
atsivers knygų sąrašai, suskirstyti pagal
kategorijas.
2. Atsidariusiame lange iš karto galite
vykdyti paiešką per paieškos langelį.

3. Galite papildyti paiešką skirtingais
subjektais.
4. Šiame lange galite siaurinti paieškos
rezultatus pasirinkę skirtingus paieškos
parametrus.

5. Nustatę viską, ką reikia, spauskite Search.
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Duomenų bazės eBooks on EBSCOhost naudojimas II

1. Paspaudus eBooks nuorodą, atsidaro
langas, kuriame galite siaurinti paiešką į
paieškos laukelį įrašydami raktinius
žodžius.
2. Galite susiaurinti paiešką paspausdami
Advanced Search. Tokiu atveju atsidaro
pradinis paieškos langas.
3. Prisiminti tai, ko ieškojote, galite
paspaudę Search History.

4. Arba rinkitės temas pagal pateiktas
knygų kategorijas pateiktame sąraše.
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Rezultatų peržiūra
1. Kai atsidaro paieškos rezultatų sąrašas,
paiešką dar galite pakoreguoti puslapio
kairėje keisdami nustatymus (pvz.,
išrinkti iš sąrašo tik knygas su pilnu
tekstu, arba tas, kurias galima atsisiųsti).
2. Detalizuokite paiešką pasirinkdami
smulkiau sugrupuotus dalykus per
Subject; arba pasirinkdami atitinkamą
leidėją Publisher; arba kalbą Language;
arba kategoriją Category.

3. Leidinį iš karto galite skaityti spausdami
PDF Full Text, parsisiųsti į savo
kompiuterį Download, atverti leidinio
turinį Table of Contents, arba atsiversti
svarbiausius leidinio puslapius Most
Relevant Pages From This eBook.
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Konkreti knyga
1. Knygų sąraše paspaudę ant
konkrečios knygos pavadinimo,
būsite nukreipti į tos knygos
detalesnį aprašymą.

1.
2.

2.

2. Jeigu prisiregistruosite, galėsite
el. knygą įdėti į savo aplankalą
Add to folder (žr. puslapio
dešinėje).
3. Cite – atveria knygos citavimo
aprašų variantus.

Turinys

3.

Aktualiausi puslapiai
4.
5.

4. Export – knygos aprašo
eksportavimas į konkrečias
bibliografinių įrankių tvarkymo
programas (pvz., į RefWorks,
Zotero, EndNote, ProCite,
Reference Manager, EasyBib).

5. Create Note suteikia galimybę
pasirašyti savo tekstą prie
konkrečios knygos.

1. Norėdami el. knygą skaityti internete, spauskite PDF Full Text, ir knyga atsivers.
2. El. knygą galite pasiskolinti trumpam laikotarpiui paspaudę Download This eBook. Tam reikia susikurti savo paskyrą ir prisiregistruoti.
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Knygos skaitymas
4.
Atidarius el. knygą internete, galima naudotis
papildomomis funkcijomis:

1.

2.

3.

1. Pagal turinį pasirinkti norimą skyrių
paspaudus Contents.
2. Search within – žodžių paieška knygoje.
3. My Notes – galite sau pasižymėti
pastabas, jeigu esate prisiregistravęs kaip
individualus vartotojas.
4. Dictionary – beskaitydami knygą, jeigu
koks nors žodis jums neaiškus, galite
atsidaryti žodyno paieškos laukelį ir, įrašę
žodį, gausite jo paaiškinimą.
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Asmeninė paskyra
1.

1.

Susikurkite savo paskyrą paspaudę
meniu funkciją Sign In.

2.

Kai atsidaro langelis, spauskite
Create a new Account.

3.

Atsidarius dar vienam langui,
užpildykite pateiktus laukus savo
duomenimis.

2.

3.

Turėdami individualią paskyrą, galėsite
savo aplankale:
Kaupti el. knygas, puslapius, užrašus,
paveikslėlius ir kt.;

Bendrinti savo aplankalus su kitais.
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Sėkmės naudojantis
eBooks on EBSCOhost!

