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Modulis 6: Socialinių mokslų informacijos šaltinių paieška 
Praktinės užduotys 

 

6.2. Socialinių mokslų knygų paieška 
 
1 užduotis. Duomenų bazėje eBooks on EBSCOhost <http://search.epnet.com> raskite knygų tema 
inovacijos viešajame administravime (angl. innovations in public administration). Kiek knygų 
radote? Peržiūrėkite pasirinktos knygos relevantiškiausius puslapius ir išsisaugokite darbalaukyje 
knygos turinį. 

 
Atlikimo eiga: 
• Naršyklės adresų laukelyje įveskite adresą <http://search.epnet.com> arba per savo 

institucijos bibliotekos svetainę prisijunkite prie EBSCOhost duomenų bazės. 
• Atsivėrusiame lange pasirinkite nuorodą EBSCOhost Web. 
• Varnele pažymėkite eBook Collection (EBSCOhost) ir spauskite mygtuką Continue. 
• Paieškos eilutėje įveskite innovations in public administration spragtelėkite mygtuką Search. 
• Iš gauto paieškos rezultatų sąrašo pasirinkite vieną knygą.  
• Spragtelkite ant nuorodos Most Relevant Pages From This eBook ir peržiūrėkite pasirinktos 

knygos relevantiškiausius puslapius.  
• Spragtelkite Table of Contents. 
• Norėdami išsaugoti knygos turinį kompiuterio darbalaukyje, pasirinkite nuorodą Contents. 
• Dokumentą išsaugokite kompiuterio darbalaukyje. 

 
2 užduotis. Atvirosios prieigos duomenų bazėje OAPEN <http://www.oapen.org> raskite knygų 
tema tarptautinė teisė (angl. international law). Kiek radote knygų anglų kalba? Kiek knygų išleista 
leidykloje Oxford University Press? 

 
Atlikimo eiga: 
• Naršyklės adresų laukelyje įveskite adresą <http://www.oapen.org>.  
• Atsivėrusio lango kairėje pusėje, lentelėje Top subjects spragtelkite nuorodą Law. 

Išsiskleidusioje Law rubrikoje pasirinkite nuorodą International law (skliausteliuose matysite 
šioje rubrikoje esančių knygų skaičių). 

• Atsivėrusio lango kairėje pusėje esančioje lentelėje Language matysite knygų anglų kalba 
skaičių. 

• Lentelėje Publisher − leidykloje Oxford University Press išleistų knygų skaičių. 
 

6.3. Socialinių mokslų straipsnių paieška 
 
1 užduotis. Lietuvos virtualioje bibliotekoje <http://www.library.lt/> raskite Vilmos Atkočiūnienės  
straipsnį Darbo vietų plėtojimo darnumą Lietuvos kaimiškuosiuose regionuose lemiantys veiksniai. 
Kuriame leidinyje publikuotas šis straipsnis? Ar internete yra visas tekstas? Nuorodą įsikelkite ir 
išsaugokite savo e. lentynoje.  

 
Atlikimo eiga: 
• Naršyklės adresų laukelyje įveskite adresą <http://www.library.lt/>.  
• Atsivėrusiame lange, paieškos eilutėje įrašykite straipsnio pavadinimą. 
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• Rezultatų sąraše matysite šio straipsnio bibliografinius įrašus. Straipsnis publikuotas leidinyje 
Regional formation and development studies, 2014, vol. 1(11), p. 19−28. 

• Spragtelėję nuorodą Išteklius internete, atversite viso teksto straipsnį PDF formatu. 
• Norėdami įsikelti šio straipsnio nuorodą į  e. lentyną, spragtelkite Siųsti į ir pasirinkite Įrašyti 

į e. lentyną. 
• Įrašytų e. lentynoje dokumentų ilgam saugojimui spragtelkite nuorodą Prisijungti. 
• Atsidariusiame lange įveskite vartotojo ID ir slaptažodį, iš išsiskleidžiančio meniu pasirinkite 

instituciją. 
 

