4 modulis: Humanitarinių mokslų informacijos šaltinių paieška
Praktinės užduotys
4.2. Humanitarinių mokslų knygų paieška
1 užduotis. Raskite Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje <http://www.lnb.lt> knygas
apie kalbą ir emocijas. Sąrašą išsaugokite savo kompiuteryje.
Atlikimo eiga:
Pasirinkite Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tinklalapyje <http://www.lnb.lt>
skiltį Katalogai. Pasirinkite skiltį LNB elektroninis katalogas. Pasirinkite skirtuką Išplėstinė
paieška.
1. 1 variantas: Langelyje Dalykas įveskite paieškos žodžius kalba ir emocijos. Skyrelyje
Filtrai pažymėkite varnele Knygos. Spauskite mygtuką Ieškoti.
2. variantas: Šalia paieškos laukelio Dalykas pasirinkite mygtuką
. Atsivėrusiame
tinklalapyje įveskite paieškos žodį kalba ir greta esančiame langelyje nurodykite Frazės
pradžia. Spustelėkite mygtuką Ieškoti. Rezultatų sąraše suraskite Jums reikalingus
paieškos žodžius ir spustelėkite pelyte. Jūsų ieškomi žodžiai bus patalpinti į Išplėstinės
paieškos laukelį Dalykas. Paiešką apribokite filtrais, nurodydami, kad ieškote knygų.
Spustelėkite mygtuką Ieškoti.
3. variantas: Šalia paieškos laukelio Dalykas pasirinkite mygtuką
. Atsivėrusiame
tinklalapyje įveskite paieškos žodį emocijos ir greta esančiame langelyje nurodykite Bet
kuris iš žodžių. Spustelėkite mygtuką Ieškoti. Rezultatų sąraše suraskite Jums
reikalingą frazę ir spustelėkite pelyte. Jūsų ieškoma frazė bus patalpinta į Išplėstinės
paieškos langelį Dalykas. Paiešką apribokite filtrais, nurodydami, kad ieškote knygų.
Spustelėkite mygtuką Ieškoti.
2. Gautus rezultatus pažymėkite varnelėmis. Dešinėje paieškos rezultatų tinklalapio pusėje
esančiame skyrelyje Galimi papildomi veiksmai prie mygtuko Sąrašas pasirinkite, kokio
sąrašo norite: Knygų trumpas, Knygų išsamus ir spustelėkite mygtuką Sąrašas.
3. Sąrašą, atsivėrusį Microsoft Word programoje, įrašykte į savo kompiuterį Microsoft
Word programos siūloma galimybe Įrašyti kaip...
Atsakymas:
1. The concept of sadness in the Lithuanian and Russian languages = Liūdesio konceptas lietuvių ir rusų kalbose :
summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04H) / Silvija Papaurėlytė-Klovienė ; Vilnius University. Vilnius [i.e. Šiauliai] : Šiaulių universiteto leidykla, 2004 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). - 30, [1] p. - Santr. liet. Kiti leid.: Liūdesio konceptas lietuvių ir rusų kalbose
Saug. šifrai: KC 1262004/04

3-04-15363

2. Emotion in interaction / edited by Anssi Peräkylä and Marja-Leena Sorjonen. - Oxford [etc.] : Oxford University Press,
2012. - [3], 320 p. : iliustr. - (Oxford studies in sociolinguistics). - ISBN 978-0-19-973073-5
Saug. šifrai: 3-14-494

3. Sprache und Emotion / Monika Schwarz-Friesel. - Tübingen ; Basel : A. Francke, 2007. - XII, 401 p. - (UTB ; 2939). ISBN 978-3-7720-8231-3
Saug. šifrai: HuS800:316/Sc-74

4. Лингвистическая теория эмоций : монография / В.И. Шаховский. - Москва : Гнозис, 2008. - 414, [2] p. : iliustr. ISBN 978-5-94244-019-0

Saug. šifrai: HuS800:316/Ш-32

5. Рациональное и эмоциональное в русском языке : международный сборник научных трудов / Московский
государственный областной университет … [et al.] ; [редакционная коллегия: Герасименко Н.А. (отв. ред.) … [et

1

al.]. - Москва : Издательство Московского государственного областного университета, 2012. - 607, [1] p., [1] portr.
lap. - ISBN 978-5-7017-1964-2
Saug. šifrai: 3-13-16279

2 užduotis. Duomenų bazėje eBook Academic Collection (EBSCOhost) <http://search.epnet.com/>
raskite knygas filosofijos (philosophy) tema. 3 knygų trumpą bibliografinį sąrašą (Modern Language
Assotiation (MLA) bibliografinio aprašo stiliumi) išsisiųskite į el. pašto dėžutę.
Atlikimo eiga:
1. Per EBSCOHost elektroninę sąsają pasirinkite duomenų bazę eBook Academic Collection
(EBSCOhost) <http://search.epnet.com/>
2. Paieškos laukelyje įrašykite paieškos žodį philosophy ir nurodykite, kad ieškote temos (angl. SU
Subject). Spauskite mygtuką Search.
3. Paieškos rezultatų sąraše pasirinkite 3 knygas ir, ties kiekviena spustelėję aplanko mygtuką
patalpinkite į aplanką.

