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Informacijos paieškos planavimas  
Reikšminių žodžių ir kitų paieškos kriterijų pasirinkimas 

1. Paieškos klausimo/sakinio formulavimas 
 

Pavyzdžiui: 

CHALLENGES FOR COPYRIGHT HOLDERS ON THE INTERNET: A Turkish Case Study 

Aviation safety and ICAO 
 

2. Pagrindinių raktinių žodžių identifikavimas 

3. Susijusių terminų ir sinonimų paieška  

4. Svarbios susijusios temos, organizacijos, asmenys ir t.t. 

5. Minčių žemėlapis 

 



 

 
 

 

 

 

Informacijos paieškos planavimas  
Reikšminių žodžių ir kitų paieškos kriterijų pasirinkimas: 

 

© Katy Kavanagh Webb  

Minčių žemėlapis Tezaurai  Loginiai 

operatoriai 

Paieškos 

filtrai 



 

Savybės: 

• nuo prasmės einama prie konkretaus žodžio; 

• nustato ryšius tarp terminų; 

• gali būti bendrieji ar skirti konkrečiai sričiai; 

• gali būti vienos, dviejų kalbų ar daugiakalbiai. 
 

 

Tezaurai -  kontroliuojamas žodynas, nurodantis prasminius žodžių ryšius. 

 



 

 

 

 

EUROVOC 

http://www3.lrs.lt/pls/ev/ev.main


Boolean loginiai paieškos operatoriai ir ženklai 



 

• Vengti buitinės terminologijos (pvz. dantistas, daktaras...) 

• Neieškoti pilnais sakiniais 

• Rašybos variantai (pvz. amerikietiškoji ir britiškoji anglų k., pvz. behavior ir behaviour, color ir 

colour) 

• Trumpiniai ir pilni terminai (pvz. HIV – ... , GMO – ...)  

• Vengti būdvardžių, jungtukų, klausiamųjų žodžių (pvz. gražus, sunkus, didelis, kaip, kodėl, kur...) 

• Nepamiršti sinonimų 

• Platesni ir siauresni terminai 

!!! 



Užklausos formulavimas (reikšminių žodžių pasirinkimas) 

• Užklausoms formuluoti naudojami tik konkretūs žodžiai, terminai.  

• Terminus rekomenduojama rinktis iš tezaurų. 

• Patartina naudotis loginiais jungtukais ir jais jungti reikšminius užklausos žodžius 

Paieškos kriterijų nustatymas (paieškos rūšys: paprasta, išplėstinė, naršymas): 

Paieškos tikslinimas, filtravimas, siaurinimas 

 

 

 

Paieškos vykdymas 



 

Išplėstinė paieška 



 

Naršymas 



Cituotų šaltinių paieška 

Pagal numatytus paieškos kriterijus ieškoma cituotų dokumentų (leidžia išsamiau susipažinti su 

autoriaus moksline produkcija, rasti ryšius tarp pirminių ir vėlesnių publikacijų). 



• pagal temą (dalyką, susiję terminai)           „aviation law “ -> 

• pagal publikavimo metus  

• pagal prieigą 

• pagal ištekliaus tipą 

• autorių / instituciją  

• Kalbą 

 

 

 

Paieškos tikslinimas ir koregavimas 



• tinkamumas temai 

• patikimumas  

• kiekis 

• kokybė  

• įvairovė  

• naujumas / aktualumas. 

 

Pasitikrinus šiuos kriterijus, jeigu paaiškėja, kad turimi rezultatai netenkina, paieška pradedama iš naujo, 

patikslinus. 

Paieškos rezultatų analizė, vertinimas ir atranka 

Informacijos ekologija – gebėjimas pasirinkti reikiamą ir 

suvaldomą informacijos išteklių kiekį tam pasitelkiant įvairius 

filtrus – tiek technologinius, tiek kognityvinius. Technologiniai 

filtrai – medijos.  