2 užduotis. Atvirosios prieigos kataloge SAGE Open <http://sgo.sagepub.com/> raskite straipsnius 
apie krizių valdymą (angl. crisis management). Palyginkite pirmųjų trijų straipsnių panaudą.  

 
Atlikimo eiga: 
• Naršyklės adresų laukelyje įveskite adresą <http://sgo.sagepub.com/>.  
• Atsivėrusiame lange į paieškos eilutę įrašykite crisis management. 
• Norėdami peržiūrėti straipsnio panaudą, spragtelkite ant straipsnio pavadinimo. 
• Atsivėrusiame lange pasirinkite nuorodą Info & Metrics. Atsivėrusiame lange matysite 

informaciją apie straipsnį, autorių ir straipsnio panaudos lentelę Article Usage.  
 

6.4. Socialinių mokslų disertacijų ir magistro darbų paieška 
 

1 užduotis. LIBIS suvestiniame kataloge <http://www.libis.lt> naudodamiesi išplėstine paieška 
sužinokite, kiek socialinių mokslų disertacijų apginta 2012–2014 m. 

 
Atlikimo eiga: 
• Naršyklės adresų laukelyje įveskite adresą <http://www.libis.lt>. 
• Atsivėrusiame lange pasirinkite skirtuką Išplėstinė paieška. 
• Atsivėrusiame lange paieškos laukelyje Bet koks žodis įrašykite disertac* social* moksl*, o 

paieškos laukelyje Išleidimo metai įrašykite 2012 iki 2014. 
• Spauskite mygtuką Ieškoti. 
• Sistema atvers paieškos rezultatų langą. 

 
2 užduotis. Lietuvos ETD duomenų bazėje <http://etd.library.lt> raskite 2013 m. magistro 
baigiamuosius darbus pagal pasirinktą reikšminį žodį arba jo trumpinį (pvz., edukac*). 

 
Atlikimo eiga: 
• Naršyklės adresų laukelyje įveskite adresą <http://etd.library.lt>. 
• Atsivėrusiame lange pasirinkite paprastą paiešką. 
• Įveskite pasirinktą reikšminį žodį, pvz., edukac*. 
• Naudodami užklausos filtrą, įrašykite metus 2013 (Metai nuo ir Metai iki). 
• Spauskite mygtuką Vykdyti. 

 

6.5. Empirinių ir statistini ų duomenų paieška 
 
1 užduotis. LiDA duomenų archyve <http://www.lidata.eu> raskite 2010 m. lapkričio–2011 m. 
vasario mėn. atliktą tyrimą Virtualūs socialiniai tinklai. Kokie duomenų  rinkimo metodai buvo 
taikomi? 
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Atlikimo eiga: 
• Naršyklės adresų laukelyje įveskite adresą <http://www.lidata.eu>. 
• Atsivėrusiame lange spragtelėkite nuorodą Duomenys. 
• Duomenų paieškos laukelyje įrašykite tyrimo pavadinimą Virtualūs socialiniai tinklai. 
• Iš išsiskleidžiančio paieškos laukų meniu pasirinkite Pagal antraštę. 
• Spauskite mygtuką Surasti. 
• Rezultatų sąraše pasirinkite 2010 m. lapkričio–2011 m. vasario mėn. atliktą tyrimą ir 

spragtelėkite nuorodą Aprašas ir dokumentacija. 
• Atsivėrusiame lange matysite reikiamą informaciją: Metodologija: Duomenų rinkimo 

metodas. 
 
2 užduotis. Naudodamiesi Oficialiosios statistikos portalo <http://osp.stat.gov.lt> duomenimis 
sužinokite, kurios amžiaus grupės Lietuvos gyventojai 2013 m. internetu naudojosi daugiausia? 

