
Daiva Kiminaitė 
2022 m. ruduo: seminarų, vestų Vilniaus regiono SVB DB administratoriams, medžiaga

Prenumeruojamų DB efektyvus 
administravimas: aktualijos, pasiekimai, 
iššūkiai



 

 

 

Turinys

 Prenumeruojamų duomenų bazių paketas.

 Prenumeruojamų duomenų bazių panaudos 2022 m. pirmaisiais ketvirčiais analizė.

 Prenumeruojamų DB viešinimas.

 Mokymų duomenų bazių administratoriams poreikiai ir pasiūla.

 IFLA 2019–2024 m. strategija.

1.

2.

3.

4.

5.



SVB prenumeruojamų duomenų bazių 
paketas



 

 

 

Skaitytojams, bibliotekos lankytojams prisijungimo duomenys nėra atskleidžiami; norinčius naudotis
turiniu prijungia aptarnaujantis specialistas.
Vienu metu 15MIN MAX gali naudotis 3 skirtingi naudotojai ir laisvai skaityti straipsnius, prie kurių
neprenumeratoriai prieigos neturi.
15MIN MAX galima naudotis tik iš bibliotekų kompiuterių.
Jeigu nuspręstumėte pakeisti slaptažodį, lango viršuje gali atsirasti užrašas: „Norėdami naudotis
visomis puslapio teikiamomis funkcijomis, susisiekite su bendruomenės koordinatore“. Su niekuo
susisiekti nereikia – šis užrašas reiškia, kad siekiant išvengti neapykantą kurstančio, žeminančio turinio,
sistema apriboja funkciją rašyti komentarus.
Panauda neskaičiuojama.
15min MAX prenumerata galios iki 2023 m. gegužės 10 d.

15MIN MAX PRENUMERATA
 



 

 

 

Skaitytojams, bibliotekos lankytojams prisijungimo duomenys nėra atskleidžiami; norinčius naudotis

turiniu prijungia aptarnaujantis specialistas.

Vienu metu gali naudotis 10 skirtingų vartotojų ir laisvai skaityti straipsnius, prie kurių

neprenumeratoriai prieigos neturi.

Delfi Plius galima naudotis tik iš bibliotekų kompiuterių.

Panauda neskaičiuojama.

Delfi Plius prenumerata galios iki 2023 m. gegužės 15 d.

DELFI PLIUS PRENUMERATA
 



 

 

 

BNS INFOLEX

Prieiga – tik iš centrinės bibliotekos
kompiuterių.

Prieiga – tik iš bibliotekos kompiuterių. Prisijungimų skaičių 
biblioteka kasmet suderina su LNB kontaktiniu asmeniu. 

Jungiamasi be slaptažodžių, pagal 
išorinius IP adresus*.

Prisijungimo duomenys skaitytojams, bibliotekos lankytojams 
nėra atskleidžiami; norinčius naudotis INFOLEX turiniu 
prijungia aptarnaujantis specialistas.

 
Infolex slaptažodį vienu metu galima naudoti tik vienoje darbo 
vietoje. Keisti kompiuterį galima 2 kartus per 24 val.

*IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis 
kompiuterį tinkle ir internete.

Tuo pačiu slaptažodžiu vienu metu bandant jungtis iš dviejų 
vietų, vartotojai blokuoja vienas kitą. Išnaudojus darbo vietų 
keitimo limitą – laukti 24 val. nakties, kol prasidės nauja para.



 

 

 

EBSCO Publishing Naxos Music Library

prieiga / prisijungimo sąlygos;
administratoriaus teisės;
administratoriaus slaptažodžio suteikimo ir 
naudojimo sąlygos.

8 DB paketas (pakomentuoti plačiau).

Klausimai auditorijai.
Kokiomis sąlygomis administruojame ir 
naudojamės EBSCO Publishing DB paketu?

prieiga / prisijungimo sąlygos;
administratoriaus teisės;
administratoriaus slaptažodžio suteikimo ir 
naudojimo sąlygos.