 

Kodėl verta fiksuoti paieškos istoriją? 

• Kad būtų galima grįžti prie ankstesnių rezultatų; 

• Naudingos ir nerezultatyvios paieškos – nekartoti tų pačių klaidų; 

• Atsirinkti tai temai tinkamiausius įrankius (duomenų bazes ir kt.); 

 

Kaip? 

• Rankiniu būdu – fiksuojant raštu 

• Saugojimas pačiuose paieškos varikliuose (DB, virtualibiblioteka.vu.lt) 

• Informacijos tvarkymo įrankiuose 

Paieškos užklausų saugojimas 



Paieškos rezultatų organizavimas: 

• pagal atitikimą užklausai (angl. relevance); 

• leidimo metus; 

• pagal dokumento tipus ir t.t.; 

  

El. dokumentų saugojimas: 

Duomenų bazėse, virtualioje bibliotekoje, informacijos 

tvarkymo programose, aplankuose, Google diske ir t.t. 

Informacijos šaltinių išsaugojimas ir tvarkymas 
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Mokslinės informacijos paieškos įrankiai 



Mokslinės informacijos paieškos įrankiai 

Instituciniai ar jungtiniai 
bibliotekų katalogai 
(LVB, VU VB, LIBIS) 

Mokslinės informacijos 
prenumeruojamos 

duomenų bazės (EBSCO, 
JSTOR ir kt.) 

Mokslinės informacijos 
atvirosios prieigos 

šaltiniai 

Mokslinės informacijos 
paieškos sistemos 

Institucijų publikacijų ir 
elektroninių tezių ir 

disertacijų duomenų 
bazės. Pvz. VU ETD 



  

 

  

VU bibliotekos virtuali biblioteka  

virtualibiblioteka.vu.lt 

DOI (skaitmeninio objekto identifikatorius) – naudojamas skaitmeniniam objektui identifikuoti. 

https://virtualibiblioteka.vu.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VU&prefLang=lt_LT&afterPDS=true
https://virtualibiblioteka.vu.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VU&prefLang=lt_LT&afterPDS=true


  

 

  

2. Mokslinės informacijos prenumeruojamos duomenų 

bazės 

VU bendruomenės nariai ir registruoti vartotojai – nemokamai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

2. Mokslinės informacijos prenumeruojamos duomenų 

bazės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip įdiegti VU VPN? Instrukcijos VU ITTC tinklalapyje 

Pasitikrinti ar veikia VU VPN galite www.tinklas.vu.lt/ip 

http://www.tinklas.vu.lt/ip


  

 

  

Kaip ieškoti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieškoti visuose spausdintuose ir 

elektroniniuose ištekliuose 

biblioteka.vu.lt / virtualibiblioteka.vu.lt  

Teisės tematikos:  

https://biblioteka.vu.lt/
https://virtualibiblioteka.vu.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VU&prefLang=lt_LT&afterPDS=true
https://virtualibiblioteka.vu.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VU&prefLang=lt_LT&afterPDS=true
https://virtualibiblioteka.vu.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VU&prefLang=lt_LT&afterPDS=true
https://virtualibiblioteka.vu.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VU&prefLang=lt_LT&afterPDS=true


VU biblioteka prenumeruoja 84 duomenų bazes 

Universalios duomenų bazės: 

JSTOR; 

ScienceDirect: Freedom Collection 

Academic search complete (EBSCO); 

Cambridge Journals on Cambridge Core 

Oxford Academic: Journals; 

Springer LINK; 

Wiley Online Library; 

Annual Reviews; 

 
 

 

  

Mokslinės informacijos prenumeruojamos duomenų bazės 

 

