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Didëjant mokslinës
Informacijos
paieðkosinformacijos
strategija srautui tampa sudëtinga

Paieðkos þodþiø parinkimas

Paieðkos rezultatø atranka

susigaudyti informacijos ðaltiniø ir juos jungianèiø informacijos
paieðkos sistemø gausoje. Tikslingai informacijos paieðkai tenka
skirti vis daugiau laiko.

Nustaèius informacijos poreikius ir paieðkos apimtá, galima
parinkti paieðkos þodþius ið pradinës paieðkos rezultatø,
terminø þodynø ir tezaurø.

Norint atlikti sëkmingà ir greità mokslinës informacijos paieðkà, bûtini tam tikri informacijos paieðkos ágûdþiai
ir þinios apie informacijos iðteklius, specializuotas
paieðkos sistemas ir paieðkos bûdus. Ðios þinios padeda
planuoti informacijos paieðkà, apmàstant savo informacijos
poreikius ir paieðkos veiksmus:
 kokiø ðaltiniø norima rasti,
 kur ir kaip ieškoti,
 kiek laiko reikëtø skirti paieðkai.

Paieðkos árankiø parinkimas

Paieðkos rezultatai, gauti mokslinës informacijos paieðkos
árankiuose, yra patikimesni nei rasti universaliose informacijos
paieðkos sistemose. Taèiau visus ðaltinius reikëtø atrinkti pagal
jø tinkamumà ir kokybës kriterijus (patikimumà, autorystæ,
þurnalo vertingumà, leidëjà, ðaltinio paskirtá ir tikslà, raðymo
stiliø, cituotus ðaltinius).

Informacijos paieškos þinios lengviausiai pritaikomos
atliekant paieškà pagal informacijos paieškos etapus:

Informacijos poreikio nustatymas
Informacijos poreikio suvokimas yra labai svarbi
informacijos paieškos proceso dalis, nes nuo jo priklauso
paieðkos klausimø formulavimas, paieðkos apimties nustatymas
ir paieðkos sëkmë. Pirmiausia reikëtø atlikti pradinæ temos
analizæ perþiûrint enciklopedijas, þodynus bei naujausià
informacijà apþvalginiuose straipsniuose.

Paieškos apimties nustatymas
Pradedant informacijos paieðkà verta apgalvoti, kiek ir
kokios informacijos ðaltiniø reikëtø rasti, kiek laiko skirti
paieðkai. Kadangi rasti visà publikuotà informacijà nëra
ámanoma ir praktiðkai nebûtina, reikëtø nuspræsti, kokiø
informacijos ðaltiniø ir kur bus ieðkoma pirmiausia. Ðie nustatyti
prioritetai padëtø efektyviai panaudoti informacijos paieðkai
skirtà laikà, rasti kokybiðkus ir tinkamus ðaltinius.

Pagal pageidaujamus rasti informacijos ðaltinius pasirenkami
paieðkos árankiai. Dël informacijos paieðkos árankiø gausos
siûloma rinktis lengviausiai pasiekiamus (atvirosios prieigos
ar institucijoje prenumeruojamus) ir didþiausià reikiamø
ðaltiniø pasirinkimà siûlanèius iðteklius. Tinkamø mokslui ir
studijoms paieðkos árankiø daþniausiai galima rasti institucijos
bibliotekø svetainëse.

Paieðkos rûðys ir bûdai
Pasirinktuose paieðkos árankiuose galima atlikti ávairiø rûðiø
paieðkà, pasirinkti paieðkos kriterijus, naudoti paieðkos
simbolius, uþsakyti naujienas.
Norint tikslesniø rezultatø, siûloma pasirinkti iðplëstinæ
paieðkà (angl. advanced search), nes galima paieðkos þodþius
áraðyti á kelis paieðkos laukelius ir pasirinkti, kad jie bûtø
ieðkomi straipsnio antraðtëje, pagal temà ir pan. Galima
pasirinkti paieðkos kriterijus (publikavimo metus, leidinio
rûðis, temà, kalbà ir kt.).
Paieškos uþklausai galima naudoti loginius paieškos
operatorius (AND, OR, NOT) ir paieškos simbolius:
• ? raðomi vietoje kurios nors þodþio dalies (pvz., galûnës)
norint rasti visas galimas þodþio formas,
• ? ! # naudojami, kad pakeistø vienà neþinomà raidæ,
kabutëse þodþiai raðomi ieðkant tikslios frazës.

