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VDA bibliotekos svetainė

(informacijos paieškos pradžia)
https://www.vda.lt/lt/biblioteka

• Bibliotekos el. ištekliais galima naudotis 24 

valandas per parą bet kurioje vietoje.

• Individualus studento prisijungimas prie el. išteklių:

 Vardas – studento kodas VDA informacinėje 

sistemoje (AIS)

 Slaptažodis – 4 paskutiniai asmens kodo 

skaitmenys

https://www.vda.lt/lt/biblioteka


VDA bibliotekos ištekliai 

Informacijos ištekliai 

(Duomenų bazės)
https://www.vda.lt/lt/biblioteka/informacijos-istekliai/duomenu-bazes

E-katalogai ir talpyklos
https://www.vda.lt/lt/biblioteka/e-katalogai-duomenu-bazes

https://www.vda.lt/lt/biblioteka/informacijos-istekliai/duomenu-bazes
https://www.vda.lt/lt/biblioteka/e-katalogai-duomenu-bazes


E-katalogai ir talpyklos

(VDA bibliotekos el. katalogas)

https://www.vda.lt/lt/biblioteka/e-katalogai-duomenu-bazes

https://vda.library.lt

https://www.vda.lt/lt/biblioteka/e-katalogai-duomenu-bazes
https://vda.library.lt/


Paieška ir užsakymas 

bibliotekos el. kataloge 

•  El. kataloge atkreipkite dėmesį į leidinio saugojimo 

vietą Vilniuje (VDA biblioteka)

•  Paieška galima be prisijungimo

• Norint užsakyti knygą, būtina prisijungti

• Saugykloje esančias knygas galima užsisakyti ir 

pasiskolinti (išdavimo terminai: Mėnesiui (30 d.) ir Dviem 

savaitėms (14 d.)

• Meno, Retų spaudinių bei A. ir A. Tamošaičių 

bibliotekos skaityklose knygas (neužsakomos) galima 

skaityti bibliotekos patalpose (įsidėmėkite surasto leidinio 

šifrą, pagal kurį surasite knygą skaitykloje)



Paieška bibliotekos el. kataloge

http://vda.library.lt

http://vda.library.lt/


Užsakymas bibliotekos el. kataloge I
(peržiūrėti daugiau informacijos apie knygą ir užsakyti knygą galima 

pasirinkus paieškos rezultatų sąrašo eilės numerį arba pasirinkus

saugojimo vietą

)

http://vda.library.lt

Pavyzdys

http://vda.library.lt/


Užsakymas 

bibliotekos el. kataloge II

Pavyzdys



Užsakymas 

bibliotekos el. kataloge III
(paspausti „Užsakyti“, kitų laukų nepildyti)



Užsakymas bibliotekos el. kataloge IV 
(Knygos užsakymo veiksmų pabaiga – rodomas 

pranešimas apie priimtą užsakymą. 

Apie įvykdytą užsakymą informuojama el. paštu.) 



El. katalogo skyrelis „Mano paskyra“
(užsakyti leidiniai, pasiskolintų leidinių išdavimo termino 

pratęsimas, išdavimų istorija, delspinigiai ir kt.) 

Pavardė, Vardas



VDA bibliotekos prenumeruojamos 

duomenų bazės 
(prieiga iš VDA bibliotekos kompiuterių)

https://www.vda.lt/lt/biblioteka/informacijos-istekliai/duomenu-bazes

Prenumeruojamų duomenų bazių duomenys gali būti kopijuojami (perkeliami į kompiuterį, 

spausdinami ir pan.) tik nedideliais kiekiais (1 straipsnis iš 1 žurnalo arba iki 20% 

elektroninės knygos vieno prisijungimo metu). Griežtai draudžiama kopijuoti 

informaciją ištisai. Tokių duomenų perdavimas tretiesiems asmenims, kėlimas į internetą ar 

naudojimas komerciniais tikslais griežtai draudžiamas. Lietuvoje autorių teises gina LR 

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

https://www.vda.lt/lt/biblioteka/informacijos-istekliai/duomenu-bazes


VDA bibliotekos prenumeruojamos 

duomenų bazės 
(nuotolinė prieiga) 

https://bazes.vda.lt:2443/login

https://bazes.vda.lt:2443/login


Paieškos prenumeruojamose

duomenų bazėse aspektai
 Naudokite ne vieną duomenų bazę

 Naudojant išplėstinę paiešką, lengviau atsirinkti 

vertingus rezultatus ir patikslinti juos pagal publikacijos 

datą, tipą ir pan.