 

https://biblioteka.vu.lt/istekliai/?browse=db-pr
https://biblioteka.vu.lt/istekliai/?browse=db-pr
https://biblioteka.vu.lt/istekliai/?browse=db-pr
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.mb.vu.lt/istekliai/?find=Academic+Search+Complete+(EBSCO)&l=lt
http://www.mb.vu.lt/istekliai/?find=Academic+Search+Complete+(EBSCO)&l=lt
http://www.mb.vu.lt/istekliai/?find=Academic+Search+Complete+(EBSCO)&l=lt
http://www.mb.vu.lt/istekliai/?find=Academic+Search+Complete+(EBSCO)&l=lt
http://www.mb.vu.lt/istekliai/?find=Academic+Search+Complete+(EBSCO)&l=lt
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals
https://academic.oup.com/journals/
https://academic.oup.com/journals/
https://academic.oup.com/journals/
https://academic.oup.com/journals/
http://link.springer.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.annualreviews.org/


• Skirtingi paieškos būdai („expert search“); 

• tezaurai, susiję terminai, sinonimai; 

• loginiai operatoriai ir simboliai (pvz. W/6); 

• vaizdinės medžiagos paieška; 

• rezultatų filtravimas, tikslinimas; 

• asmeninės paskyros, paieškos istorija, dalijimasis straipsniais ir paieškos 

rezultatais, sąsajos su socialinėmis medijomis; 

• citavimai; 

• (individualizuota) naujienų prenumerata;  

 
 

 

  

Mokslinės informacijos prenumeruojamos duomenų bazės 

 

 



www.biblioteka.vu.lt -> el. ištekliai ->  

atvirosios prieigos  

ištekliai 

 

Mokslinės informacijos atvirosios prieigos šaltiniai 

https://biblioteka.vu.lt/


OpenDOAR - Akademinių atvirosios prieigos  

talpyklų direktorija. 

 

Mokslinės informacijos atvirosios prieigos šaltiniai 

 © ProgrammableWeb 

MOOC 

Massive Open Online Course 



Ieškokite:  lvb.lt 

• Lietuvos akademinėse bibliotekose saugomų dokumentų; 

• dėstytojų, mokslo darbuotojų ir studentų paskelbtų publikacijų; 

• studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų, meno projektų 

tiriamųjų darbų; 

• Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prenumeruojamų ar atvirosios prieigos 

duomenų bazių dokumentų.  

 

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa 

http://lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ELABA&prefLang=lt_LT&afterPDS=true


Ieškokite:  lvb.lt 
 

eLABa 

http://lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ELABA&prefLang=lt_LT&afterPDS=true


 

Stiprybės 

Galybė temų ir dokumentų 

Vieno langelio principas 

Susijusios citatos 

Pranešimai apie naujus dominančios temos 

dokumentus 

Nuorodos į dokumentus 
 

 

 

Silpnybės 

Pateikia rezultatus pagal žurnalų reitingą 

Rezultatų filtravimo apribojimai 

Dokumentų atranka 

Rezultatyvumas 

Prieinamumas?  

1000 rezultatų?  
 

4. Mokslinės informacijos paieškos sistema 

Google Scholar 

CHALLENGES FOR COPYRIGHT HOLDERS ON THE INTERNET: A Turkish Case Study 

Aviation safety and ICAO 



• Disertacijų paieška Lietuvos bibliotekų virtualiose bibliotekose (lvb.lt) 

• Disertacijų ir magistro darbų paieška elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazėse: 

 Lietuvos studijų baigiamieji darbai ir disertacijos (ETD) (2004–2014 M.)  

 VU bakalauro ir magistro darbų – VU bibliotekos virtualioje bibliotekoje 

 Lietuvos virtualioje bibliotekoje (lvb.lt) 

  

The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)  

DART-Europe E-theses Portal 
  

5. Institucijų publikacijų ir elektroninių tezių ir disertacijų 

duomenų bazės 

https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&local_base=etd01
https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&local_base=etd01
https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&local_base=etd01
https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&local_base=etd01
https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&local_base=etd01
https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&local_base=etd01
https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&local_base=etd01


  

 VU biblioteka prenumeruoja Lietuvos universitetų (VGTU, KTU, MRU) leidyklų ir užsienio 

leidyklų el. knygų kolekcijas. 
 