Paieðkos rezultatø iðsaugojimas
Atrinkus tinkamus informacijos ðaltinius, bûtina iðsaugoti
viso teksto dokumentus ir bibliografinæ informacijà apie juos –
ði informacija bus reikalinga ðaltiniams cituoti ir naudotos
literatûros sàraðui sudaryti.
Informacijà apie ðaltinius patogiausia iðsaugoti naudojant
informacijos tvarkymo árankius (EndNote, RefWorks) arba
ðaltinio apraðà kopijuojant ið Google Scholar, Lietuvos virtualios
bibliotekos ar institucinës virtualios bibliotekos.

Paieðkos rezultatø tikslinimas
Jei atlikus paieðkà gaunami netinkami rezultatai, jø gaunama
per daug ar per maþai, paieðka turi bûti tikslinama ir kartojama.
Surasti paieðkos rezultatai vël vertinami ir atrenkami pagal
informacijos poreikius.
Jeigu paieškos rezultatai netenkina informacijos poreikio,
patartina:
 ávertinti, ar logiðkai suformuluotas paieðkos klausimas;
 ávertinti, ar paieðkoje pasirinkti tinkami paieðkos kriterijai;
 patikslinti paieškos þodþius;
 perþiûrëti pasirinktø paieðkos árankiø tinkamumà.

Su šiais simboliais daþnai naudojama komandinë paieðka,
kai ðalia paieðkos þodþiø raðomos paieðkos komandos (jas rasite
paieðkos árankiø pagalbose).
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Duomenø bazës
Duomenø bazës gali bûti:
 pagal prieigos galimybes – atvirosios prieigos ir
prenumeruojamos institucijose;
 pagal dokumentø tipà – knygø, straipsniø, vadovëliø,
disertacijø ir kt.;
 pagal informacijos tipà – moksliniø publikacijø,
statistinës informacijos, teisës aktø, patentø, empiriniø
duomenø ir kt.;
 pagal dokumentø tematikà – teminës ir daugiadalykës;
 pagal informacijos iðsamumà – bibliografinës, viso
teksto, miðrios.


Lietuvoje prenumeruojamos duomenø bazës

Daugelio duomenø baziø prenumerata rûpinasi Lietuvos
moksliniø bibliotekø asociacija (LMBA). Kai kurias duomenø
bazes savarankiðkai prenumeruoja akademinës institucijos. Apie
prenumeruojamas duomenø bazes:
<http://www.lmba.lt/duomenu-bazes>.


Lietuvos bibliotekø katalogai:

• Lietuvos akademiniø institucijø (universitetø, kolegijø,
mokslo institutø ir kt.) bibliotekø el. katalogai
<http://www.labt.lt/Projektai/BIS/>,
per institucines virtualias bibliotekas (IVB)
<http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/static_htmls/
lvblist_lt_LT.html>,
Lietuvos virtualioje bibliotekoje <http://www.lvb.lt/>
• LIBIS suvestinis katalogas <http://www.libis.lt/>
(M. Maþvydo nacionalinës bibliotekos, vieðøjø, valstybinës
reikðmës ir muziejø bibliotekø).



Lietuvos bibliografinës duomenø bazës:

• Lietuvos mokslo ir studijø institucijø darbuotojø
publikacijø duomenø bazës (PDB) <http://www.labt.lt/
Projektai/PDB/> (paieškai), <http://pdb.library.lt/> (sàraðams
ir ataskaitoms)
• Nacionalinës bibliografijos duomenø bankas
<http://www.libis.lt:8082/>
• ES oficialiøjø dokumentø duomenø bazë
<http://www3.lrs.lt/pls/esaa/esaa_web.login>


Lietuvos viso teksto atvirosios prieigos
duomenø bazës:

• Lietuvos elektroniniø teziø ir disertacijø duomenø
bazëje (ETD) <http://etd.library.lt> yra studentø baigiamøjø
darbø, daktaro disertacijø ir jø santraukø, meno aspirantø darbø
el. kopijos
• eLABa nacionalinëje talpykloje yra straipsniø, vadovëliø
ir kt. Prieiga per <http://www.lvb.lt>
• LiDA <http://www.lidata.eu/> yra humanitariniø ir
socialiniø mokslø empiriniø duomenø archyvas
• Lituanistika <http://www.lituanistikadb.lt> yra
humanitariniø ir socialiniø mokslø publikacijos arba jø
bibliografinë informacija
• Teisës aktø paieðka <http://www.lrs.lt/>
• Patentø paieðka <http://www.vpb.lt/>

Atvirosios prieigos tarptautiniai ištekliai
• Moksliniø þurnalø katalogas
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
<http://www.doaj.org/>
• El. knygø katalogas
Directory of Open Access Books
<http://www.doabooks.org/doab>
• Disertacijø, straipsniø, empiriniø duomenø ir kt.
akademiniø institucijø duomenø bazes rasite per
OpenDOAR <http://www.opendoar.org/>,
ROAR <http://roar.eprints.org/>

Specializuotos paieškos sistemos
• Mokslinës informacijos paieðkos sistemos:
Google Scholar <http://scholar.google.lt/>
CrossRef <http://search.crossref.org/>
Worldwidescience <http://worldwidescience.org/>
ScienceResearch.com<http://www.scienceresearch.com/>
• Knygø paieðkos sistema
Google knygos <http://books.google.com/>
• Patentø paieðka
Google Patents <http://www.google.com/patents>

Virtualios bibliotekos

Teminiai katalogai

Gali bûti institucijos, regiono ar kurios nors mokslo srities
informacijos poreikiams tenkinti ir atlikti paieðkà ið karto
daugelyje ávairiø informacijos iðtekliø.
• Lietuvos institucinës virtualios bibliotekos
<http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/static_htmls/
lvblist_lt_LT.html> skirtos paieškai institucijos kuriamose ir
prenumeruojamose duomenø bazëse.
• Lietuvos virtuali biblioteka <http://www.lvb.lt> yra
informacijos paieðkos sistema visø Lietuvos akademiniø
bibliotekø iðtekliuose.

• Lietuvos akademiniø bibliotekø svetainëse galima rasti
naudingø teminiø sàraðø ar katalogø: Visuomenës sveikata
<http://library.kmu.lt/sveikata/apie/apie.htm>, Elektroniniai
ištekliai <http://www.mb.vu.lt/istekliai/>, Naudingos nuorodos
pagal mokslø sritis <http://ktu.edu/turinys/naudingosnuorodos-pagal-mokslo-kryptis-humanitariniai-mokslai>
• Tarptautiniai teminiai katalogai buvo populiaresni iki
virtualiø bibliotekø atsiradimo, pvz., Open Directory Project
<http://www.dmoz.org/>
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 IŠMANIOJI
PAIEŠKA
Siekiant patobulinti paieðkos mechanizmà ir gauti
tikslesnius paieðkos rezultatus, diegiamos semantinës
paieðkos technologijos, kurios:
 vertina paieðkos þodþiø (terminø) prasmæ ir
kontekstà (sàsajas ir ryðius su kitais paieðkos þodþiais,
susijusiomis temomis ar sritimis),
 pateikia sugrupuotus rezultatus pagal informacijos
rûðá (tekstas, vaizdas, vaizdo áraðas ir kt.), iðtekliaus rûðá
(forumas, tinklaraðtis, duomenø bazë, organizacijos svetainë
ir kt.), tematikà, veiklos ar mokslo sritis ir kt.
Semantinei paieðkai reikalingos terminø prasmës ir
jø sàsajos, todël daþnai naudojamasi ontologijomis.
Ontologija yra struktûruotas konkreèios srities þodynas su
apraðytomis terminø prasmëmis ir formalizuotu jø pateikimu.
Ontologijose apraðomos sàvokos, tipai, hierarchijos,
tarpusavio sàryðiai ir priklausomybës, pavyzdiniai atvejai.


