
KOKIOJE DUOMENŲ BAZĖJE IEŠKOTI INFORMACIJOS? 

Duomenų bazė – informacijos saugykla, kurioje saugomi įvairių tipų dokumentai, 

susisteminti tam tikra tvarka. Duomenų bazės gali būti viso teksto, bibliografinės, 

mokamos ar laisvos prieigos, universalios ar teminės.  

Prieiga prie duomenų bazėse sukauptų išteklių dažniausiai yra mokama. Todėl 

dažniausiai duomenų bazės yra prenumeruojamos institucijų tam tikram 

laikotarpiui ir prieiga yra suteikiama per institucijos tinklą ar naudojantis 

slaptažodžiais, o vartotojui tai nieko nekainuoja. 

Norėdami naudotis duomenų bazėmis kreipkitės į biblioteką, kurios registruotas 

vartotojas esate, arba peržiūrėkite bibliotekų tinklalapiuose esančią informaciją 

apie prenumeruojamas duomenų bazes. 

Atminkite, kad duomenų bazės gali būti specializuotos, kuriose sukaupta tam 

tikros tematikos informacija arba apimančios keletą temų – daugiadisciplinės. 

Svarbu pasirinkti tą duomenų bazę, kuri yra susijusi su jūsų tema. Jums gali 

prireikti ieškoti ne vienoje duomenų bazėje, kol pasirinksite tinkamiausią. 

Straipsnius iš duomenų bazių galima parsisiųsti, spausdinti, siųsti el. paštu, yra 

citavimo standartai. 

Moksliniam darbui rekomenduojama naudotis duomenų bazėmis ir recenzuojamų 

žurnalų straipsniais – žurnalais, kurių straipsnius skaito ir kritiškai vertina tos 

srities profesionalai ir  raštu pateikia recenziją, rekomenduojančią medžiagą 

publikuoti, prieš publikuojant taisyti arba nepublikuoti. 

EBSCO Publishing duomenų bazė – daugiadisciplinė: humanitariniai, socialiniai 

mokslai, medicina, sveikatos apsauga, verslas. Joje yra visateksčiai mokslo ir 

populiarieji žurnalai medicinos, verslo, ekonomikos klausimais, laikraščiai, žinynai 

anglų kalba, duomenys apie verslo kompanijas, elektroninės knygos.  

Duomenų bazės privalumai – informacija nuolat atnaujinama; gausu ir 

populiariųjų, ir mokslinių recenzuotų straipsnių; galima atsisiųsti, išsisaugoti, 

spausdinti, paprasta cituoti (pateikiami šablonai), straipsniai pateikiami HTML ir 

PDF formatais. 

Naxos Music Library – išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami 

klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko 

muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite kompozitorių ir atlikėjų biografijas, 

muzikos terminų žodyną ir kitą informaciją. Duomenų bazėje pateikiami 

klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, pop-roko muzikos įrašai, kompozitorių 

ir atlikėjų biografijos, muzikos terminų žodynai, muzikos istorijos bei mokomoji 

medžiaga. 

Didelis dėmesys skiriamas pagrindiniams klasikiniams kūriniams, jų analizėms, 

kurias pateikė Jungtinės Karalystės muzikos ekspertai. Jos skirtos ne tik 



studijuojantiems muziką, bet ir tiems, kurie nori giliau tyrinėti kūrinį, o nuorodos į 

atskirus kūrinius leidžia geriau suprasti ir įvertinti. 

Yra pagalba tiems, kurie mokosi fonetinio suvokimo įgūdžių. Atliekami pratimai 

yra suskirstyti pagal sudėtingumą, pradedant paprastu atskirų muzikinių elementų 

atpažinimo lygiu, baigiant sudėtingesniu, siekiant išsiaiškinti, kuriame muzikos 

istorijos laikotarpyje kompozicija galėjo būti parašyta. 

Atviroji prieiga – galimybė pasiekti mokslo informacijos išteklius atvirai ir 

nemokamai internete. Vartotojai gali nemokamai skaityti mokslinę literatūrą arba 

ją atsisiųsti, kopijuoti, platinti, indeksuoti ir kitaip panaudoti savo reikmėms ir 

teisėtiems tikslams. Atvirosios prieigos šaltinį nurodo ženkliukas . 

Nuorodas į atvirosios prieigos išteklius rasite bibliotekos tinklalapyje. Naudotis šia 

informacija galima namie be jokių slaptažodžių. 

Lietuvos duomenų baze Infolex galima naudotis tik bibliotekoje. Tai unikali teismų 

praktikos paieškos sistema, kurioje yra  Lietuvos teisės aktai ir teismų praktikos 

dokumentai. Čia galite atlikti LR valstybinių institucijų norminių teisės aktų su 

visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų 

praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, taip pat Europos 

Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo 

Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis ir kt. 

Portalas ibiblioteka. Visi, turintys LIBIS skaitytojo pažymėjimą, portale 

www.ibiblioteka.lt gali 14-ai dienų pasiskolinti ir skaityti elektronines knygas. 

Skaitytojui tiesiog reikia prisijungti prie portalo per jam patogų įrenginį ir skaityti 

knygas bet kur, kur yra pasiekiamas interneto ryšys. Portale ibiblioteka.lt galima 

rasti ir skaityti lietuvių autorių ir į lietuvių kalbą išverstas elektronines knygas. 

Šiandien čia galite rinktis iš beveik 6000 el. knygų! 
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