
DUOMENŲ BAZĖS  

KAIP PRISIJUNGTI IR ATLIKTI PAIEŠKĄ? 

 

VŠĮ Šv. Ignaco Lojolos kolegijos bibliotekos prenumeruojamas duomenų bazes galima rasti 

šiuo adresu: ilkbiblioteka. 

Duomenų bazes galima pasiekti ir šiuo adresu ilk.lt pasirinkus žemiau nurodytus žingsnius: 

 

 

• EBSCO Publishing (eIFL.net duomenų bazių paketas) 

Duomenų bazė, teikianti prieigą prie įvairių mokslinių straipsnių, konferencijų medžiagos, 

monografijų, humanitarinių, socialinių, medicinos mokslo ir kitų temų.  

Kaip naudoti, spauskite čia: EBSCO Publishing duomenų bazė. 

• Emerald Management eJournals Collection 

Mokslinių žurnalų duomenų bazė. Joje galima rasti mokslinius straipsnius iš socialinių 

mokslų srities: verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų temų.   

Kaip naudoti, spauskite čia: Emerald Management eJournals Collection. 

https://www.ilk.lt/biblioteka/
https://www.ilk.lt/


• Taylor&Francis 

Mokslinių žurnalų duomenų bazė. Joje galima rasti mokslinius straipsnius humanitarinių, 

socialinių, medicinos mokslo ir kitomis temomis. 

Kaip naudoti, spauskite čia: Taylor&Francis. 

 

Tolimesni žingsniai kaip atlikti paiešką konkrečioje duomenų bazėje pateikiami kiekvienai 

duomenų bazei atskirai. Juos rasite žemiau ↓ 

 

PASTABA. Šiomis prenumeruojamomis duomenų bazėmis nemokamai galima naudotis tik 

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos patalpose, prisijungus prie kolegijos bevielio interneto ryšio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EBSCO Publishing duomenų bazė 

• Mokslinę duomenų bazę galite pasiekti internetiniu adresu ir čia. 

 

 

 

 

 

Pasirenkame 

Pasirenkame norimą duomenų bazę ir spaudžiame Continue. 

http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&stsug=AkfTBH4U7xygvMFDEeD0q6VdnnhAuJh_sPNNtDx3JEq5BfQ7y-LXyqgAwDhGXentVVOb1xjB-S4gV4g0ixD1K_zfFaU-dplUezbbs7ootsw6Gqk35u9WuOtaMtwNq8spBMQKuIL_JruSvRP4w9RPUP2UN0McaVY4n1mAL1E_kiCkav0&IsAdminMobile=N&encid=22D731263C7635173756353632053C07325379C375C373C379C373C372C376C33013&selectServicesToken=A0eexfQwBnaQtdCvtQyOXGY0gVSp5tjabjvv43M_vlQTPwOKgoBgUmyhV5oLi2ankPMeC3utuSPUWzgjOQuFnWI5N5PXj5d6t6pzhd0PYou4YIeOCvYBq8bCrOxYvKy6c3pBGkT-CuVAjc6r-Qg1bdGKVq8ACJSb0mZovqHyjHtshMoYbl5mQG69uKKzitOEVhe9LmvJn0O4oisL9-ZC7XEyBM-9IfxMSU79KDA-QRgBl59Fh1ManNPiH_ZX4JIEfmjf6xrnhLk9PAQmtsq-Qa90E77UMg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekame paiešką pagal raktinį žodį. 

Čia galime savo paieškos kriterijus patikslinti. 

Pasitikslinę paieškos kriterijus (pagal autorių, 

pavadinimą ir kt.) spaudžiame Search. 

Norint atidaryti pasirinktą dokumentą ieškome PDF arba 

HTML su žodžiais Full text, paspaudžiame ties vienu iš jų. 

Pasitiksliname paiešką (pagal metus, tipą ir kt.)  

Norint rasti dokumentą, kurį galėtume atsidaryti ir perskaityti pasirenkame Full text. 



 

 

 

 

 

Sugrįžti į rezultatų sarąšą. 

Skaitome 

dokumentą. 

Galime atsisiųsti 

arba atsispausdinti. 

Norint rasti mokslinių žurnalų pasirenkame Publications. 

