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Kas yra EBSCO?  

• Viso teksto mokslinių straipsnių 

duomenų bazių paketas. 

• Temos: humanitariniai, socialiniai mokslai, 

medicina, sveikatos apsauga, verslas, 

logistika ir kt.  

 

• Duomenų bazės adresas internete: 

http://search.epnet.com/ 
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Duomenų bazių paketas (I) 

• Academic Search Complete  

Daugiadisciplininė viso teksto duomenų bazė, teikianti prieigą prie viso teksto 
periodinių, recenzuojamų straipsnių, monografijų, konferencijos pranešimų medžiagos ir 
kt. leidinių.  

 

• AHFS Consumer Medication Information 

Duomenų bazėje anglų ir ispanų kalbomis pateikiama informacija apie medikamentus, 
medikamentų informacinius lapelius.  

 

• Business Source Complete 

Mokslinio verslo duomenų bazė, kurioje pateikiama visateksteksčiai dokumentai: 
monografijos, konferencijos pranešimų medžiagos, atvejų analizės, investicijų tyrimų 
ataskaitos, rinkos tyrimų ataskaits, SWOT analizės ir kt. Duomenų bazėje pateikiamos 
temos: verslas, ekonomika, logistika, vadyba, finansai, apskaita ir kt.  

 

• eBook Collection (EBSCOhost) 

Daugiau nei 140 tūkst. pilnateksčių elektroninių knygų duomenų bazė.  

  

• ERIC 

Edukologijos bibliografinė duomenų bazė. Turinį sudaro žurnalų straipsniai, tyrimų 
ataskaitos, mokymo vadovai, konferencijų pranešimų medžiaga, disertacijos ir kt.  
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Duomenų bazių paketas (II) 
• European Views of the Americas: 1493 to 1750 

Bibliografinė istorinė duomenų bazė.  

 

• GreenFILE 

Bibliografinė duomenų bazė pateikia mokslinę informaciją apie aplinkos apsaugą, 

visuotinį aštilimą, ekologiją, užterštumą, tvarų žemės ūkį, perdirbimą, atsinaujinančią 

energetiką ir kt.  

 

• Health Source - Consumer Edition 

Visateksčių žurnalų duomenų bazė. Pagrindinės temos: slauga, visuomenės sveikata, vaikų 

priežiūra, sveikatos priežiūra ir kt.  

 

• Health Source: Nursing/Academic Edition 

Duomenų bazė, teikianti prieigą prie viso teksto mokslinių žurnalų medicinos ir slaugos 

temomis.  

 

• Library, Information Science & Technology Abstracts 

Bibliografinė duomenų bazė, apimanti bibliotekininkystės ir informacijos mokslų temas.  

 

4 



Duomenų bazių paketas (III) 
• MasterFILE Premier 

Daugiadisciplinė duomenų bazė, kurioje pateikiami informaciniai leidiniai, žurnalai, biografijos, 

bendrosios nuorodos įvairiomis temomis: verslas, švietimas, bendrieji mokslai, daugiakultūrės problemos 

ir kt.  

 

• MasterFILE Reference eBook Collection 

Duomenų bazėje pateikiamas gausus elektroninių knygų pasirinkimas, apimantis benduosius dalykus: 

biografiją, istoriją, karjerą, maisto gaminimą, literatūrą, sveikatą, vaikų auklėjimą, politiką, sportą ir 

keliones, emocinę sveikatą ir kt.  

 

• MEDLINE 

Bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus apie mediciną, sveikatos apsaugos 

sistemą. 

 

• Newspaper Source 

Straipsniai iš tarptautinių laikraščių ir regioninių, nacionalinių JAV dienraščių, naujienų agentūrų, 

televizijos ir radijo naujienų. 

 

• Regional Business News 

Informacija apie verslą iš JAV periodinių leidinių.  

 

• Teacher Reference Center 

Edukologijos duomenų bazė, kurioje pateikiami populiariausi mokytojų žurnalai, vadovai ir kt.  
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Prisijungimas prie EBSCOhost 

• http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=uid  
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Prisijungimo vardo ir slaptažodžio teirautis bibliotekos 

administratorės. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=uid
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Verslo paieškos sąsaja 

(angl. Business Searching 

Interface) suteikia lengvą 

būdą naršyti ir ieškoti šalies 

ekonominių duomenų ir 

rodiklių, įmonių profilių, 

pramonės informacijos ir 

rinkos tyrimų. 

