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Samprata

 EBSCOhost – tai prenumeruojama duomenų bazė, kurioje 

pateikiami periodinių leidinių visateksčiai straipsniai, jų santraukos, 

vaizdų kolekcijos, elektroninės knygos, mokslo tiriamieji darbai ir kt. 

vertinga informacija.

 Logotipas

 Pagal sutartį – 8 DB paketas.



Titulinis puslapis

Prisijungę prie EBSCO 

su vartotojo 

prisijungimais, 

pasirenkame DB 

paketą.



Business Searching Interface



Business Searching Interface

Šiame pakete yra dvi DB:

 Regional Business News

 Business Source Complete 

 Jos taip pat dubliuojamos ir EBSCO host Web, DB 

pakete.



Regional Business News

 80 regioninių leidinių.

 JAV didžiųjų miestų ir kaimo regionų visateksčiai 

straipsniai – regioninės Amerikos verslo naujienos.



Business Source Complete 

 Vienas autoritetingiausių verslo informacijos šaltinių.

 Platus spektras žymiausių visame pasaulyje leidžiamų 

verslo žurnalų ir kitų periodinių leidinių.

 Publikacijos – nuo 1886 m. iki dabartinių laikų.

Cituojamos nuorodos (su paieškos galimybe) – daugiau 

nei 1300 žurnalų.



Grįžimas į titulinį EBSCO paieškos langą (1)



Grįžimas į titulinį EBSCO paieškos langą (2)



Grįžimas į titulinį EBSCO paieškos langą (3)



EBSCO host Web



EBSCO host Web

Svetainės 

nustatymai ir 

kalbos keitimas

DB sąrašas

Bandomosios DB



Academic Search Complete 

 Išsamiausia ir vertingiausia pasaulinė multi-disciplininė 

visateksčių mokslinių straipsnių duomenų bazė.

 Visateksčiai straipsniai – daugiau nei iš 8500 periodinių 

leidinių, įskaitant 7300 recenzuojamus mokslo žurnalus.

Mokslinių publikacijų santraukos – daugiau nei iš 13200 

leidinių.

 Publikacijos – nuo 1887 metų.

Cituojamos nuorodos (su paieškos galimybe) – daugiau 

nei 1400 mokslo žurnalų.



AHFS Consumer Medication 

Information 

 Patikimas informacijos apie vaistus šaltinis.

 Visa informacija pateikiama dviem kalbomis: anglų ir 

ispanų.

 Leidėjas – Amerikos farmacininkų draugija.

 Daugiau nei tūkstančio vaistų aprašymų, kurie pateikiami 

eiliniam informacijos vartotojui suprantama kalba.



Central & Eastern European Academic 

Source (CEEAS) 

 Bandomoji (Trial): Vidurio ir Rytų Europos akademiniai 

leidiniai.

Mokslo žurnalų, leidžiamų VRE šalyse, visateksčiai 

straipsniai.

Multi-disciplininė ir daugiakalbė duomenų bazė. 



eBook Collection

 Visateksčių elektroninių knygų DB.



ERIC (The Education Resource 

Information Center)

 ERIC – Švietimo išteklių informacijos centras.

 Suteikia prieigą prie akademinės literatūros ir mokslinių 

tyrimų.

 Žurnalų straipsniai, akademinės krypties mokslinių tyrimų 

ataskaitos, studijų programos, konferencijų pranešimai, 

disertacijos ir elektroninės knygos.

 Publikacijos – nuo 1966 m.



European Views of the Americas: 1493 

to 1750

 Autoritetinga bibliografinė DB, visame pasaulyje ypač 

vertinama mokslo darbuotojų.

 Publikuojami iki 1750 metų Europoje išleistų darbų apie 

Šiaurės ir Pietų Amerikas bibliografiniai įrašai.

 DB sukurta bendromis EBSCO Publishing ir Džono Karterio 

Brauno bibliotekos (John Carter Brown Library) 

pastangomis.

 Daugiau nei 32000 įrašų.



GreenFILE

 Publikacijos įvairiausiais žmogaus veiklos poveikio 

aplinkai klausimais.

 Specializuoti mokslo, valdžios institucijų, o taip pat 

bendrojo pobūdžio leidiniai apie visuotinį atšilimą, 

žaliuosius pastatus, taršą, tvarų žemės ūkį, 

atsinaujinančią energiją, atliekų perdirbimą ir kt.

 Daugiau nei 1000000 publikacijų santraukų.

 Atvira prieiga prie daugiau nei 15000 visateksčių 

dokumentų.



Health Source – Consumer Edition

 Informacija medicinos, maisto mokslų, sveikos mitybos ir 

gyvensenos, vaikų priežiūros, sporto medicinos  ir 

bendraisiais sveikatos priežiūros klausimais.

 Prieiga prie beveik 80 žmogaus sveikatos klausimais 

leidžiamų žurnalų visateksčių straipsnių.



Health Source: Nursing / Academic 

Edition

 Publikacijos slaugos klausimais / akademiniai leidiniai.

 Beveik 550 visateksčių mokslo žurnalų, publikuojančių 

straipsnius daugelio medicinos disciplinų klausimais.

 Susieta su kita EBSCO DB – AHFS Consumer Medication 

Information.

 Pateikiama 1300 generinių vaistų (originalių vaistų kopijų) 

naudojimo instrukcijų.

 Daugiau nei 4700 vaistų prekinių ženklų.



