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5 modulis: Meno informacijos šaltinių paieška 
Praktinės užduotys 

 

5.2. Knygų meno tema paieška 
 
1 užduotis. Elektroninių knygų duomenų bazėje eBooks on EBSCOhost 
<http://search.ebscohost.com/> raskite 2 viso teksto knygas apie šeimos fotografij ą. 

 
Atlikimo eiga: 

1. Naršyklės adresų laukelyje įveskite <http://search.ebschost.com/>; 
2. Pasirinkite EBSCOhost Research Databases; 
3. Pasirinkite duomenų bazę eBook Collection (EBSCOhost); 
4. Įveskite reikšminius žodžius family ir photography į atskirus paieškos langelius ir pasirinkite 

paiešką pagal dalyką (SU Subject);  
5. Susiaurinkite užklausą pasirinkdami viso teksto knygų paiešką (Full Text); 

Rezultatų sąraše pateikiamos dvi viso teksto knygos. 
 

2 užduotis. Raskite 3 įvairių meno sričių leidinius, kuriuose planuojama išleisti Lietuvoje artimiausiu 
metu. 
 
Atlikimo eiga: 

1. Naršyklės adreso laukelyje įveskite Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos adresą 
<http://www.lnb.lt/>; 

2. Kairiajame meniu spauskite Leidiniai, tada pasirinkite Elektroniniai leidiniai ir Numatomos 
leisti knygos; 

3. Pasirinkite naujausius leidinio numerius, pvz. 2014 m. Nr. 21 ir 22; 
4. Informacinio biuletenio skyriuose Menas. Fotografija. Žaidimai. Sportas ir Natos rasite 

planuojamų išleisti leidinių bibliografinius duomenis. 
 

5.3. Straipsnių meno tema paieška 
 
1 užduotis. Pasirinktoje viso teksto duomenų bazėje (pvz., Academic Search Complete 
<http://search.ebscohost.com>), raskite straipsnių apie šiuolaikinį estų kompozitorių Arvo Piartą (Arvo 
Pärt). 
 
Atlikimo eiga: 

1. Atlikite paiešką jungtinėje duomenų bazėje EBSCO.  Naršyklės adresų laukelyje įveskite jūsų 
bibliotekos nurodytą EBSCO adresą (pvz., <http://search.ebscohost.com>); 

2. Paspauskite EBSCOhost Web; 
3. Pasirinkite vieną (pvz., Academic Search Complete) arba visas muzikos temai tinkančias 

duomenų bazes. Spauskite Continue; 
4. Paieškos laukelyje įrašykite Arvo Pärt; 
5. Susiaurinkite užklausą pasirinkdami viso teksto (Full Text) ir mokslinių  (Scholarly (Peer 

Reviewed) Journals) straipsnių paiešką; 
6. Rezultatų sąraše bus pateikti viso teksto straipsniai iš visų pasirinktų EBSCO bazių. 
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2 užduotis. Kiek atvirosios prieigos Lietuvos mokslo žurnalų yra užregistruota kataloge DOAJ 
<http://www.doaj.org/>? Kiek iš jų naudoja Kūrybinių bendrijų licencijas? 
 
Atlikimo eiga: 

1. Naršyklės adresų laukelyje įveskite DOAJ adresą  <http://www.doaj.org/>; 
2. Pasirinkite Search arba Advanced Search; 
3. Pasirinkite paiešką pagal leidimo šalį (Journal Country) ir paieškos laukelyje įrašykite 

Lithuania; 
4. Kairiajame meniu Journals vs. Articles pasirinkite žurnalų peržiūrą (Journals), o po to peržiūrą 

pagal licencijas (Journal Licence); 
5. Rezultatų sąraše pateikiami 3 Lietuvoje leidžiami mokslo žurnalai, naudojantys Kūrybinių 

bendrijų licencijas.   
 

5.4. Disertacijų ir magistro darbų meno tema paieška 
 
1 užduotis. Kiek dailės disertacijų buvo apginta Lietuvoje 2012 – 2013 m.? Paiešką atlikite LIBIS 
suvestiniame kataloge  <http://www.libis.lt/> ir Lietuvos studijų baigiamųjų darbų ir disertacijų 
duomenų bazėje ETD <http://etd.library.lt/>? 
 