Prenumerata galios iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Klausimai auditorijai.
Kokiomis sąlygomis administruojame ir 
naudojamės Naxos Music Library?



 

 

 

Planuojama prenumerata 2023 m.

Infolex (prisijungimų bibliotekos gaus 
mažiau) ir 
EBSCO Publishing .

 Šiuo metu žinoma, kad 2023 m. bus 
prenumeruojamos dvi DB:

Dėl BNS, 15MIN MAX, Delfi Plius ir Naxos Music 
Library prenumeratos sprendimas bus priimtas 
vėliau šiais metais.

REKOMENDUOJAMA: Išsisaugoti šių DB 
aprašymus. Jų gali prireikti.

(Šaltinis: Jolita Steponaitienė / Informacijos išteklių departamento direktorė / 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)



SVB prenumeruojamų duomenų bazių 
panauda 2022 m. pirmaisiais ketvirčiais



 

 

 

2022 m. I–II ketv. užsienio DB panaudos statistika Vilniaus apskrities SVB



 

 

 

2022 m. I–II ketv. užsienio DB panaudos statistika Alytaus apskrities SVB



 

 

 

EBSCOadmin statistika / Šalčininkų, Švenčionių SVB atvejai
2022 m. spalio 1-3 d. duomenys:

EBSCO IR NAXOS STATISTINIŲ ATASKAITŲ GENERAVIMO ADMIN SISTEMOSE YPATUMAI



 

 

 

EBSCOadmin statistika
PAVYZDYS žemiau : 2022 m. spalio 1 d. REALI situacija EBSCOadmin sistemoje

EBSCO statistinės 
ataskaitos už ketvirtį, 
pusmetį ar metus gali būti 
sugeneruotos ne anksčiau 
kaip naujai prasidėjusio 
ketvirčio, pusmečio ar 
metų 4-ąją / 5-ąją dieną.
Naxos ataskaitos admin 
sistemoje pateikiamos jau 
pirmąją naujojo 
ataskaitinio laikotarpio 
dieną.

EBSCO IR NAXOS STATISTINIŲ ATASKAITŲ GENERAVIMO ADMIN SISTEMOSE YPATUMAI



 

 

 

EBSCOadmin statistika
PAVYZDYS žemiau : 2022 m. spalio 3 d. REALI situacija EBSCOadmin sistemoje

rugsėjis (kaip ir vėlesni š. m. mėnesiai) – 

perbrauktas.

III ketv. statistinė ataskaita – vis dar 

nėra galima.

EBSCOadmin situacija spalio 3 d.:

EBSCO IR NAXOS STATISTINIŲ ATASKAITŲ GENERAVIMO ADMIN SISTEMOSE YPATUMAI



 

 

 

2022 m. I–II ketv. lietuviškųjų DB panaudos statistika Vilniaus apskrities SVB



 

 

 

2022 m. I–II ketv. lietuviškųjų DB panaudos statistika Alytaus apskrities SVB



 

 

 

2022 m. lietuviškųjų DB panaudos statistika Alytaus apskrities SVB
BNS: Lazdijų RSVB atvejis

III ketv. Lazdijų RSVB BNS panauda – nulinė, nors buvo jungtasi kaip ir ankstesniais ketvirčiais.

Priežastis – išorinis IP adresas nebeatitiko to, kuriuo disponavo BNS informacinės sistemos administratoriai.

S v a r b u !

