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Kaip rasti verslo žurnalų straipsnių apie 

COVID-19 poveikį pasaulio ek
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                                                              EBSCO yra pasaulinis tarptautinio  
                                                              akademinio turinio tiekėjas 

 
 

                                        EBSCO teikia paslaugas studentams ir tyrėjams  

                                  per tyrimų institutus, universitetų bibliotekas, 

                                    įmones ir kt. Prieiga teikiama prie akademinių  

                                          duomenų  bazių, elektroninių knygų ir integruotos 

      paieškos įvairiose srityse.

http://www.ebsco.com/
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Business Source® Complete per EBSCO sąsają 
duomenų bazėje pateikiami ekonomikos, verslo, rinkodaros, vadybos, finansų, buhalterinės apskaitos ir kitomis 

susijusiomis temomis visateksčiai moksliniai straipsniai, įvairių pasaulio šalių ekonominės ataskaitos, finansiniai 

rodikliai, rinkos tyrimų ataskaitos, konferencijų pranešimų medžiagos, SWOT analizės. Taip pat yra knygų, 

monografijų, knygų apžvalgų. 

 

  

Visateksčiai žurnalai 

 

Visateksčiai 
moksliniai žurnalai 

Visateksčiai 

žurnalai, 

indeksuojami 

„Web of Science“ 

arba „Scopus“ 

BSC 2,000+ 1,200+ 830 
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   1984 to present  

Information 

Systems Research 

   1990 to present  

*60 Month Delay 

Communications 

of the ACM 

   1999 to present  

Journal of Journal of Marketing 

Research Consumer Research 

   1964 to present 1974 to present 1977 to present  

Journal of 

Marketing 

   1936 to present  

Journal of Management 

Inform. Systems 
MIS Quarterly 

 

 
 

 
 Administrative 

Science Quarterly 

  1956 to present  

Academy of Harvard Business 

Management Journal Review 

  1963 to present 1922 to present  

Management 

Science 

  1954 to present  

*60 Month Delay 

Operations 

Research 

  1952 to present  

*60 Month Delay 

Academy of Industrial & Labor 

Management Review Relations Review 

  1976 to present 1947 to present  

Vadyba 

Viso teksto žurnalų pavyzdžiai 
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Verslo žurnalai 

   1992 to present  

Harvard Business 

Review 

   1922to present     1990 to present     2010 to present  

Business Week Fortune Forbes 

 

 

 

 

 
 

Finansai 

Auditing: A Journal Journal of Accounting, 

of Practice & Theory Auditing & Finance 

1981 to present 1986 to present 

Accounting Horizons 

1987 to present 

Accounting Review 

1926 to present 

Journal of Financial Journal of Money, 

& Quantitative Analysis Credit & Banking 

1966 to present 2007 to present 

Journal of Finance 

2010 to present 

http://www.ebsco.com/
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Tekstai nuo 1922 m. 

 

 

 

Harvard Business  Review – tiltas tarp akademinės bendruomenės ir įmonių visame pasaulyje, siekiantis viso 

pasaulio profesionalams pateikti griežtas įžvalgas ir geriausią praktiką, kuri padėtų veiksmingiau vadovauti sau ir 

savo organizacijoms. 
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Kiekis 

1 Knygos ir monografijos 902 

2 Įmonių profiliai 2.03 m+ 

3 Socialiniai tyrimai 939 

4 Šalių ataskaitos 1,247 

5 Video seminarai 57 

6 Įmonių ataskaitos 9,234 

7 Interviu 11,221 

8 Rinkos tyrimų ataskaitos 2,538 

10 SWOT analizės 5,312 

11 Žurnalai 2,864 

12 Rašto darbai 51 

Visateksčiai dokumentai pagal 

šaltinio tipą 

http://www.ebsco.com/


 

Pramonės tyrimai temomis 
 
 
 
 

• Aerospace & Defense 

• Airlines 

• Automobiles 

• Banks 

• Beverages 

• Biotechnology 

• Capital Markets 

• Chemicals 

• Commercial Services & Supplies 

• Communications Equipment 

• Consumer Finance 

• Data Processing 

• Electric Utilities 

• Electronic Equipment 

& Instruments 

• Energy Equipment & Services 

• Food & Staples Retailing 

• Food Products 

• Gas Utilities 

• Health Care Equipment & Supplies 

• Health Care Providers & Services 

• Hotels, Restaurants & Leisure 

• Household Durables 

• Household Products 

• Information Technology Consulting 

• Insurance 

• Internet Software & Services 

• Life Sciences Tools & Services 

• Machinery 

• Media 

• Metals & Mining 

• Multiline Retail 

• Oil, Gas & Consumable Fuels 

• Pharmaceuticals 

• Real Estate Investment Trusts 

• Road & Rail 

• Semiconductors & Semiconductor 

Equipment 

• Software 

• Specialty Retail 

• Technology Hardware, 

Storage & Peripherals 

• Telecommunications 

• Textiles, Apparel & Luxury Goods 

• Thrifts & Mortgage Finance 

 