,

4. Atidarykite aplanką, paspaudę tinklalapio viršuje esantį mygtuką Folder
.
5. Pažymėkite varneles prie knygų, kurias norite išsisiųsti ir pasirinkite dešinėje pusėje aktyvią
nuorodą E-mail.
6. Atsivėrusiame tinklalapyje langelyje E-mail to: nurodykite savo pašto adresą, o langelyje
Citation Format – MLA (Modern Language Assotiation).
Atsakymas: Užduoties rezultatus patikrinkite savo el. pašto dėžutėje.
3 užduotis. Raskite The Directory of Open Access Books (DOAB) <http://www.doabooks.org>
duomenų bazėje 2011-2013 metais leistas knygas skirtas archeologijai. Vieną knygą aprašykite pagal
LST ISO 690 standartą.
Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite duomenų bazę The Directory of Open Access Books (DOAB)
<http://www.doabooks.org>.
2. Pasirinkite Išplėstinę paiešką (angl. Advanced Search).
3. Į paieškos laukelį įveskite paieškos žodį Archeology ir nurodykite, kad ieškote pagal raktinį
žodį (angl. Keywords). Eilutėje Publication Year nurodykite metus, kurių ieškote. Spauskite
mygtuką Search.
4. Aprašykite pagal LST ISO 690 standartą. Pagalba: JANONIS, Osvaldas. Bibliografinių
nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodika: (pagal Lietuvos
standartus LST ISO 690 ir LST ISO 690-2).[interaktyvus]. Vilnius, 2005. 49, [1] p. ISBN 998619-775-9.
[žiūrėta
2014
m.
birželio
11
d.].
Prieiga
per
internetą:
<http://leu.lt/biblioteka/lt/bibliografiniu_nuorodu_sudarymo_metodika.html>.
Atsakymas: 1 knyga1. GOŁĘBIOWSKA-TOBIASZ, Aneta. Monumental Polovtsian Statues in Eastern
Europe: the Archaeology, Conservation and Protection [interaktyvus]. De Gruyter, 2013. 196 p.
[žiūrėta 2014 m. birželio 11 d.]. Prieiga per internetą:
<http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/209739>.
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4.3. Humanitarinių mokslų straipsnių paieška
1 užduotis. Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB) <http://www.libis.lt:8082> raskite
straipsnius išspausdintus mokslo darbuose Žmogus ir žodis. T. 15, Nr. 1 (2013). 3-jų straipsnių sąrašą
išsaugokite savo kompiuteryje.
Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite duomenų bazę Nacionalinės
<http://www.libis.lt:8082>
2. Pasirinkite skirtuką Straipsnių paieška.

bibliografijos

duomenų

bankas

(NBDB)

3.
4.

