
 

MOKSLINĖS DUOMENŲ BAZĖS 

 

Duomenų bazės tai informacijos internetinės saugyklos, kuriose saugomi įvairių tipų 

dokumentai. Studijų rašto darbuose reikėtų remtis moksliniais dokumentais, publikacijomis.  

Vertinant, ar tai mokslinė publikacija, derėtų atsižvelgti į: 

1. publikacijų autorių ar autorius, ar tai savo srities profesionalai; 

2. leidėjus, ar tai universiteto spaustuvės, asociacijos, įvairūs profesiniai subjektai; 

3. jei tai žurnalas ar leidžiamas reguliariai; 

4. identifikacinio numerio (ISBN, ISSN, ISMN) pateikimą; 

5. recenzavimą, bibliografinį aprašą ir kt. 

Rašto darbuose be mokslinių straipsnių ar knygų dar galima naudotis monografijomis, 

disertacijomis, teisės aktais, institucijų dokumentais, statistine informacija, enciklopedijomis ir pan. 

Daugiau apie rašto darbams taikomus reikalavimus kolegijoje galite rasti baigiamųjų darbų 

ir kursinių darbų aprašuose. 

  Patikimos mokslinės informacijos galima rasti dažniausiai mokamose duomenų bazėse, 

kurias prenumeruoja mokymo įstaigos ir suteikia savo bendruomenės nariams nemokamas prieigas 

prie jų. Šv. Ignaco Lojolos kolegija prenumeruojamas duomenų bazes galite pasiekti čia. Be to, 

pateikiame atvirosios prieigos duomenų bazių sąrašą (žr. 1 lentelė), kurias rekomenduojame naudoti 

savo rašto darbams.  

1 Lentelė. Atvirosios prieigos duomenų bazės. 

APRAŠYMAS PRIEIGA 

Lietuviškos duomenų bazės 

Lietuvos akademinė virtuali biblioteka. https://www.lvb.lt/ 

 

Lietuviškų elektroninių knygų svetainė. http://skaitykle.lt/e-knygos/nemokamos-knygos/ 

 

Interaktyvi biblioteka. https://www.ibiblioteka.lt/ 

 

Lituanistikos publikacijos, apimančios humanitarinių 

bei socialinių mokslų tyrimus. 

 

https://www.lituanistika.lt/ 

 

Įvairūs Lietuvos platinami leidiniai, publikacijos, 

straipsniai, teisiniai dokumentai. 

https://sam.lrv.lt/lt/ 

https://www.hi.lt/ 

http://www.smlpc.lt/ 

https://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.forma_l 

Mokslininkų socialiniai tinklai 

Mokslininkų socialiniai tinklai, skirti dalintis 

akademiniais pasiekimais. Reikalinga registracija. 

https://www.academia.edu/ 

https://www.researchgate.net/ 

 

 Užsienietiškos duomenų bazės  

DOAJ atviros prieigos kataloge mokslo žurnalų https://www.doaj.org/ 

https://www.ilk.lt/wp-content/uploads/V-75PRIED-1.pdf
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straipsniai įvairiomis temomis. 

 

 

DOAB atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame 

pateikiamos įvairių mokslo sričių elektroninės 

knygos.  

 

https://www.doabooks.org/ 

Base viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti 

paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose. 

 

https://www.base-search.net/ 

 

Science Direct užsienio žurnalų ir knygų moksliniai 

šaltiniai. 

 

https://www.sciencedirect.com/ 

 

The World Bank Open Knowledge Repository 

Pasaulinio banko talpykla, skirta mokslinių tyrimų 

rezultatams. Pateikia Pasaulino banko išleistas 

knygas, ataskaitas, straipsnius ir pan. 

 

https://openknowledge.worldbank.org/ 

Europeana teikia prieigą prie knygų, laikraščių, 

filmų ištraukų, žemėlapių, nuotraukų ir kitų 

dokumentų iš Europos valstybių nacionalinių 

bibliotekų, archyvų, muziejų. 

 

https://www.europeana.eu/lt 

 

Nature pasaulinė gamtos mokslų švietimo 

bendruomenė. 

 

https://www.nature.com/wls/ 

 

Google mokslinčius ieško informacijos įvairiuose 

tinklalapiuose. Pateikia nuorodas į originalius 

straipsnio šaltinius, tačiau netikrina ar turinys 

atitinka mokslinio straipsnio reikalavimus. 

 

https://scholar.google.lt/ 

 

World Wide Science duomenų bazė susidedanti iš 

nacionalinių ir tarptautinių duomenų mokslo 

duomenų bazių ir portalų. 

 

https://worldwidescience.org/ 

 

WWAR bazė, kurioje pateikiama informacija apie 

įvairias meno sritis, menininkus, muziejus, parodas 

ir pan. 

 

https://www.wwar.com/ 

 

PubMed medicininė duomenų bazė, kurioje galima 

rasti mokslinių žurnalų, straipsnių, el. knygų. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 
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