Kadangi prie BNS prenumeruojamo turinio bibliotekos prisijungia automatiškai pagal išorinį IP adresą, 

būtina pasikeitus bibliotekos išoriniam IP adresui apie tai nedelsiant informuoti LNB atstovą. Šiuo 

metu tai: Aurelija Maliavkaitė / Paslaugų departamento Informacinio aprūpinimo skyriaus vyriausioji 

bibliografė / Tel. +370 5 239 8650 / El. p. Aurelija.Maliavkaite@lnb.lt

mailto:Aurelija.Maliavkaite@lnb.lt


Pasidalijimas gerosiomis patirtimis, 
diskusija 



 

 

 

2022 m. I–II ketv. DB panaudos statistika Vilniaus regione: Alytaus ir Vilniaus apskričių SVB

lietuviškos DB: Alytaus miestas (Daiva), Alytaus raj. (Arnoldas), Varėna (Renata / BNS), Širvintos 

(Alma), Švenčionys (Jolanta), Vilniaus miestas (Giedrė);

užsienio DB: Alytaus miestas (Daiva), Alytaus raj. (Arnoldas), Agnė (Druskininkai), Širvintos (Alma), 

Trakai (Akvilė), Vilniaus miestas (Giedrė).

SVB, turinčių aukštus panaudos rodiklius, DB administratorių pasidalijimas gerosiomis patirtimis:

 

Diskusija siekiant rasti sprendimus dėl panaudos gerinimo

nedidelius rodiklius turinčiose SVB.



Prenumeruojamų DB viešinimas



 

 

 

 Kokiais kanalais duomenų bazės viešinamos Jūsų bibliotekoje?

 Kokias viešinimo formas ir metodus taikote?

 Ar stebite aptarnaujamos bendruomenės susidomėjimo duomenų bazėmis pokytį per pastaruosius 

trejus metus? Pakomentuokite plačiau.

 Ar matote skirtingų kartų, profesijų, socialinės padėties vartotojų skirtingus informacijos šaltinių, 

įskaitant ir DB, naudojimo įpročius? Pakomentuokite plačiau. 

 Ką galėtume daryti naujai / kitaip, kad didintume DB matomumą ir žinomumą aptarnaujamose 

bendruomenėse?

DB VIEŠINIMO SVB BŪDAI IR PRIEMONĖS
 
PRAKTINĖ UŽDUOTIS SEMINARO DALYVIAMS:

1.

2.

3.

4.

5.



PRENUMERUOJAMŲ DB VIEŠINIMO VILNIAUS REGIONO SVB INTERNETO SVETAINĖSE ANALIZĖ
 

 Elektrėnai

Informacija pateikta 
estetiškai, logiškai, 
suprantamai.
Reikalingas patikslinimas dėl 
prisijungimų prie 15Min 
MAX ir Delfi Plius: Dėl 
prisijungimo vardo ir 
slaptažodžio prašome 
kreiptis į aptarnaujančius 
darbuotojus.

1.

2.

https://www.elektrenai.mvb.lt/lt/apie-esvb/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1332


PRENUMERUOJAMŲ DB VIEŠINIMO VILNIAUS REGIONO SVB INTERNETO SVETAINĖSE ANALIZĖ
 

 Šalčininkai

 DB sąrašą pateikti pagal  tam tikrą sistemą: 
prenumeruojamos / lietuviškos / užsienio / 
arba abėcėline tvarka.
 Patikslinti aprašymus.
 Paryškinti nuorodas. 

Rekomenduojama:
1.

2.
3.

https://www.salcininkuvb.lt/lt/katalogai-ir-duomenu-bazes/duomenu-bazes/106


PRENUMERUOJAMŲ DB VIEŠINIMO VILNIAUS REGIONO SVB INTERNETO SVETAINĖSE ANALIZĖ
 

 
Širvintos

Informacija pateikta logiškai, tvarkingai, suprantamai.

Svetainėje nurodyti buvusios DB administratorės Aistės 

kontaktai. Ar neturėtų būti Almos?

15Min MAX, Delfi Plius, Infolex – papildyti dėl 

prisijungimo sąlygų.