Pasirinkite šalia paieškos laukelio Leidiniai mygtuką
.
Atsivėrusiame tinklalapyje įveskite paieškos žodžius žmogus ir žodis arba tik pirmąjį žodį
žmogus ir pažymėkite varnele Frazės pradžia. Spustelėkite mygtuką Ieškoti. Rezultatų sąraše
suraskite Jums reikalingo žurnalo metus ir numerį. Pažymėkite pelyte ir spustelėkite mygtuką
Pasirinkti. Jūsų ieškomas žurnalas bus patalpintas į paieškos laukelį Leidinyje(iuose).
Spustelėkite mygtuką Ieškoti.
5. Paieškos rezultatų sąraše pasirinkite tris straipsnius.
6. Dešinėje paieškos rezultatų tinklalapio dešinėje pusėje esančiame skyrelyje Galimi papildomi
veiksmai prie mygtuko Sąrašas pasirinkite, kokio sąrašo norite: Straipsnių trumpas, Straipsnių
išsamus ir spustelėkite mygtuką Sąrašas
7. Sąrašą, atsivėrusį Microsoft Word programoje, įrašykte į savo kompiuterį Microsoft Word
programos siūloma galimybe Įrašyti kaip...
Atsakymas:
Ambrazevičius, Rytis
Akustiniai pučiamųjų priebalsių balsingumo požymiai = Acoustical Cues for Voicing of
Fricatives / Rytis Ambrazevičius. - Pav. - Santr. angl. - Bibliogr.: 12 pavad. // Žmogus ir žodis. - ISSN
1392-8600. - T. 15, Nr. 1 (2013), p. 7-14.
Ratniece, Inta
Advanced Professional Competence of Language Teaching Through Global Collaboration =
Pažangios profesinės kalbos mokymo per globalinį bendradarbiavimą kompetencijos / Inta Ratniece. Lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 15 pavad. // Žmogus ir žodis. - ISSN 1392-8600. - T. 15, Nr. 1 (2013), p.
159-167.
Бобраков, Сергій Вікторович
Action Research in German as a Foreign Language Teacher Education in Germany = Vokiečių
kalbos, kaip užsienio kalbos, mokytojų rengimo Vokietijoje veiklos tyrimas / Sergiy Bobrakov. Santr. liet. - Bibliogr.: 43 pavad. // Žmogus ir žodis. - ISSN 1392-8600. - T. 15, Nr. 1 (2013), p. 3441.
2 užduotis. Duomenų bazėje Academic Search Complete <http://search.ebscohost.com> raskite 2010–
2014 m. mokslinius straipsnius tema moteris ir religija (women & religion). 5 mokslinius straipsnius
išsaugokite asmeninėje aplinkoje (angl. My EBSCOhost).
Atlikimo eiga:
1. Per EBSCOHost elektroninę sąsają <http://search.ebscohost.com> pasirinkite duomenų bazę
Academic Search Complete.
2. Į paieškos lauką įveskite reikšminius žodžius women & religion. Nurodykite, kad ieškotų pagal
temą (angl. Subject terms). Paiešką apribokite filtrais, varnele nurodydami, kad ieškote tik
3

moksliniuose žurnaluose (angl. Scholarly (Peer Reviewed) Journals). Nurodykite, kurių metų
straipsnių ieškote. Pasirinkite Search arba spauskite ENTER.
3. Prisijunkite prie asmeninės aplinkos spustelėję viršutiniame meniu esančią nuorodą Sign in. Jei
nesate užsiregistravę, užsiregistruokite pasirinkę nuorodą Create New Account.
4. Paieškos rezultatų sąraše pasirinkite 5 straipsnius ir, ties kiekvienu spustelėję aplanko mygtuką
, patalpinkite į aplanką.
.
5. Atidarykite aplanką, paspaudę tinklalapio viršuje esantį mygtuką Folder
Į
aplanką
įkelti
straipsniai
išlieka
asmeninėje
paskyroje
ir
baigus
darbą.
Jei
į aplanką
Atsakymas:
talpinate straipsnius neprisijungę prie asmeninės aplinkos, baigus darbą įkelti straipsniai išsitrina.

4.4. Humanitarinių mokslų daktaro disertacijų ir magistro darbų paieška
1 užduotis. Lietuvos studijų baigiamųjų darbų ir disertacijų duomenų bazėje Lit-ETD
<http://etd.library.lt> atrinkite laisvai prieinamas disertacijas filosofijos tema. Iš gautų rezultatų sąrašo
pasirinkite vieną disertaciją ir jos visą tekstą (PDF formatu) išsaugokite savo kompiuteryje.
Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite duomenų bazę Lietuvos studijų baigiamieji darbai ir disertacijos ETD (Lit-ETD)
<http://aleph.library.lt/F/?func=find-b-0&local_base=ETD01>.
2. Į paieškos laukus įveskite raktinį žodį filosofija.
3. Paiešką apribokite filtrais nurodydami dokumeno rūšį Daktaro disertacijos ir prieigos statusą
Laisvai prieinamas internete.
4. Spauskite mygtuką Vykdyti.
5. Rezultatų sąraše ties pasirinkta disertacija spauskite nuorodą Atidaryti Visas tekstas
pateikiamas PDF formatu, todėl dokumento peržiūrai kompiuteryje turi būti įdiegta Adober
Acrobat programa.
Atsakymas: 10 disertacijų2
2 užduotis. Raskite, kiek duomenų bazėje The Netwoked Digital Library Of Theses and Dissertations
(NDLTD) <http://thumper.vtls.com:6090/search/query?theme=NDLTD> yra užregistruota disertacijų
anglų kalba literatūros tema.
Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite duomenų bazę The Netwoked Digital Library Of Theses and Dissertations (NDLTD)
<http://thumper.vtls.com:6090/search/query?theme=NDLTD>.
2. Pasirinkite Išplėstinę paiešką (angl. Advaced Search)
3. Į vieną langelį įveskite raktinį žodį Literature ir nurodykite, kad ieškote temos (angl. Subject),
kitame išplėstinės paieškos langelyje nurodykite, kad ieškote Disertacijos (angl. dissertation).
4. Paiešką apribokite filtru nurodydami kalbą English.
Atsakymas: 1428 disertacijos3
3 užduotis. Disertacijų gynimų duomenų bazėje <http://www.lmt.lt/lt/paslaugos/disertacijos/ddb.html> raskite etnografijos tema apgintas disertacijas.
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Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite
duomenų
bazę
Disertacijų
gynimų
duomenų
<http://www.lmt.lt/lt/paslaugos/disertacijos/d-db.html>.
2. Į paieškos laukelį įveskite reikšminį žodį etnografija ir spauskite ieškoti.
3. Atkreipkite dėmesį ar šalia disertacijos yra pažymėta Disertacija apginta.
Atsakymas: 2 disertacijos4