1. Galime įrašyti raktinį žodį ir paspausti Browse.  

Pateiks rezultatus esančius įvairiuose žurnaluose. 

2. Čia pateikiami visi duomenų bazėje esami žurnalai. 

Jeigu paspausime ant norimo žurnalo, tada paiešką galėsime 

atlikti konkrečiame žurnale. 

1 rezultatai įvairiuose žurnaluose. 

Pasirenkame norimą. 

 



 

 

 

 

 

Pasirinkę norimą rezultatą galime 

paiešką susiaurinti pagal metus ir 

žurnalo numerį. 

2 žingnsio konkretaus žurnalo 

atvėrimas.  

Čia iškarto galima paieška pagal 

metus ir žurnalo numerį (tomą).  

Patiksliname paiešką pasirinktame žurnale ir 

pateikia susijusius straipsnius.  

Pasirenkame norimą ir atveriame. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirinkę vieną iš 

rezultatų jį atvėrę 

galime skaityti, 

atsisiųsti ar 

atsispausdinti. 

Pasirinkę Subject Terms susirasime norimo termino 

apibrėžimus naudojamus šioje duomenų bazėje. 

Įrašome norimą žodį ir spaudžiame Search. Žemiau pateikia 

rezultatus. 



 

 

 

 

 

 

 

Pasirinkę Cited References susirasime norimo 

literatūros šaltinio bibliografinį aprašą. 

Įrašome kuo tikslesnę literatūros šaltinio 

informaciją ir spaudžiame Search. 

Gauname rezultatus pagal įvestą autorių. 

Pasirinkę Images pagal raktinį žodį ir 

papildomus paieškos kriterijus galime surasti 

paveikslėlių ir vaizdo įrašų. 

Pasirinktos paieškos paveikslėlių ir vaizdo įrašų rezultatai. 

Paspaudžiame ties norima vieta ir atidarome rezultatų langą. 



Emerald Management eJournals Collection 

• Mokslinių žurnalų bazę galite pasiekti paspaudę čia. 

 

 

 

 

Įrašome raktinius žodžius ir paspaudžiame  

Jeigu norime tikslesnės paieškos galime pasirinkti 

Advanced search ir paieškos nustatymus pakeisti ir 

spausti Search.  

Dar papildomų 

paieškos nustatymų 

tikslinimų. 

Paieškos rezultatai 

https://www.emerald.com/insight/


 

 

 

 

 

 

Kad paieškos rezultatus surastų tuos, kurie mums 

būtų prieinami uždedame varnelę ties čia  

Pasirenkame peržiūrėti norimą šaltinį. 

Kai atidarome šaltinį galime matyti visą 

informaciją apie jį.  

Norint matyti 

pagrindinį turinį 

įpastu formatu 

spaudžiame PDF.  
Pateikiamas 

literatūros 

šaltinio 

turinys.  



Taylor&Francis 

• Mokslinių žurnalų bazę galite pasiekti paspaudę čia. 

 

 

 

 

Įrašome raktinį žodį, pasitiksliname paieškos rezultatus ir spaudžiame Enter.  

Straipsnių paieškos 

rezultatai.  

Pažymime, kad norime tik 

mums pasiekiamų straipsnių.  

Dar pagal 

temas galima 

susiaurinti 

paiešką. Pasirenkame norimą straipnį. 

https://www.tandfonline.com/


 

 

 

 

 

 

Pateikia visą informaciją apie pasirinktą straipsnį. 

Straipsnio 

turinys. 

Visas pasirinktas straipsnis. 

Pasirinkto straipsnio paveikslėliai, grafikai. 

Mygtuku atgal sugrįžus į paieškos rezultatų langą galime rinktis informaciją ne tik iš 

straipsnių, bet iš konkrečių žurnalų, tuomet pasirenkame skiltį Journals. 

Pasirenkame konkretų žurnalą. 



 

 

 

 

Sėkmingo naudojimo ir turiningo laiko duomenų bazėse!  

Atliekame paiešką 

pasirinktame žurnale. 

Peržiūrime ir pasirenkame norimą straipsnį. 

Tokiu pačiu principu turime pateiktą informaciją apie 

pasirinktą straipsnį. 