www.biblioteka.vu.lt -> el. ištekliai 

Prenumeruojamos knygos – 826 

Laisvos prieigos el. knygų  

rinkiniai - 29 
 

El. knygos 

https://biblioteka.vu.lt/


Lietuviškos 
 

VGTU knygos 

MRU knygos 

Vitae Litera 

VDU knygos 

KTU knygos 

 

 

 

 

 

 

Užsienio 
 

Brill Online Books 

eBooks on Cambridge Core 

SPIE. Digital Library 

SpringerLink eBooks 

Wiley Online Library Books 

EBSCO eBook Academic Collection 

Academic Complete (buvusi Ebrary) 

eBooks on ScienceDirect 

 

El. knygos 

http://www.ebooks.vgtu.lt/bookshelf
http://ebooks.mruni.eu/bookshelf
http://ebooks.vitaelitera.lt/
http://ebooks.vitaelitera.lt/
http://ebooks.vitaelitera.lt/
http://ebooks.vdu.lt/
https://www.ebooks.ktu.lt/main.php
http://booksandjournals.brillonline.com/content/books;jsessionid=3ir458jdacc9t.x-brill-live-02
http://booksandjournals.brillonline.com/content/books;jsessionid=3ir458jdacc9t.x-brill-live-02
http://booksandjournals.brillonline.com/content/books;jsessionid=3ir458jdacc9t.x-brill-live-02
http://booksandjournals.brillonline.com/content/books;jsessionid=3ir458jdacc9t.x-brill-live-02
http://booksandjournals.brillonline.com/content/books;jsessionid=3ir458jdacc9t.x-brill-live-02
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/books
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/books
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/books
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/books
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/books
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/books
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/books
https://www.spiedigitallibrary.org/?SSO=1
https://www.spiedigitallibrary.org/?SSO=1
https://link.springer.com/search?facet-content-type="Book"&showAll=false
https://link.springer.com/search?facet-content-type="Book"&showAll=false
https://link.springer.com/search?facet-content-type="Book"&showAll=false
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
https://biblioteka.vu.lt/istekliai/?find=EBSCO+eBook+Academic+Collection&l=lt
https://biblioteka.vu.lt/istekliai/?find=EBSCO+eBook+Academic+Collection&l=lt
https://biblioteka.vu.lt/istekliai/?find=EBSCO+eBook+Academic+Collection&l=lt
https://biblioteka.vu.lt/istekliai/?find=EBSCO+eBook+Academic+Collection&l=lt
https://biblioteka.vu.lt/istekliai/?find=EBSCO+eBook+Academic+Collection&l=lt
https://biblioteka.vu.lt/istekliai/?find=EBSCO+eBook+Academic+Collection&l=lt
https://ebookcentral.proquest.com/lib/viluniv-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://ebookcentral.proquest.com/lib/viluniv-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://ebookcentral.proquest.com/lib/viluniv-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://ebookcentral.proquest.com/lib/viluniv-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://ebookcentral.proquest.com/lib/viluniv-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://ebookcentral.proquest.com/lib/viluniv-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://ebookcentral.proquest.com/lib/viluniv-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw


  

  

 

 

 

Laisvos prieigos el. knygos 

Tipas:  

• mokslinės; 

• grožinės knygos; 

Vadovėliai, romanai,  

kelionių vadovai ir t.t. 

 

The Oxford Text Archive 

Google books 

Project Gutenberg 

 

 



Rezervuojamos darbo vietos; 

Speciali programinė įranga; 

TTBA (skolinimasis iš kitų bibliotekų); 

Virtuali biblioteka; 

Konsultacijos/mokymai 

Mobili aplikacija 

 

biblioteka.vu.lt -> mokslui ir studijoms 

 

lina.becerik@mb.vu.lt 

Bibliotekos paslaugos 

https://biblioteka.vu.lt/
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