bazę

4.5. Humanitarinių mokslų empirinių tyrimų duomenų paieška
1 užduotis.
Duomenu bazės LiDA kataloge <https://aleph.library.lt/F/?func=find-b-0&local_base=HSM01> raskite
kultūros tema atliktus tyrimus. Nurodykite, kaip galima juos pažiūrėti.
Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite duomenų bazės LiDA katalogą <https://aleph.library.lt/F/?func=find-b0&local_base=HSM01>.
2. Įveskite reikšminį žodį Kultūra ir Paieškos laukas langelyje nurodykite Tema (lietuvių ar
anglų).
Atsakymas: 11 dokumentų5. Norint pažiūrėti duomenis reikia ties dokumento įrašu pasirinkti aktyvią
nuorodą Link.

4.6. Humanitarinių mokslų šaltinių skaitmeninės kolekcijos
1 užduotis. Raskite virtualioje elektroninio paveldo sistemoje (VEPS) Epaveldas
<http://www.epaveldas.lt/home> B. Pūkelevičiūtės kūrinius. Išsaugokite pasirinktą knygą savo
kompiuteryje.
Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite
virtualią
elektroninio
paveldo
sistemą
Epaveldas
<http://www.epaveldas.lt/home>.
2. Įveskite autorės pavardę ir spustelėkite mygtuką ieškoti.
3. Gautų rezultatų tinklalapyje varnele pažymėkite Tekstas. Iš atrinktų rezultatų pasirinkite
vieną knygą ir paspauskite aktyvų pavadinimą.
4. Atsivėrusiame tinklalapyje pasirinkite formatą, kuriuo norite atsisiųsti knygą ir išsaugokite.
Atsakymas: 2 dokumentai6.