 

 

https://sirvintuvb.lt/?page_id=16


PRENUMERUOJAMŲ DB VIEŠINIMO VILNIAUS REGIONO SVB INTERNETO SVETAINĖSE ANALIZĖ
 

 
Švenčionys

Informacija pateikta 

tvarkingai, suprantamai ir 

TIKSLIAI.
Siūlymai:  pakeisti 

išdėstymą pagal tam tikrą 

sistemą / logiką (pvz., 

abėcėlės tvarka), taip pat – 

paryškinti nuorodas.

https://www.svencioniuvb.lt/lt/duomenu-bazes/58


PRENUMERUOJAMŲ DB VIEŠINIMO VILNIAUS REGIONO SVB INTERNETO SVETAINĖSE ANALIZĖ
 

 
Trakai

Informacija pateikta ypač estetiškai, 

suprantamai ir TIKSLIAI.

Siūlymai: 1) pakeisti išdėstymą pagal 

tam tikrą sistemą / logiką (pvz., 

abėcėlės tvarka arba lietuviškų / 

užsienio DB principu); 2) paryškinti 

visas interaktyvias nuorodas.

https://www.trakubiblioteka.lt/lt/paslaugos/duomenu-bazes/13


 

 

DB populiarinimo gerosios patirtys Trakų SVB:

Akvilės Narbutienės DB pristatymas bendruomenei ir

publikacija vietos laikraštyje



PRENUMERUOJAMŲ DB VIEŠINIMO VILNIAUS REGIONO SVB INTERNETO SVETAINĖSE ANALIZĖ
 

 
Ukmergė

1.     Geras ir aiškus pats principas, kai DB nuoroda 
paslepiama po logotipu. Estetiškas informacijos 
pateikimas.
2.     15Min MAX, Delfi Plius, Infolex – papildyti dėl 
prisijungimo sąlygų.
3.     15Min MAX, Delfi Plius – trūksta prisijungimo 
nuorodų.
4.     Rekomenduojama pakeisti išdėstymą pagal tam 
tikrą sistemą / logiką (pvz., abėcėlės tvarka arba 
lietuviškų / užsienio DB ar kitokiu principu).

https://ukmergesvb.lt/lt/paslaugos/duomenu-bazes/


PRENUMERUOJAMŲ DB VIEŠINIMO VILNIAUS REGIONO SVB INTERNETO SVETAINĖSE ANALIZĖ
 

 Vilniaus miestas 1.     Estetiškas ir beveik tikslus 
informacijos pateikimas.
2.     15Min MAX, Delfi Plius – 
vietoje „suteiks slaptažodį“ turi 
būti „suves slaptažodį“, kadangi 
slaptažodžiai vartotojams nėra 
suteikiami.
3.     Rekomenduojama pakeisti 
išdėstymą pagal tam tikrą 
sistemą / logiką (pvz., abėcėlės 
tvarka arba lietuviškų / užsienio 
DB ar kitokiu principu).

https://www.vcb.lt/duomenubazes/


PRENUMERUOJAMŲ DB VIEŠINIMO VILNIAUS REGIONO SVB INTERNETO SVETAINĖSE ANALIZĖ
 

 
Vilniaus rajonas

1.     Estetiškas, aiškus informacijos pateikimas; ypač 

detaliai paaiškinta dėl BNS, 15Min MAX ir Delfi Plius 

prisijungimo fizinės vietos.

2.     EBSCO ir Naxos trūksta nuorodų prisijungimui iš 

bibliotekos kompiuterių (galima įterpti po logotipais).

3.     15Min MAX, Delfi Plius, Infolex – papildyti dėl 

prisijungimo sąlygų, t. y. nurodyti, kad prie šių DB 

prijungia bibliotekos darbuotojas.