Atlikimo eiga: 

Pirmas būdas: 
1. Atlikite paiešką LIBIS suvestiniame kataloge. Naršyklės adreso laukelyje įveskite 

<http://www.libis.lt/>; 
2. Pasirinkite skirtuką Išplėsta paieška; 
3. Paieškos laukelyje Dalykas įveskite žodį dailė, laukelyje Bet koks žodis įrašykite disertacija, o 

laukeliuose Išleidimo metai įveskite 2012 ir 2013 metus. Spauskite Ieškoti; 
4. Rezultatų sąraše matysite keturias dailės disertacijas, apgintas 2012 – 2013  m. 
  
Antras būdas: 
1. Atlikite paiešką Lietuvos studijų baigiamųjų darbų ir disertacijų duomenų bazėje ETD. 

Naršyklės adreso laukelyje įveskite <http://etd.library.lt/>; 
2. Paieškos laukelyje įveskite dailė; 
3. Užklausos filtravimui pasirinkite dokumento rūšį Daktaro disertacijos ir, nurodę metus 2012 – 

2013, spauskite Vykdyti; 
4. Rezultatų sąraše matysite 3 dailės disertacijas, apgintas 2012 – 2013  m.  

 
2 užduotis. Išsiaiškinkite, kiek duomenų bazėje The Netwoked Digital Library of Theses and 
Dissertations (NDLTD) <http://www.ndltd.org/resources/find-etds> yra užregistruota architektūros 
srities disertacijų lietuvių kalba. 
 
Atlikimo eiga:  

1. Atlikite paiešką NDLTD duomenų bazėje. Naršyklės adreso laukelyje įveskite 
<http://www.ndltd.org/resources/find-etds>; 

2. Pasirinkite paieškos funkciją VTLS Theses Search; 
3. Paieškos laukelyje įrašykite reikšminį žodį architecture. Spauskite Search. 
4. Kairiajame meniu pasirinkite peržiūrą pagal kalbą – kategoriją Language  ir sąraše   Lithuanian; 
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5. Patikslinkite dalyką kairiajame meniu pasirinkdami Subject ir siauresnę sritį (pvz., Art 
Criticism, Paveldas, Tourism ir kt.); 

6. Rezultatų sąraše pateikiamos pasirinktos srities disertacijos lietuvių kalba. 
 

5.5. Meno informacijos šaltinių paieška internete 
 
1 užduotis. Kiek šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus (pvz., Osvaldo Balakausko) kūrinių vokalui 
galima rasti Muzikos informacijos ir leidybos centro (MILC) duomenų bazėje <http://mxl.lt/lt>? 
 
Atlikimo eiga:  

Pirmas būdas: 
1. Atlikite paiešką Muzikos informacijos ir leidybos centro (MILC)  duomenų bazėje. Naršyklės 

adresų laukelyje įveskite <http://mxl.lt/lt>; 
2. Kairiajame meniu pasirinkite Klasikinė / Šiuolaikinė,  tada – Kompozitoriai; 
3. Jei pasirinkote šiuolaikinį lietuvių kompozitorių, pvz. Osvaldą Balakauską, rasite jo biografiją, 

kūrinių sąrašą, kūrinių įrašus; 
4. Dešiniajame meniu kompozitoriaus kūrinių sąraše pasirinkite Vokalui; 
5. Rezultatų sąraše pateikiami 5 kūriniai. 

 
Antras būdas: 

1. Atlikite paiešką Muzikos informacijos ir leidybos centro (MILC)  duomenų bazėje. Naršyklės 
adresų laukelyje įveskite <http://mxl.lt/lt>; 

2. Kairiajame meniu pasirinkite Kūrinių paieška; 
3. Pasirinkite kompozitorių (pvz., Osvaldo Balakauską) ir kūrinių kategoriją Vokalui. 
4. Rezultatų sąraše pateikiami 5 kūriniai. 

 
2 užduotis. Išsiaiškinkite, kokios virtualios dailės parodos šiuo metu eksponuojamos Lietuvoje. 
Paiešką atlikite Lietuvos dailės muziejaus portale <http://www.ldm.lt/>. 
 
Atlikimo eiga:  

1. Atlikite paiešką Lietuvos dailės muziejaus portale. Naršyklės adreso laukelyje įveskite 
<http://www.ldm.lt/>; 

2. Viršuje esančiame meniu pasirinkite Parodos, po to – Virtualios parodos. Rezultatų sąraše 
matysite įvairių Lietuvos muziejų ir galerijų eksponuojamas virtualias parodas. 

 

  
 


