
  

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA) 

Projektas „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antrasis etapas“  

Projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-004 

 

Naudojimasis elektroniniais mokslo duomenų ištekliais: Socialinių mokslų 
šaltiniai. Mokslininkams ir kitiems tyrėjams 

 
Mokymų vieta: Vytauto Didžiojo universitetas, Biblioteka. Lietuvių fondo užsienio kalbų 
skaitykla. (K. Donelaičio g. 52-221, Kaunas) 
Lektorė Lina Bloveščiūnienė 

MOKYMŲ PROGRAMA 

2015 m. vasario 24 d. (antradienis) 14.00 – 17.15 
 

14.00 - 15.30 Elektroniniai mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos 
Paskaitos tikslas – supažindinti su mokslinės komunikacijos procesais, tradiciniais ir 
interaktyviais mokslinės informacijos šaltiniais, mokslo vertinimo rodikliais. Supažindinama 
su mokslinės komunikacijos procesais, mokslinių procesų kaitos tendencijomis, spausdintų ir 

elektroninių mokslinės informacijos šaltinių įvairove, mokslo vertinimo šaltiniais, atvirosios 
prieigos iniciatyvomis ir šaltiniais, interaktyviomis interneto technologijomis, naudojamomis 
mokslo žinių kūrimui, dalijimuisi ir sklaidai.  

15.30 - 15.45 Pertraukėlė       

15.45 - 17.15 Informacijos paieškos strategija 
Paskaitos tikslas – suteikti žinių apie pagrindinius informacijos paieškos strategijos etapus ir 

principus. Supažindinama, kaip nustatyti informacijos poreikį ir planuoti informacijos paiešką, 
pasirinkti paieškai tinkamus reikšminius žodžius, numatyti paieškos klausimo formulavimo 
kriterijus, tinkamai suformuluoti užklausą, atlikti efektyvią paiešką, naudotis įvairiais 
informacijos paieškos būdais bei analizuoti ir vertinti informacijos paieškos rezultatus.  

 
 

2015 m. vasario 26 d. (ketvirtadienis) 14.00 – 17.15  
 

14.00 - 15.30 Efektyvus informacijos panaudojimas 
Paskaitos tikslas – suteikti žinių apie informacijos išsaugojimo ir tvarkymo principus bei 
įrankius. Supažindinama, kaip produktyviai dirbti su informacijos tvarkymo programomis,  

teisiškai ir etiškai naudotis moksline produkcija, teisingai ir tinkamai cituoti kitų autorių 
informacijos šaltinius, plagiatu ir jo prevencija, savo sukurtiems kūriniams priskirti Kūrybinės 
bendrijos licencijas.  

15.30 - 15.45 Pertraukėlė     

15.45 - 17.15 Socialinių mokslų informacijos šaltinių paieška 
Paskaitos tikslas – plėtoti socialinių mokslų informacijos valdymo kompetencijas, būtinas 
mokslo ir efektyvios tiriamosios veiklos uždaviniams spręsti. Supažindinama su socialinių 

mokslų srities informacijos išteklių paieškos ypatumais, socialinių mokslų knygų, straipsnių, 
disertacijų ir magistro darbų, empirinių ir statistinių duomenų, teisės aktų bei interneto 
išteklių paieška, prieigos prie jų būdais, mokslinės informacijos paieškos sistemomis ir 
įrankiais, atvirosios prieigos būdais ir galimybėmis. 

 

 

Daugiau apie projektą: http://lmba.lt 

 