4.7. Humanitarinių mokslų išteklių paieška internete
1 užduotis. Kokios pagrindinės informacijos šaltinių grupės pateikiamos interneto šaltinių bibliotekoje
ipl2 <http://www.ipl.org/>? Skiltyje Resource by Subject peržiūrėkite meno ir humanitarinių mokslų
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šaltinius (angl. Arts & Humanities). Pateikite dviejų šaltinių, skirtų literatūrai, pavadinimus ir el.
adresus.
Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite interneto biblioteką ipl2 <http://www.ipl.org/>
2. Nurodykite pagrindines informacijos šaltinių grupes.
3. Pasirinkite šaltinių grupėje Resource by Subject smulkesnį pogrupį Arts & Humanities.
4. Išrinkite 2 patikusius šaltinius skirtus literatūrai ir nurodykite jų adresus.
Atsakymas:
I dalis:
Resources by Subject
Newspapers and magazines
Special collections created by ipl2
For Kids
For Teens
II dalis:
Favorite Poem Project <http://www.favoritepoem.org/>
Poetry Foundation <http://www.poetryfoundation.org>
2 užduotis.Tinklalapyje Conference Alerts <http://www.conferencealerts.com> raskite, kokie ir kur
2015 m. vyks poezijai skirti renginiai. Užsisakykite naujienas apie būsimas konferencijas Jus
dominančia tema.
Atlikimo eiga:
I dalis:
1. Pasirinkite tinklalapį Conference Alerts <http://www.conferencealerts.com>
2. Skiltyje Conferences by topic suraskite aktyvią nuorodą Poetry ir ją spustelėkite.
3. Atsivėrusiame tinklalapyje raskite 2015 metų konferencijas.
II dalis:
1. Pasirinkite tinklalapį Conference Alerts <http://www.conferencealerts.com>
2. Tinklalapio viršuje spustelėkite aktyvią nuorodą Subscribe.
3. Užpildykite laukus ir užsisakykite naujienas.
Atsakymas:
I dalis: 2 konferencijos7
II dalis: Užsakytos naujienos turi ateiti į nurodytą el. paštą.
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4 modulis: Humanitarinių mokslų informacijos šaltinių paieška
Praktinės užduotys
4.2. Humanitarinių mokslų knygų paieška
1 užduotis. Raskite Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje <http://www.lnb.lt> knygas
apie kalbą ir emocijas. Sąrašą išsaugokite savo kompiuteryje.
Atlikimo eiga:
Pasirinkite Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tinklalapyje <http://www.lnb.lt>
skiltį Katalogai. Pasirinkite skiltį LNB elektroninis katalogas. Pasirinkite skirtuką Išplėstinė
paieška.
1. 1 variantas: Langelyje Dalykas įveskite paieškos žodžius kalba ir emocijos. Skyrelyje
Filtrai pažymėkite varnele Knygos. Spauskite mygtuką Ieškoti.
2. variantas: Šalia paieškos laukelio Dalykas pasirinkite mygtuką
. Atsivėrusiame
tinklalapyje įveskite paieškos žodį kalba ir greta esančiame langelyje nurodykite Frazės
pradžia. Spustelėkite mygtuką Ieškoti. Rezultatų sąraše suraskite Jums reikalingus
paieškos žodžius ir spustelėkite pelyte. Jūsų ieškomi žodžiai bus patalpinti į Išplėstinės
paieškos laukelį Dalykas. Paiešką apribokite filtrais, nurodydami, kad ieškote knygų.
Spustelėkite mygtuką Ieškoti.
3. variantas: Šalia paieškos laukelio Dalykas pasirinkite mygtuką
. Atsivėrusiame
tinklalapyje įveskite paieškos žodį emocijos ir greta esančiame langelyje nurodykite Bet
kuris iš žodžių. Spustelėkite mygtuką Ieškoti. Rezultatų sąraše suraskite Jums
reikalingą frazę ir spustelėkite pelyte. Jūsų ieškoma frazė bus patalpinta į Išplėstinės
paieškos langelį Dalykas. Paiešką apribokite filtrais, nurodydami, kad ieškote knygų.
Spustelėkite mygtuką Ieškoti.
2. Gautus rezultatus pažymėkite varnelėmis. Dešinėje paieškos rezultatų tinklalapio pusėje
esančiame skyrelyje Galimi papildomi veiksmai prie mygtuko Sąrašas pasirinkite, kokio
sąrašo norite: Knygų trumpas, Knygų išsamus ir spustelėkite mygtuką Sąrašas.
3. Sąrašą, atsivėrusį Microsoft Word programoje, įrašykte į savo kompiuterį Microsoft
Word programos siūloma galimybe Įrašyti kaip...
Atsakymas:
1. The concept of sadness in the Lithuanian and Russian languages = Liūdesio konceptas lietuvių ir rusų kalbose :
summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04H) / Silvija Papaurėlytė-Klovienė ; Vilnius University. Vilnius [i.e. Šiauliai] : Šiaulių universiteto leidykla, 2004 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). - 30, [1] p. - Santr. liet. Kiti leid.: Liūdesio konceptas lietuvių ir rusų kalbose
Saug. šifrai: KC 1262004/04

3-04-15363

2. Emotion in interaction / edited by Anssi Peräkylä and Marja-Leena Sorjonen. - Oxford [etc.] : Oxford University Press,
2012. - [3], 320 p. : iliustr. - (Oxford studies in sociolinguistics). - ISBN 978-0-19-973073-5
Saug. šifrai: 3-14-494

3. Sprache und Emotion / Monika Schwarz-Friesel. - Tübingen ; Basel : A. Francke, 2007. - XII, 401 p. - (UTB ; 2939). ISBN 978-3-7720-8231-3
Saug. šifrai: HuS800:316/Sc-74

4. Лингвистическая теория эмоций : монография / В.И. Шаховский. - Москва : Гнозис, 2008. - 414, [2] p. : iliustr. ISBN 978-5-94244-019-0

Saug. šifrai: HuS800:316/Ш-32

5. Рациональное и эмоциональное в русском языке : международный сборник научных трудов / Московский
государственный областной университет … [et al.] ; [редакционная коллегия: Герасименко Н.А. (отв. ред.) … [et

1

al.]. - Москва : Издательство Московского государственного областного университета, 2012. - 607, [1] p., [1] portr.
lap. - ISBN 978-5-7017-1964-2
Saug. šifrai: 3-13-16279

2 užduotis. Duomenų bazėje eBook Academic Collection (EBSCOhost) <http://search.epnet.com/>
raskite knygas filosofijos (philosophy) tema. 3 knygų trumpą bibliografinį sąrašą (Modern Language
Assotiation (MLA) bibliografinio aprašo stiliumi) išsisiųskite į el. pašto dėžutę.
Atlikimo eiga:
1. Per EBSCOHost elektroninę sąsają pasirinkite duomenų bazę eBook Academic Collection
(EBSCOhost) <http://search.epnet.com/>
2. Paieškos laukelyje įrašykite paieškos žodį philosophy ir nurodykite, kad ieškote temos (angl. SU
Subject). Spauskite mygtuką Search.
3. Paieškos rezultatų sąraše pasirinkite 3 knygas ir, ties kiekviena spustelėję aplanko mygtuką
patalpinkite į aplanką.