 
Atlikimo eiga: 
• Naršyklės adresų laukelyje įveskite adresą <http://osp.stat.gov.lt> 
• Atsivėrusio lango dešinėje pusėje pasirinkite nuorodą Teminės lentelės. 
• Atsivėrusiame lange spragtelėkite nuorodą Mokslas ir technologijos. 
• Išsiskleidusiame sąraše pasirinkite Informacinės technologijos. 
• Atsidariusiame lange pasirinkite Informacinės technologijos namų ūkiuose: Gyventojai, 

kurie naudojosi kompiuteriu, internetu pagal amžių. 
• Pateiktoje lentelėje matysite, kad 2013 m. internetu daugiausia naudojosi 16−24 metų 

amžiaus Lietuvos gyventojai. 
 

6.6. Teisės aktų paieška 
 
1 užduotis. Teisės aktų registro <http://www.e-tar.lt> svetainėje raskite Lietuvos Respublikos 
Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59-1, 59-2 
straipsniais įstatymą. Ką reglamentuoja 35 straipsnio 5 dalies papildymas? 

 
Atlikimo eiga: 
• Naršyklės adresų laukelyje įveskite adresą <http://www.e-tar.lt>. 
• Atsivėrusiame teisės aktų paieškos lange paieškos eilutėje įrašykite Autorių teisių ir 

gretutinių teisių įstatymo 3 priedo pakeitimas. 
• Gautame rezultatų sąraše suraskite Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 3 priedo 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59-1, 59-2 straipsniais įstatymą ir spragtelėkite ant jo 
pavadinimo. 

• Atsidariusiame oficialiame įstatymo tekste matysite, kad 35 straipsnis reglamentuoja 
autoriaus turtines teises į muzikos kūrinį su žodžiais. 

 
2 užduotis. Europos Sąjungos teisės aktų informacinėje sistemoje 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.forma_l> raskite Europos Komisijos Aukštojo mokslo 
kokybės užtikrinimo pažangos ataskaitą.  

 
Atlikimo eiga: 
• Naršyklės adresų laukelyje įveskite Lietuvos Respublikos Seimo svetainės adresą 

<http://www3.lrs.lt>. 
• Atsivėrusio lango dešinėje pusėje pasirinkite nuorodą ES teisės aktų paieška. 
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• Atsivėrusiame ES dokumentų paieškos lange, pavadinimo laukelyje įrašykite Aukštojo 
mokslo kokybės užtikrinimo pažangos ataskaita. 

• Rezultatų sąraše matysite reikalingą originalų dokumentą PDF formatu. 
 

6.7. Socialinių mokslų išteklių paieška internete 
 
1 užduotis. Paieškos sistemoje Google Scholar <http://scholar.google.lt> atlikite paiešką pagal savo 
tyrimo temos reikšminius žodžius (pvz., informacijos vadyba); iš rezultatų sąrašo atsirinkite 2 
naujausius viso teksto straipsnius ir išsaugokite kompiuterio darbalaukyje. 

 
Atlikimo eiga: 
• Naršyklės adresų laukelyje įveskite adresą <http://scholar.google.lt>. 
• Atsivėrusiame paieškos lange įrašykite pasirinktus reikšminius žodžius (pvz., informacijos 

vadyba). 
• Atsidariusiame rezultatų sąrašo lange pasirinkite kairėje pusėje esančią komandą Rūšiuoti 

pagal datą. 
• Naujausi viso teksto straipsniai turi aktyvius (veikiančius kaip nuoroda) pavadinimus, 

paspaudę tokį pavadinimą arba šalia jo esančią aktyvią PDF nuorodą, galėsite išsaugoti 
straipsnį kompiuterio darbalaukyje. 

 
2 užduotis. Svetainėje Conference Alerts: Academic Conferences Worldwide 
<http://www.conferencealerts.com/> atlikite konferencijų paiešką. Raskite artimiausią savo mokslo 
krypties renginį.  
 
Atlikimo eiga: 
• Naršyklės adresų laukelyje įveskite adresą <http://www.conferencealerts.com/>. 

• Atsivėrusiame lange pasirinkite nuorodą pagal mokslo kryptį. 
• Rezultatų sąraše matysite tos mokslo krypties mokslo renginius. 

 