Daugiadalykës semantinës paieðkos sistemos:
• Clusty.com <http://clusty.com/>
• Exalead <http://www.exalead.com/search/>
• Swoogle <http://swoogle.umbc.edu/>
• WolframAlpha <https://www.wolframalpha.com/>



Teminës semantinës paieðkos sistemos:
• Europeana (kultûros paveldo)
<http://www.europeana.eu/>
• GoPubMed (biomedicinos srities)
<http://www.gopubmed.org/web/gopubmed/>
• Semedico (medicinos srities)
<http://www.semedico.org/>
• Lt-world (technologijø sàsajos su natûraliomis kalbomis)
<http://www.lt-world.org/>



VAIZDINË PAIEÐKA

Atliekant informacijos paieðkà svarbu ne tik rasti poreikius
atitinkanèius rezultatus, bet ir greitai bei patogiai juos atsirinkti.
Informacija geriausiai suvokiama, kai pateikiama vaizdine forma.
Šiuo metu kuriamos informacijos paieškos sistemos ir
programos, kuriose rezultatai atvaizduojami dvimate ar trimate
vaizdine forma:
• Spacetime3D <http://app.spacetime3d.com/> –
vaizdinë paieðkos rezultatø ið Google, vaizdø kolekcijos,
Vikipedijos ir Youtube perþiûra
• Oolone <http://www.oolone.com/index.aspx> –
pateikia paieðkos rezultatus su tinklalapiø áprastais ir padidintais
vaizdais
• Cubiceye <http://www.cubiceye.net/> – informacijos
perþiûra 3D formatu (mokama, bet galima paþiûrëti pavyzdþiø)


TIKRALAIKËS PAIEÐKOS
SISTEMOS

Akademinës visuomenës informacijos poreikiai daþniausiai
yra susijæ su studijø bei moksline veikla, todël daþniausiai
ieðkoma mokslo publikacijø, statistinës ir kt. informacijos.
Praktinëje veikloje gali prireikti naujausiø þiniø apie mokslo
ávykius, leidinius ar organizacijas, atsiliepimø ið socialiniø tinklø.
Galima pasinaudoti tikralaikës (atliekamos realiuoju laiku)
paieðkos sistemomis:
• 48ers: Real Social Search <http://www.48ers.com/>
• TOPSY <http://topsy.com/> pateikia analizæ ir naujienas
ið socialiniø tinklø
• SurfWax <http://www.surfwax.com/> atlieka naujienø
paieðkà 140 populiariø RSS svetainiø
• Twitter Search <http://search.twitter.com/>



INFORMACIJOS PAIEŠKOS
STRATEGIJOS PATARIMAI

Informacijos paieðkos patarimai sëkmingam informacijos
paieðkos strategijos pasirinkimui:
 Dël informacijos gausos surinkti visos tinkamos
informacijos neámanoma. Išlaikykite pusiausvyrà tarp informacijos
kiekybës ir kokybës, paieðkos laiko sànaudø bei pastangø ir
rezultatø.
 Nëra vieno teisingo sprendimo, vieno paieðkos
árankio ar tik keleto tinkamø paieðkos þodþiø. Paieðkai
nepasisekus, bandykite naujà paieðkos strategijà, parinkite
kitus paieškos þodþius.
 Pasirinkite tinkamiausius paieðkos árankius, kuriuose
bûtø galima rasti pakankamai tinkamø ðaltiniø neeikvojant
per daug laiko ir pastangø.
 Iðmoktus pagrindinius paieðkos principus (paieðkos
þodþiø, rûðiø ir iðtekliø pasirinkimas) galima pritaikyti atliekant
paieðkà bet kuriuose informacijos iðtekliuose.
 Uþsirašykite pasirinktus paieðkos þodþius, árankius,
iš karto išsaugokite rastus tinkamus viso teksto dokumentus
ir informacijà apie juos, pasiþymëkite pastabas, išsisaugokite
vertingas nuorodas.
 Jeigu nesiseka gauti reikalingos informacijos ar trûksta
motyvacijos, pasinaudokite kolegø ir paieðkos specialistø
patarimais bei pagalba.


IŠSAMIAU...

Apie prenumeruojamas duomenø bazes
<http://www.lmba.lt/duomenu-bazes>
Naudojimosi elektroniniais mokslo duomenø iðtekliais
neformaliojo mokymo medþiaga <http://www.lmba.lt/apielmba/projektai/emodblt2/mokymo-moduliai>
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