https://vrscb.lt/katalogai-ir-duomenu-bazes/


PRENUMERUOJAMŲ DB VIEŠINIMO VILNIAUS REGIONO SVB INTERNETO SVETAINĖSE ANALIZĖ
 

 
Alytaus miestas

1.     Estetiškas, minimalistinis ir beveik tikslus 
informacijos pateikimas.
2.     15Min MAX, Delfi Plius, INFOLEX – 
rekomenduojama patikslinti informaciją dėl
prisijungimo sąlygų: kadangi prisijungimo duomenys 
skaitytojams, bibliotekos lankytojams negali būti 
atskleisti, siūloma pažymėti, kad norinčius naudotis 
turiniu prijungia aptarnaujantis specialistas.
3.     Rekomenduojama pakeisti išdėstymą pagal 
tam tikrą sistemą / logiką (pvz., abėcėlės tvarka 
arba lietuviškų / užsienio DB ar kitokiu principu).

http://www.alytus.mvb.lt/lt/pslg/paslaugos/duomenu-bazes


PRENUMERUOJAMŲ DB VIEŠINIMO VILNIAUS REGIONO SVB INTERNETO SVETAINĖSE ANALIZĖ
 

 
Alytaus rajonas

1.     Estetiškas, aiškus informacijos pateikimas.
2.     15Min MAX, Delfi Plius, INFOLEX – 
rekomenduojama patikslinti informaciją dėl prisijungimo 
sąlygų: kadangi prisijungimo duomenys skaitytojams, 
bibliotekos lankytojams negali būti atskleisti, siūloma 
pažymėti, kad norinčius naudotis turiniu prijungia 
aptarnaujantis specialistas.
3.     Žiniai: Iš centrinės bibliotekos kompiuterių – prie 
BNS, o prie 15 MIN MAX ir Delfi Plius turinio gali būti 
jungiamasi ne tik centrinėje SVB, bet ir filialuose. 
Rekomenduojama patikslinti.
4.     Rekomenduojama minimaliai pakeisti išdėstymą: 
pradžioje – visos lietuviškos DB, po to – užsienio DB.

https://www.alytus.rvb.lt/?page_id=383


PRENUMERUOJAMŲ DB VIEŠINIMO VILNIAUS REGIONO SVB INTERNETO SVETAINĖSE ANALIZĖ
 

 
Druskininkai

1.     Estetiškas, aiškus informacijos pateikimas.

2.     15Min MAX, Delfi Plius, Infolex – rekomenduojama papildyti dėl 

prisijungimo sąlygų, t. y. nurodyti, kad prie šių DB prijungia 

bibliotekos darbuotojas.

3.      Rekomenduojama minimaliai pakeisti išdėstymą: pradžioje – visos 

lietuviškos DB, po to – užsienio DB.

http://www.bibliotekadruskininkai.lt/lt/el-katalogas-ir-duomenu-bazes


PRENUMERUOJAMŲ DB VIEŠINIMO VILNIAUS REGIONO SVB INTERNETO SVETAINĖSE ANALIZĖ
 

 
Lazdijai

1.     Estetiškas, aiškus informacijos 
pateikimas.
2.     15Min MAX, Delfi Plius, Infolex – 
rekomenduojama papildyti dėl 
prisijungimo sąlygų, t. y. nurodyti, kad 
prie šių DB prijungia bibliotekos 
darbuotojas.
3.      Prie BNS – papildyti: centrinės.
4.      Rekomenduojama minimaliai 
pakeisti išdėstymą: pradžioje – visos 
lietuviškos DB, po to – užsienio DB 
(EBSCO ir NAXOS sukeičiant vietomis).

https://www.rsvb.lt/lt/bibliotekos-paslaugos/duomenu-bazes


PRENUMERUOJAMŲ DB VIEŠINIMO VILNIAUS REGIONO SVB INTERNETO SVETAINĖSE ANALIZĖ
 

 
Varėna

Interneto svetainė – atnaujinama ir šiuo metu informacija nėra prieinama.



PRENUMERUOJAMŲ DB VIEŠINIMO VILNIAUS REGIONO SVB INTERNETO SVETAINĖSE ANALIZĖ:
BENDROS REKOMENDACIJOS VISOMS SVB

 
 

 Patikslinti informaciją apie prenumeruojamas DB Vilniaus regiono SVB interneto svetainėse (13-kos 

SVB interneto svetainėse tiksli informacija pateikta tik Švenčionių ir Trakų SVB).