,

4. Atidarykite aplanką, paspaudę tinklalapio viršuje esantį mygtuką Folder
.
5. Pažymėkite varneles prie knygų, kurias norite išsisiųsti ir pasirinkite dešinėje pusėje aktyvią
nuorodą E-mail.
6. Atsivėrusiame tinklalapyje langelyje E-mail to: nurodykite savo pašto adresą, o langelyje
Citation Format – MLA (Modern Language Assotiation).
Atsakymas: Užduoties rezultatus patikrinkite savo el. pašto dėžutėje.
3 užduotis. Raskite The Directory of Open Access Books (DOAB) <http://www.doabooks.org>
duomenų bazėje 2011-2013 metais leistas knygas skirtas archeologijai. Vieną knygą aprašykite pagal
LST ISO 690 standartą.
Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite duomenų bazę The Directory of Open Access Books (DOAB)
<http://www.doabooks.org>.
2. Pasirinkite Išplėstinę paiešką (angl. Advanced Search).
3. Į paieškos laukelį įveskite paieškos žodį Archeology ir nurodykite, kad ieškote pagal raktinį
žodį (angl. Keywords). Eilutėje Publication Year nurodykite metus, kurių ieškote. Spauskite
mygtuką Search.
4. Aprašykite pagal LST ISO 690 standartą. Pagalba: JANONIS, Osvaldas. Bibliografinių
nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodika: (pagal Lietuvos
standartus LST ISO 690 ir LST ISO 690-2).[interaktyvus]. Vilnius, 2005. 49, [1] p. ISBN 998619-775-9.
[žiūrėta
2014
m.
birželio
11
d.].
Prieiga
per
internetą:
<http://leu.lt/biblioteka/lt/bibliografiniu_nuorodu_sudarymo_metodika.html>.
Atsakymas: 1 knyga1. GOŁĘBIOWSKA-TOBIASZ, Aneta. Monumental Polovtsian Statues in Eastern
Europe: the Archaeology, Conservation and Protection [interaktyvus]. De Gruyter, 2013. 196 p.
[žiūrėta 2014 m. birželio 11 d.]. Prieiga per internetą:
<http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/209739>.
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4.3. Humanitarinių mokslų straipsnių paieška
1 užduotis. Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB) <http://www.libis.lt:8082> raskite
straipsnius išspausdintus mokslo darbuose Žmogus ir žodis. T. 15, Nr. 1 (2013). 3-jų straipsnių sąrašą
išsaugokite savo kompiuteryje.
Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite duomenų bazę Nacionalinės
<http://www.libis.lt:8082>
2. Pasirinkite skirtuką Straipsnių paieška.

bibliografijos

duomenų

bankas

(NBDB)

3.
4.