LISTA (Library, Information Science & 

Technology Abstracts)

 Straipsnių, publikuojamų 735 žurnaluose, santraukos.

 Knygų, mokslinių tyrimų ataskaitų santraukos.

 Dalykinės temos: bibliotekininkystė, klasifikavimas, 

katalogavimas, bibliometrija, informacijos paieška 

internete, informacijos valdymas ir kt.

 Publikacijos – nuo 1960-ųjų vidurio.



MasterFILE Premier

 Sukurta specialiai viešosioms bibliotekoms!

Čia rasite straipsnių praktiškai visomis gyvenimo 

temomis.

 Tai – multidisciplininė DB, kurioje pateikiami visateksčiai 

straipsniai iš beveik 1700 periodinių leidinių.

 Publikacijos – nuo 1975 m.

 Beveik 500 visateksčių žinynų.

 Vaizdų kolekcija, kurioje – daugiau nei 592000

fotografijų, žemėlapių ir vėliavų vaizdų.

 Kasdien – atnaujinama!



MasterFILE Reference eBook Collection

 Elektroninių knygų PAVADINIMŲ žinynai.

 Dalykinės temos: biografijos, istorija, karjera, maisto 

gaminimas, literatūra, genealogija, sveikatos priežiūra, 

vaikų auklėjimas, asmeninių finansų tvarkymas, politika, 

architektūra, mokslas, dabarties įvykiai, socialinė-

emocinė sveikata, sportas, kelionės.



MEDLINE

 Patikima mokslinė informacija medicinos, sveikatos 

priežiūros, slaugos, odontologijos, veterinarijos, ikiklinikinių 

tyrimų temomis.

 DB kūrėjas – JAV Nacionalinė medicinos biblioteka.

 Santraukos, citatos ir nuorodos daugiau nei iš 5400 šiuo 

metu leidžiamų biomedicinos žurnalų.



Newspaper Source

 Daugiau nei 40 JAV ir tarptautinių pilnos apimties („nuo 

viršelio iki viršelio“) laikraščių.

 Visateksčiai atrankiniai straipsniai, publikuojami 389 JAV 

regioninių laikraščių.

 Visateksčiai televizijos ir radijo žinių įrašai.



OpenDissertations

 Atviros prieigos DB, skirta mokslininkams ir tyrėjams.

 Publikuojami tiek šiuolaikiniai, tiek istorinėje 

perspektyvoje, siekiančioje 20 amžiaus pradžią, parašyti 

mokslo darbai.

Metaduomenys, pateikti stipriausių pasaulio koledžų ir 

universitetų.

 Nuolat auganti DB – reguliariai papildoma naujausiais 

mokslinių tyrimų darbais.

 Nuolat augantis partnerių ratas – reguliariai pritraukiamos 

naujos mokslinius laipsnius suteikiančios institucijos.



Teacher Reference Center

 Pedagogų informavimo centras.

 Paskirtis – dalykinė pagalba profesionaliems švietimo 

darbuotojams.

 Rodyklės ir santraukos – 280 populiariausių žurnalų, skirtų 

švietimo įstaigų darbuotojams: pedagogams ir 

administracijai.



Paieška Business Searching 

Interface duomenų bazėse



Business Searching Interface

Paprastoji paieška

(į paieškos lauką 

suveskime žodį 

Aviva)



Business Searching Interface

Paieškos 

rezultatų 

sąrašo 

įrankiai

Paieškos rezultatų 

skaičius ir sąrašas



Business Searching Interface

Susiaurinkime 

paiešką

Pasikeičia rezultatų 

sąrašas

Atverkime PDF 

arba HTML 

dokumentą



Business Searching Interface

Grįžimas į 

rezultatų 

sąrašą

Paieškos 

atnaujinimas

Dokumento 

navigacija



Business Searching Interface

Visi HTML formato 

dokumentai turi 

teksto perklausos 

įrankius

Grįžimas į 

rezultatų 

sąrašą

Paieškos 

atnaujinimas



Business Searching Interface

Išplėstinė 

paieška

Papildomi 

paieškos 

laukai

Paieškos 

siaurinimo 

galimybės

Loginiai 

operatoriai



Business Searching Interface



Kaip pereiti į kitą EBSCO DB paketą? (1)

Pasirenkame 

Choose Databases



Kaip pereiti į kitą EBSCO DB paketą? (2)

Atveriame Select 

another EBSCO 

service



Kaip pereiti į kitą EBSCO DB paketą? (3)

Mus grąžina į 

titulinį EBSCO 

puslapį

Galime pasirinkti 

kitą DB paketą



Paieška EBSCO host Web duomenų 

bazėse



Paieška EBSCO host Web (1)

Jūsų 

pasirinkta DB



Paieška EBSCO host Web (2)

Norėdami pakeisti 

DB, pasirinkite 

Choose Databases

Pasirinkite 

norimą DB



Paieška EBSCO host Web (3)

Kodėl 

nerasta 

nei vieno 

rezultato?



Paieška EBSCO host Web (4)

Suvedę 

tinkamus

raktinius 

žodžius, 

gauname 

rezultatų 

sąrašą!



EBSCO host Web įrankiai



EBSCOhost E-mail Result



Diskusijai / pamąstymui

 Kaip per mokymus įgytas žinias pritaikytumėte 

aktyvesniam bendruomenių įtraukimui į naudojimąsi 

prenumeruojamomis DB?