 Tikslinant DB aprašymus rekomenduojama vadovautis: Švenčionių, Trakų SVB arba VAVB pavyzdžiais.

 DB sąrašą pateikti pagal tam tikrą sistemą; pavyzdžiui: 1) prenumeruojamos / laisvai prieinamos; 2) 

lietuviškos / užsienio; 3) abėcėline tvarka arba kitokiu logišku principu (ši rekomendacija taikytina ir 

Švenčionių bei Trakų SVB).

 Paryškinti interaktyvias nuorodas. 

  Visas galutines tekstų redakcijas išsisaugoti Word formatu ir turėti savo kompiuteriuose.

1.

2.

3.

4.

5.



Mokymų duomenų bazių
administratoriams poreikiai ir pasiūla



Mokymų DB administravimo, informacijos paieškos duomenų bazėse klausimais poreikis regione



 

DB administravimo, 
informacijos paieškos 
duomenų bazėse mokymų 
pasiūla

EBSCO Academy gyvi nuotoliniai mokymai

pagal regioną (anglų k.);
pagal kalbą (ne visos kalbos yra galimos).

spauskite ant mokymų pavadinimo ir
užpildykite registracijos formą.

Pasirinkimai:

Pasirinkę mokymus:

Mokymų nuorodą Jums atsiųs el. paštu.

https://connect.ebsco.com/s/live-courses?language=en_US


 

DB administravimo, 
informacijos paieškos 
duomenų bazėse mokymų 
pasiūla

EBSCO Academy gyvi
nuotoliniai mokymai

https://connect.ebsco.com/s/live-courses?language=en_US
https://connect.ebsco.com/s/live-courses?language=en_US


 

EBSCO Connect paslaugų paketas – 24/7 pasiekiama mokomoji 
medžiaga 

Statistinių ataskaitų generavimas
Vartotojų grupių kūrimas
DB grupavimas pagal temas
ID ir slaptažodžių suteikimas vartotojams
Asmeninės vartotojo paskyros sukūrimas EBSCOadmin sistemoje
Išplėstinė paieška
Mobilioji EBSCO programėle
EBSCO pranešimų / įspėjimų funkcijos nustatymas
Kt.

Skirta EBSCO DB administratoriams ir EBSCO Publishing informacijos 
vartotojams.
Temos:

DB administravimo, 
informacijos paieškos 
duomenų bazėse mokymų 
pasiūla

https://connect.ebsco.com/s/article/Where-can-I-find-tutorials-on-EBSCO-interfaces?language=en_US
https://connect.ebsco.com/s/article/Where-can-I-find-tutorials-on-EBSCO-interfaces?language=en_US


 

DB administravimo, 
informacijos paieškos 
duomenų bazėse mokymų 
pasiūla

EBSCO Connect paslaugų paketas:
24/7 pasiekiama mokomoji medžiaga 

https://connect.ebsco.com/s/article/Where-can-I-find-tutorials-on-EBSCO-interfaces?language=en_US


 

DB administravimo, 
informacijos paieškos 
duomenų bazėse mokymų 
pasiūla

 LNB mokymų pasiūla

LNB mokymų nuoroda: 
https://lnb.lt/paslaugos/lankytojui/mokymai

https://www.lnb.lt/paslaugos/lankytojui/mokymai
https://lnb.lt/paslaugos/lankytojui/mokymai


 

DB administravimo, 
informacijos paieškos 
duomenų bazėse mokymų 
pasiūla

LNB nuotoliniai mokymai DB tematika

Duomenų bazės moksliniams darbams: paieška ir galimybės  
Mokymuose pristatomos bibliotekos prenumeruojamos užsienio duomenų 
bazės, skirtos mokslinių darbų rašymui ir kokias bazes nacionalinė 
biblioteka prenumeruoja šiuo metu. Plačiau susipažinsite su labiausiai 
naudojamomis duomenų bazėmis EBSCO ir JSTOR* bei sužinosite, kaip jose 
veikia paieška, kokios yra pagrindinės funkcijos ir kokios gali būti galimybės 
duomenų bazėmis naudojantis ne tik bibliotekoje, bet ir namuose. Taip pat 
dalyviai bus supažindinami su tarptautinių organizacijų bei lietuviškomis 
duomenų bazėmis.  