Pasirinkite šalia paieškos laukelio Leidiniai mygtuką
.
Atsivėrusiame tinklalapyje įveskite paieškos žodžius žmogus ir žodis arba tik pirmąjį žodį
žmogus ir pažymėkite varnele Frazės pradžia. Spustelėkite mygtuką Ieškoti. Rezultatų sąraše
suraskite Jums reikalingo žurnalo metus ir numerį. Pažymėkite pelyte ir spustelėkite mygtuką
Pasirinkti. Jūsų ieškomas žurnalas bus patalpintas į paieškos laukelį Leidinyje(iuose).
Spustelėkite mygtuką Ieškoti.
5. Paieškos rezultatų sąraše pasirinkite tris straipsnius.
6. Dešinėje paieškos rezultatų tinklalapio dešinėje pusėje esančiame skyrelyje Galimi papildomi
veiksmai prie mygtuko Sąrašas pasirinkite, kokio sąrašo norite: Straipsnių trumpas, Straipsnių
išsamus ir spustelėkite mygtuką Sąrašas
7. Sąrašą, atsivėrusį Microsoft Word programoje, įrašykte į savo kompiuterį Microsoft Word
programos siūloma galimybe Įrašyti kaip...
Atsakymas:
Ambrazevičius, Rytis
Akustiniai pučiamųjų priebalsių balsingumo požymiai = Acoustical Cues for Voicing of
Fricatives / Rytis Ambrazevičius. - Pav. - Santr. angl. - Bibliogr.: 12 pavad. // Žmogus ir žodis. - ISSN
1392-8600. - T. 15, Nr. 1 (2013), p. 7-14.
Ratniece, Inta
Advanced Professional Competence of Language Teaching Through Global Collaboration =
Pažangios profesinės kalbos mokymo per globalinį bendradarbiavimą kompetencijos / Inta Ratniece. Lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 15 pavad. // Žmogus ir žodis. - ISSN 1392-8600. - T. 15, Nr. 1 (2013), p.
159-167.
Бобраков, Сергій Вікторович
Action Research in German as a Foreign Language Teacher Education in Germany = Vokiečių
kalbos, kaip užsienio kalbos, mokytojų rengimo Vokietijoje veiklos tyrimas / Sergiy Bobrakov. Santr. liet. - Bibliogr.: 43 pavad. // Žmogus ir žodis. - ISSN 1392-8600. - T. 15, Nr. 1 (2013), p. 3441.
2 užduotis. Duomenų bazėje Academic Search Complete <http://search.ebscohost.com> raskite 2010–
2014 m. mokslinius straipsnius tema moteris ir religija (women & religion). 5 mokslinius straipsnius
išsaugokite asmeninėje aplinkoje (angl. My EBSCOhost).
Atlikimo eiga:
1. Per EBSCOHost elektroninę sąsają <http://search.ebscohost.com> pasirinkite duomenų bazę
Academic Search Complete.
2. Į paieškos lauką įveskite reikšminius žodžius women & religion. Nurodykite, kad ieškotų pagal
temą (angl. Subject terms). Paiešką apribokite filtrais, varnele nurodydami, kad ieškote tik
3

moksliniuose žurnaluose (angl. Scholarly (Peer Reviewed) Journals). Nurodykite, kurių metų
straipsnių ieškote. Pasirinkite Search arba spauskite ENTER.
3. Prisijunkite prie asmeninės aplinkos spustelėję viršutiniame meniu esančią nuorodą Sign in. Jei
nesate užsiregistravę, užsiregistruokite pasirinkę nuorodą Create New Account.
4. Paieškos rezultatų sąraše pasirinkite 5 straipsnius ir, ties kiekvienu spustelėję aplanko mygtuką
, patalpinkite į aplanką.
.
5. Atidarykite aplanką, paspaudę tinklalapio viršuje esantį mygtuką Folder
Į
aplanką
įkelti
straipsniai
išlieka
asmeninėje
paskyroje
ir
baigus
darbą.
Jei
į aplanką
Atsakymas:
talpinate straipsnius neprisijungę prie asmeninės aplinkos, baigus darbą įkelti straipsniai išsitrina.

4.4. Humanitarinių mokslų daktaro disertacijų ir magistro darbų paieška
1 užduotis. Lietuvos studijų baigiamųjų darbų ir disertacijų duomenų bazėje Lit-ETD
<http://etd.library.lt> atrinkite laisvai prieinamas disertacijas filosofijos tema. Iš gautų rezultatų sąrašo
pasirinkite vieną disertaciją ir jos visą tekstą (PDF formatu) išsaugokite savo kompiuteryje.
Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite duomenų bazę Lietuvos studijų baigiamieji darbai ir disertacijos ETD (Lit-ETD)
<http://aleph.library.lt/F/?func=find-b-0&local_base=ETD01>.
2. Į paieškos laukus įveskite raktinį žodį filosofija.
3. Paiešką apribokite filtrais nurodydami dokumeno rūšį Daktaro disertacijos ir prieigos statusą
Laisvai prieinamas internete.
4. Spauskite mygtuką Vykdyti.
5. Rezultatų sąraše ties pasirinkta disertacija spauskite nuorodą Atidaryti Visas tekstas
pateikiamas PDF formatu, todėl dokumento peržiūrai kompiuteryje turi būti įdiegta Adober
Acrobat programa.
Atsakymas: 10 disertacijų2
2 užduotis. Raskite, kiek duomenų bazėje The Netwoked Digital Library Of Theses and Dissertations
(NDLTD) <http://thumper.vtls.com:6090/search/query?theme=NDLTD> yra užregistruota disertacijų
anglų kalba literatūros tema.
Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite duomenų bazę The Netwoked Digital Library Of Theses and Dissertations (NDLTD)
<http://thumper.vtls.com:6090/search/query?theme=NDLTD>.
2. Pasirinkite Išplėstinę paiešką (angl. Advaced Search)
3. Į vieną langelį įveskite raktinį žodį Literature ir nurodykite, kad ieškote temos (angl. Subject),
kitame išplėstinės paieškos langelyje nurodykite, kad ieškote Disertacijos (angl. dissertation).
4. Paiešką apribokite filtru nurodydami kalbą English.
Atsakymas: 1428 disertacijos3
3 užduotis. Disertacijų gynimų duomenų bazėje <http://www.lmt.lt/lt/paslaugos/disertacijos/ddb.html> raskite etnografijos tema apgintas disertacijas.
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Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite
duomenų
bazę
Disertacijų
gynimų
duomenų
<http://www.lmt.lt/lt/paslaugos/disertacijos/d-db.html>.
2. Į paieškos laukelį įveskite reikšminį žodį etnografija ir spauskite ieškoti.
3. Atkreipkite dėmesį ar šalia disertacijos yra pažymėta Disertacija apginta.
Atsakymas: 2 disertacijos4