SPECIFIKA REGIONUOSE 

• Autos & Auto Parts: Europe 

• Banking: Europe 

• Food & Beverage: Europe 

• Food Retail: Europe 

• Media: Europe 

• Oil & Gas: Europe 

• Pharmaceuticals: Europe 

• Telecommunications: Europe 

• Airlines: Asia 

• Telecommunications: Asia 
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• virš 6,300 viso teksto žurnalų  

• virš 5,700 mokslinių viso teksto žurnalų 

• virš 4,000 viso teksto žurnalų, indeksuojamų Web of 

Science or Scopus 
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Academic Search™ Complete 

http://www.ebsco.com/
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Apie COVID-19 – EBSCO duomenų bazėje https://www.ebsco.com/covid-19-resources  

http://www.ebsco.com/
https://www.ebsco.com/covid-19-resources
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Atvira prieiga apie COVID-19 DynaMed duomenų bazėje 

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus  

http://www.ebsco.com/
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus
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Atvirosios prieigos leidiniai apie dimensijas https://www.dimensions.ai/ 

http://www.ebsco.com/
https://www.dimensions.ai/
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Johns Hopkins medicinos universiteto skelbiami duomenys 

https://coronavirus.jhu.edu/  

http://www.ebsco.com/
https://coronavirus.jhu.edu/
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Tema 

Kaip rasti verslo žurnalų  

straipsnių apie COVID-19  

ekonominį poveikį pasaulio ekonomikai?

http://www.ebsco.com/
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1. Pasirinkite raktinius žodžius: 

2019-nCoV 

COVID-19 

Wuhan coronavirus 

coronavirus 

econom* 

economic growth 

economic development 

http://www.ebsco.com/
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2. Nustatykite ryšius tarp raktinių žodžių: 

2019-nCoV 

COVID-19 

Wuhan coronavirus 

Coronavirus 

econom* 

                                     economic growth 

economic development 

http://www.ebsco.com/
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3. Naudokite loginius operatorius and, or, not  

 

2019-nCoV 

COVID-19 

Wuhan coronavirus 

Coronavirus 

econom* 

economic growth 

economic development 

http://www.ebsco.com/
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Business Strategy college university Marketing Viral 

  Loginiai operatoriai  
 

 

 

 

AND OR NOT 

 

 

Business and Strategy                 College or University                           Marketing not Viral 
 

 

            detalizuoja paiešką ir užtikrina, kad       galima ieškoti išteklių, kuriuose yra                 galima neįtraukti į paiešką išteklių 

     2 ar daugiau reikšminių žodžių 

           būtų rastame dokumente                            bent vienas iš nurodytų žodžių ar frazių                           su tam tikrais žodžiais ar frazėmis 
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(Asia or Europe) and travel industry 
 

 
 

Asia Europe  

Keletas raktinių žodžių gali būti sugrupuoti skliaustais ()  

ir sujungti loginiais operatoriais, kad gautumėte tikslesnius 

rezultatus

 

 

 

Travel industry 

http://www.ebsco.com/
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4. Rezultatai su loginiais operatoriais 

 

2019-nCoV or COVID-19 or Wuhan coronavirus or Coronavirus 

and 

econom* or economic growth or economic development 
 

 

 

 

Informacija parengta remiantis Urszula Nowicka 

Customer Engagement Manager 

unowicka@ebsco.com 
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Paieškos su loginiais operatoriais pavydys Business Source 
Complete duomenų bazėje 
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23 | www.ebsco.com 
 

 
   Jei norite užklausą susiaurinti ar išplėsti, pasirinkite: 
 

Full Text – bus rasti tik visateksčiai straipsniai 
Scholarly (Peer Reviewed) – ieškos straipsnių tik moksliniuose referuotuose žurnaluose. 

 
 
 
 

                                Paieškos rezultatai (straipsniai) pateikiami pagal  
                             relevantiškumą, t.y. nuo geriausiai atitinkančių Jūsų užklausą.  
                             Yra galimybė  pasirinkti kitus kriterijus – pagal datą, autorių bei šaltinį. 

 
 

Paieškos rezultatai  pateikiami: 

visas straipsnio tekstas HTML format (galima klausytis garso įrašo) 
 
                                                                     visas straipsnio tekstą PDF formatu 

   Pasirinkę reikiamą straipsnį galite jį: 

• atsispausdinti (naudokite piktogramą Print)  

• išsiųsti el. paštu (naudokite piktogramą E-mail)  

• eksportuoti į kitą duomenų bazę (naudokite piktogramą Export)  

• cituoti (naudokite piktogramą Cite)  

http://www.ebsco.com/
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Duomenų bazė prieinama visiems EBSCO Publishing vartotojams. 

Neturite prieigos? Suteikiami slaptažodžiai nutolusiems vartotojams:  

kreipkitės el. paštu klausk@pavb.lt dėl prisijungimo.  

Nurodykite savo vardą, pavardę bei skaitytojo pažymėjimo numerį.  

Prisijungimo duomenis Jums išsiųsime elektroniniu paštu. 
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