Kontaktinis asmuo mokymams: Aurelija Maliavkaitė; 
aurelija.maliavkaite@lnb.lt

*Mokslinių žurnalų archyvas, kuriame sukaupti viso teksto žurnalai meno, muzikos, istorijos, literatūros, 
kalbotyros, statistikos, ekonomikos, psichologijos, švietimo, teisės, politikos mokslų, matematikos, biologijos, 
ekologijos ir kitomis temomis. Ypač  turtinga ir unikali vaizdų kolekcija.



 

DB administravimo, 
informacijos paieškos 
duomenų bazėse mokymų 
pasiūla

I dalis – „Infolex paieškos filtrai. Teisės aktai ir Teismų praktika“.

II dalis – „Infolex“ paieškos rezultatai. Teisės aktai ir Teismų praktika“.

III dalis – „Infolex dokumentas. Teisės aktai ir teismų praktika“.

INFOLEX nuotoliniai mokymai MS Teams platformoje 

Trijų dalių tęstiniai INFOLEX leidėjo siūlomi mokymai:

Mokymų organizatorius – LNB.

INFOLEX DB leidėjo vedami 
nuotoliniai mokymai



 

DB administravimo, 
informacijos paieškos 
duomenų bazėse mokymų 
pasiūla

Posistemių „Teisės aktai“ ir „Teisėkūra“ paieškos filtrai (apžvelgiami visi 
paieškos filtro laukai);   
Atliktos paieškos rezultatai, rezultatų tikslinimas, užklausos 
prenumerata ir išsaugojimas, prenumerata pagal temas;  
Teisės akto dokumentas (ryšiai su kitais dokumentais, redakcijos, 
įrankių juosta prie straipsnių);  
Teisės akto projekto informacija, palyginimo įrankis;   
„Infolex“ ES teisės aktų posistemė – paieška, rezultatai, dokumentas;  
Individualūs katalogai.

Posistemės „Teisės aktai“ ir „Teisėkūra“ lietuviškoje teisinėje 
duomenų bazėje „Infolex“

Mokymų organizatorius – LNB.

INFOLEX DB leidėjo vedami 
nuotoliniai mokymai



 

DB administravimo, 
informacijos paieškos 
duomenų bazėse mokymų 
pasiūla

Kaip susirasti reikalingas bylas naudojant įvairius Infolex teismų 
praktikos posistemės paieškos filtrus;   
Paieška tarp jau rastų rezultatų, rezultatų analizė, kokia informacija 
pateikiama rezultatuose;    
Bylos citavimo vizualizacija, citavimo kontekstas;
„Infolex“ ES praktikos posistemė – paieška, rezultatai, dokumentas;  

Posistemė „Teismų praktika“ – bylų paieška lietuviškoje teisinėje 
duomenų bazėje „Infolex“

Skaičiuoklės, žodynai.  

Mokymų organizatorius – LNB.

INFOLEX DB leidėjo vedami 
nuotoliniai mokymai



Rekomendacijų, mokymų ir seminarų medžiagos rengėjas: Daiva Kiminaitė, SAS
vyriausioji informacinio raštingumo koordinatorė 

DB administravimo, 
informacijos paieškos 
duomenų bazėse mokymų 
pasiūla

Visą VAVB per pastaruosius trejus metus parengtą mokymų medžiagą 
rasite VAVB Regiono svetainėje:

Rekomendacijos SVB DB administratoriams

DB administravimas

Statistinės ataskaitos NAXOS duomenų bazėje

Statistinės ataskaitos EBSCO duomenų bazėje

Paieška EBSCO duomenų bazėje 

DB efektyvus administravimas

VAVB mokymų medžiaga 
SVB DB administratoriams

https://www.amb.lt/regionas/data/public/uploads/2021/02/vavb-rekomendacijos-svb-del-db-administravimo_2021-02-12_iv-6.pdf
https://www.amb.lt/regionas/data/public/uploads/2021/05/mokymu-medziaga-vilniaus-regiono-svb-db-administratoriams.pdf
https://www.amb.lt/regionas/data/public/uploads/2021/05/rekomendacijos-svb-del-naxos-db-ketvircio-panaudos-ataskaitu-parengimo-ir-ju-pateikimo-1.pdf
https://www.amb.lt/regionas/data/public/uploads/2021/01/rekomendacijos-svb-del-ebsco-db-panaudos-ataskaitu-parengimo.pdf
https://www.amb.lt/regionas/data/public/uploads/2021/05/ebsco-duomenu-bazes-lobynas-ir-informacijos-joje-paieska.pdf


 Kaip jūs keliate savo kaip DB administratoriaus kvalifikaciją?

 Kokius mokymosi šaltinius naudojate? Apibūdinkite ir įvertinkite juos.

 Su kokiais iššūkiais susiduriate internetinėse mokymų platformose?

 Online, Live online, kontaktiniai mokymai. Pasidalinkite patirtimis, įžvalgomis ir vertinimais.

 Kuriems mokymams teiktumėte prioritetą: individualiems ar grupėse; pagal apskritis ar atskirose SVB; 

skirtiems tik DB administratoriams ar universaliems? Argumentuokite.

DISKUSIJA APIE SVB DB ADMINISTRATORIŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO AKTUALIJAS
 
Praktinė užduotis seminaro dalyviams:

1.

2.

3.

4.

5.



IFLA 2019–2024 m. strategija



IFLA – tai tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija
(International Federation of Library Associations and Institutions),
tarptautinė nevyriausybinė bibliotekų ir bibliotekinių institucijų
organizacija.

Tikslas – plėtoti bibliotekininkystę, skatinti mokslinį darbą, saugoti
bibliotekinį, bibliografinį palikimą, teikti siūlymus kitoms institucijoms
dėl bibliotekų darbo gerinimo, bibliotekininkystės politikos formavimo,
skleisti supratimą apie bibliotekų funkcijas ir tarnavimą visuomenei, plėsti tarptautinį 
bendradarbiavimą bibliotekų veiklos, informacinio darbo ir specialistų rengimo srityse.



MISIJA:
Įkvėpti, sudominti, įtraukti ir suvienyti 

pasaulio bibliotekas.

VIZIJA:
Stiprios ir vieningos bibliotekos, ugdančios 
raštingą, informuotą ir aktyvią visuomenę.

 



 

Kokių rezultatų galime pasiekti, 
veikdami tiek individualiai, tiek 
kartu?



 

Vadovaudamiesi IFLA vertybėmis:

1. Įsipareigojimo laikytis laisvos prieigos prie 
informacijos, idėjų ir vaizduotės kūrinių, o taip pat 
saviraiškos laisvės principų, įtvirtintų Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos 19 straipsnyje.

 

3. Tikėjimo, kad aukštos kokybės bibliotekų ir 
informacijos paslaugų teikimas padeda 
užtikrinti šią prieigą.

2. Tikėjimo, kad žmonėms ir bendruomenėms 
reikalinga visuotinė ir vienodai prieinama 
informacijos, idėjų ir vaizduotės kūrinių prieiga, 
kad būtų užtikrinta jų gerovė socialinėje, švietimo, 
kultūros, demokratijos ir ekonomikos srityse.

Visi kartu mes galime sukurti stiprias ir 
vieningas bibliotekas, ugdančias 
raštingas, informuotas ir aktyvias 
visuomenes.