bazę

4.5. Humanitarinių mokslų empirinių tyrimų duomenų paieška
1 užduotis.
Duomenu bazės LiDA kataloge <https://aleph.library.lt/F/?func=find-b-0&local_base=HSM01> raskite
kultūros tema atliktus tyrimus. Nurodykite, kaip galima juos pažiūrėti.
Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite duomenų bazės LiDA katalogą <https://aleph.library.lt/F/?func=find-b0&local_base=HSM01>.
2. Įveskite reikšminį žodį Kultūra ir Paieškos laukas langelyje nurodykite Tema (lietuvių ar
anglų).
Atsakymas: 11 dokumentų5. Norint pažiūrėti duomenis reikia ties dokumento įrašu pasirinkti aktyvią
nuorodą Link.

4.6. Humanitarinių mokslų šaltinių skaitmeninės kolekcijos
1 užduotis. Raskite virtualioje elektroninio paveldo sistemoje (VEPS) Epaveldas
<http://www.epaveldas.lt/home> B. Pūkelevičiūtės kūrinius. Išsaugokite pasirinktą knygą savo
kompiuteryje.
Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite
virtualią
elektroninio
paveldo
sistemą
Epaveldas
<http://www.epaveldas.lt/home>.
2. Įveskite autorės pavardę ir spustelėkite mygtuką ieškoti.
3. Gautų rezultatų tinklalapyje varnele pažymėkite Tekstas. Iš atrinktų rezultatų pasirinkite
vieną knygą ir paspauskite aktyvų pavadinimą.
4. Atsivėrusiame tinklalapyje pasirinkite formatą, kuriuo norite atsisiųsti knygą ir išsaugokite.
Atsakymas: 2 dokumentai6.

4.7. Humanitarinių mokslų išteklių paieška internete
1 užduotis. Kokios pagrindinės informacijos šaltinių grupės pateikiamos interneto šaltinių bibliotekoje
ipl2 <http://www.ipl.org/>? Skiltyje Resource by Subject peržiūrėkite meno ir humanitarinių mokslų
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šaltinius (angl. Arts & Humanities). Pateikite dviejų šaltinių, skirtų literatūrai, pavadinimus ir el.
adresus.
Atlikimo eiga:
1. Pasirinkite interneto biblioteką ipl2 <http://www.ipl.org/>
2. Nurodykite pagrindines informacijos šaltinių grupes.
3. Pasirinkite šaltinių grupėje Resource by Subject smulkesnį pogrupį Arts & Humanities.
4. Išrinkite 2 patikusius šaltinius skirtus literatūrai ir nurodykite jų adresus.
Atsakymas:
I dalis:
Resources by Subject
Newspapers and magazines
Special collections created by ipl2
For Kids
For Teens
II dalis:
Favorite Poem Project <http://www.favoritepoem.org/>
Poetry Foundation <http://www.poetryfoundation.org>
2 užduotis.Tinklalapyje Conference Alerts <http://www.conferencealerts.com> raskite, kokie ir kur
2015 m. vyks poezijai skirti renginiai. Užsisakykite naujienas apie būsimas konferencijas Jus
dominančia tema.
Atlikimo eiga:
I dalis:
1. Pasirinkite tinklalapį Conference Alerts <http://www.conferencealerts.com>
2. Skiltyje Conferences by topic suraskite aktyvią nuorodą Poetry ir ją spustelėkite.
3. Atsivėrusiame tinklalapyje raskite 2015 metų konferencijas.
II dalis:
1. Pasirinkite tinklalapį Conference Alerts <http://www.conferencealerts.com>
2. Tinklalapio viršuje spustelėkite aktyvią nuorodą Subscribe.
3. Užpildykite laukus ir užsisakykite naujienas.
Atsakymas:
I dalis: 2 konferencijos7
II dalis: Užsakytos naujienos turi ateiti į nurodytą el. paštą.
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