EBSCOhost yra galinga 

internetinė nuorodų 

sistema, suteikianti 

prieigą prie pilnateksčių 

mokslinių duomenų 

bazių. 
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Duomenų bazės 

pasirinkimo langas  



Išplėstinės paieškos langas (angl. 

Advanced Search) Pirmiausiai 

atkreipkite dėmesį 

į pasirinktinus 

laukus (Select a 

Field). Reikia 

atsiminti, kad šitie 

laukai gali kisti 

priklausomai nuo 

pasirinktos 

duomenų bazės, o 

jeigu Jūs norėsite 

ieškoti keliose 

duomenų bazėse 

vienu metu, 

išsiskleidžiamame 

meniu matysite 

labai ribotą 

pasirinktinų laukų 

skaičių.  
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Išplėstinės paieškos 

langas turi labai daug  

paieškos tikslinimo ir 

rezultatų ribojimo 

galimybių.  

 



Paieškos logika  

Visose per EBSCO prenumeruojamose duomenų bazėse 

galioja vienoda paieškos logika, t.y. rašant užklausą 

paprastos paieškos laukelyje galima naudoti: 

• Boolen jungtukus (AND, OR, NOT); 

• Specialius užklausos rašymo ženklus (pvz. skliaustus); 

• Specialius kodus (AU, SU ir kt), leidžiančius greitai 

tikslinti užklausą.  
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Pasirinktinų laukų reikšmės 

(angl. Select a Field) 
• TX – reikšminiai žodžiai bus ieškomi dokumentų tekste 

• AU – bus ieškomi nurodyto autoriaus dokumentai 

• TI – ieškomas dokumentas su nurodytu pavadinimu 

• SU – bus ieškomi dokumentai atitinkantys užrašytus 
dalykus 

• AB – užklausos žodžiai bus ieškomi dokumentų 
santraukose 

• KW – ieškos raktiniuose žodžiuose, kurie apibūdina 
dokumentą 

• GE – atlieka paiešką pagal straipsniui priskirtas geografines 
vietoves 

• PE – ieško straipsnių apie nurodytą asmenį 

• SO – ieško straipsnių iš nurodyto šaltinio 
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Gautų rezultatų 

laukas 

Gautus 

rezultatus galite 

patobulinti 

atrinkdami tik 

pilno teksto 

straipsnius bei 

nurodydami 

publikavimo 

datos intervalą 



Paieškos rezultatų sąrašas (I) 
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Pagal nutylėjimą rezultatų sąrašas 

yra surūšiuotas pagal atitikimą 

užklausai. Tačiau rezultatus galima 

rūšiuoti pagal dokumento išleidimo 

datą, straipsnio/knygos autorių, 

šaltinį.  

 



Paieškos rezultatų sąrašas (II) 
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Pavadinimas 
Autorius 

Dalykas 

HTML arba PDF pilnatekstis dokumentas 



Straipsnio skaitymas (I)  
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Straipsnį galite: 

atspausdinti, 

išsiųsti 

elektroniniu 

paštu, išsaugoti 

kompiuteryje, 

išsaugoti 

Google diske, 

cituoti.  

Nuoroda 

į visą 

straipsnį 

HTML 

arba 

PDF 

formatu 



Straipsnio skaitymas (II)  
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Autorius 

Šaltinis 

Raktažodžiai 

Santrauka 

Citavimas 



Citavimas 
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Straipsnio citavimo 

mygtukas.  

Renkamės APA citavimo stilių.  



Straipsnio teksto klausymas 
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Jei straipsnis patalpintas HTML 

formatu, galima klausytis jo teksto 

garso įrašo, taip pat galima jį 

parsisiųsti į savo kompiuterį.  

 



Straipsnio teksto vertimas 
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Jei straipsnis patalpintas HTML 

formatu, galima jį išversti į kitą 

kalbą, kurią suprantate.  

 



Kitos funkcijos 
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Duomenų bazėje 

esančių  

leidinių sąrašas 

 

Teminis žodynas - 

tezauras 

 

Paveikslėlių paieška  

 



Daugiau informacijos:  

biblioteka@kolpingokolegija.lt  
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