 Pažymėję „Peer Reviewed“ (recenzuota) gausite tik 

mokslines publikacijas

 Pažymėję „Full Text“ (visas tekstas) paieškos 

rezultatuose gausite tik viso teksto publikacijas

 El. knygų skaitymas internete yra neribotas, bet, norint, 

atsisiųsti el. knygą, reikia įsidiegti atitinkamą duomenų 

bazės programą



Paieška EBSCO Publishing

duomenų bazėse (EBSCOhost Web)

http://search.epnet.com

http://search.epnet.com/


Konkrečios, kai kurių ar visų EBSCO

duomenų bazių pasirinkimas paieškai



Paieška EBSCO Art& Architecture Complete

duomenų bazėje



Paieškos EBSCO Art& Architecture Complete

pavyzdys



Paieškos rezultato (straipsnio) detali 

informacija ir papildomi įrankiai 
(citavimas, automatinis vertimas ir įgarsinimas, 

išsaugojimas ir kiti)



Berg Fashion Library

(Bloomsbury Fashion Central) duomenų bazė

(enciklopedija The Berg Encyclopedia of World Dress and 

Fashion, straipsniai, parodos ir iliustracijos apie madą)

https://www.bloomsburyfashioncentral.com/products/whats-in-the-berg-fashion-library

https://www.bloomsburyfashioncentral.com/products/whats-in-the-berg-fashion-library


Straipsnių ir iliustracijų paieška žodyne 

The Grove Dictionary of Art duomenų bazėje 

Oxford Art Online

https://www.oxfordartonline.com/groveart

https://www.oxfordartonline.com/groveart


Kitos prenumeruojamos duomenų bazės
• EBSCO http://search.epnet.com

įvairių mokslo sričių

duomenų bazės: Academic Search

Complete; Business Source Complete; 

ERIC; Health Source: Nursing/Academic

Edition; Health Source - Consumer

Edition; MasterFILE Premier; MEDLINE; 

Newspaper Source

• The Index of Medieval Art
https://theindex.princeton.edu/home.action

viduramžių meno el. knygos ir 

iliustracijos 

• SpringerLINK E-Books

http://link.springer.com el. knygos 

apie architektūrą, dizainą, meną

• Emerald Management

eJournals Collection
http://www.emeraldinsight.com

socialinių mokslų straipsniai

• JSTOR http://www.jstor.org

socialinių ir humanitarinių mokslų 

straipsnių kolekcijos

Arts & Sciences III ir Arts & 

Sciences IV 

• VGTU leidykla „Technika“  
http://www.ebooks.vgtu.lt

el. knygos apie architektūrą, 

istoriją, filologiją, filosofiją

http://search.epnet.com/
https://theindex.princeton.edu/home.action
http://www.jstor.org/
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.jstor.org/
http://www.ebooks.vgtu.lt/


E-katalogai ir talpyklos

(VDA virtuali biblioteka – integruoti visi 

VDA bibliotekos ištekliai)
https://www.vda.lt/lt/biblioteka/e-katalogai-duomenu-bazes

https://vb.vda.lt

https://www.vda.lt/lt/biblioteka/e-katalogai-duomenu-bazes
https://vb.vda.lt/


VDA virtuali biblioteka

• Skaitytojo prisijungimas būtinas knygų užsakymui VDA 

bibliotekos kataloge ir paieškai VDA prenumeruojamose 

duomenų bazėse bei integruotame Lietuvos 

standartizacijos departamento (LST) standartų kataloge

• Be prisijungimo gali būti atliekama paieška Bibliotekos 

ištekliuose: (VDA bibliotekos el. kataloge, VDA mokslo 

publikacijų (eLABa PDB) ir VDA magistro darbų ir daktaro 

disertacijų (eLABa ETD) talpyklose ir duomenų bazių 

atvirosios prieigos kolekcijose

• Integruoti Lietuvos akademiniai ištekliai (Lietuvos aukštųjų 

mokyklų bibliotekų el. katalogai, mokslo publikacijų ir 

studijų darbų talpyklos, duomenų bazė „Lituanistika“)

https://vb.vda.lt

https://vb.vda.lt/


VDA virtuali biblioteka https://vb.vda.lt

https://vb.vda.lt/


Paieška VDA virtualioje bibliotekoje
(rezultatų tikslinimas ir suasmeninimas 

pagal mokslinius interesus)

pavyzdys



Knygos užsakymas VDA virtualioje 

bibliotekoje (pavyzdys)



VDA virtualios bibliotekos skyrelis 
„Mano bibliotekos kortelė“ 

(užsakyti leidiniai, pasiskolintų leidinių išdavimo termino 

pratęsimas, delspinigiai ir kt.)



Iškilus klausimams dėl duomenų bazių 

naudojimo prašome kreiptis į vyresniąją 

bibliotekininkę-duomenų bazių 

administratorę Vaidą Jankauskaitę

vaida.jankauskaite@vda.lt

Tel. (85) 2105457

Išsamiau:

• Medijų ir informacinis raštingumas 

https://atviri.emokymai.vu.lt/course/view.php?id=2

• Naudojimosi elektroniniais mokslo duomenų ištekliais 

neformaliojo mokymo medžiaga

http://www.lmba.lt/apie-lmba/projektai/emodblt2/mokymo-moduliai

mailto:vaida.jankauskaite@vda.lt
https://atviri.emokymai.vu.lt/course/view.php?id=2
http://www.lmba.lt/apie-lmba/projektai/emodblt2/mokymo-moduliai


Ačiū!


