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3 modulis: Efektyvus informacijos panaudojimas 
Praktinės užduotys 

 
 

3.1. Informacijos tvarkymas ir organizavimas 
 

1 užduotis. Sukurkite asmeninę paskyrą informacijos tvarkymo programoje RefWorks 
<http://www.refworks.com>. 
 
Atlikimo eiga: 

1. Prisijunkite prie tinklalapio RefWorks <http://www.refworks.com>. Spustelėkite nuorodą 
Login. Atsivėrusiame lange pasirinkite nuorodą Sign Up for a New Account 

2. Užpildykite atsivėrusią formą ir spauskite mygtuką Create Account. 

 
2 užduotis. Importuokite bibliografinį įrašą iš duomenų bazės Science Direct 
<http://www.sciencedirect.com> į informacijos tvarkymo programą RefWorks. 
 
Atlikimo eiga: 

1. Prisijunkite prie DB Science Direct <http://www.sciencedirect.com> ; 
2. Atlikite paiešką ir pasirinkite reikalingą straipsnį. Atverkite jį visatekste forma; 
3. Spustelėkite mygtuką Export, tuomet spustelėkite mygtuką Save to RefWorks.   
4. Bibliografinis įrašas automatiškai bus importuotas į RefWorks programą. 

 
3.2. Nuorodos į cituojamus šaltinius 
 
3 užduotis.  Pagal Lietuvoje priimtą bibliografinio aprašo standartą LST ISO 690:2010 aprašykite 
straipsnį: 

Autorius – Anna Pamula 
Straipsnio pavadinimas – New Energy Demand Programs Acceptance – a Study of Residential 
Customers in Central Poland 
Žurnalo pavadinimas – Socialiniai mokslai 
Leidimo metai – 2014 m.  
Tomo numeris – Nr. 83 (1) 
Puslapiai – 17-26 
doi: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ss.83.1.6865 
 

Atsakymas: 
PAMULA, Anna. New Energy Demand Programs Acceptance – a Study of Residential 

Customers in Central Poland. Socialiniai mokslai. 2014, 83(1), 17-26. doi: 10.5755/j01.ss.83.1.6865 
 

4 užduotis.  Pateikite pavyzdį, kaip tekste cituoti ir pateikti nuorodą į pirmoje užduotyje pateiktą 
šaltinį (naudokite LST ISO 690:2010 standartą).  
 
Atsakymas: 

Informacijos perdavimas gali būti efektyvesnis, jeigu yra naudojamos įvairios technologijos 
(Pamula, 2014). 
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3.3. Teisiškas ir etiškas informacijos naudojimas 
 
5 užduotis. Atvirosios prieigos žurnalų kataloge DOAJ <http://www.doaj.org> raskite Lietuvos 
žurnalus. Kiek žurnalų, nurodant naudojimosi straipsniais sąlygas, naudoja Kūrybinės 
bendruomenės licencijas (CC)? Kokio tipo CC licencijos yra naudojamos? 
 
Atlikimo eiga: 

1. Prisijunkite prie DOAJ <http://www.doaj.org>. 
2. Atlikite paiešką į paieškos laukelį įrašydami „Lithuania“ ir palikdami pažymėtą pasirinkimą 

„journals“.  
3. Tuomet spustelėkite paieškos mygtuką.  
4. Gavote žurnalų sąrašą.  
5. Peržiūrėkite jį ir raskite žurnalus, naudojančius kūrybinės bendrijos licencijas.  

 
6 užduotis. Kokia licencija taikoma Vikipedijoje <http://lt.wikipedia.org/> įkeltai informacijai? Ką 
leidžia ir ko neleidžia ši licencija? 
 
Atlikimo eiga: 

1. Prisijunkite prie tinklalapio Vikipedijoje <http://lt.wikipedia.org/>. 
2. Tinkalalpio apačioje pateikiama informacija apie licencijas. Nuroduta, kad tekstas 

pateikiamas pagal Creative Commons Attribution/Share-Alike Licenciją.  
3. Ši licencija leidžia naudoti kūrinį, jeigu nurodyta, kas yra autorius, o taip pat jeigu autorius 

panaudojęs kūrinį savo kūriniu leidžia naudotis tomis pačiomis sąlygomis. 
 
7 užduotis. Kūrybinės bendruomenės (CC) svetainėje <http://creativecommons.org/> savo 
sukurtam kūriniui priskirkite licenciją, kuri suteiktų teisę kitiems vartotojams naudotis Jūsų kūriniu, 
jeigu yra nurodyta Jūsų autorystė ir jei jį naudojantis asmuo Jūsų dokumento pagrindu sukurtais 
kūriniais leidžia naudotis analogiškomis sąlygomis. Priskiriant licencijas naudokite Google Chrome 
arba Firefox Mozilla naršykles.  
 
Atlikimo eiga: 

1. Prisijunkite prie Kūrybinės bendruomenės svetainės <http://creativecommons.org/> 
2. Spustelėkite nuorodą „Licenses“, tuomet pasirinkite „Choose License“. 
3. Prie pasirinkimo „Ar leidžiate dalintis jūsų kūrinio adaptacijomis?“ pažymėkite „Taip, jei ir 

kiti dalijasi“.  
4. Jeigu leidžiate naudotis komerciniais tikslais, prie „Ar leidžiate naudoti savo kūrinį 

komerciniams tikslams?“, pažymėkite „Taip“. 
5. Užpildykite formos „Padėkite kitiems nurodyti Jūsų autorystę“. 
6. Jums bus sugeneruota licencija. 


