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

• Bibliotekos el. ištekliais registruoti vartotojai gali naudotis 
visą parą bet kurioje vietoje su interneto ryšiu.

• Individualus studento prisijungimas prie el. išteklių:
✓ Vardas – studento kodas VDA informacinėje sistemoje 

(AIS);
✓ Slaptažodis – 4 paskutiniai asmens kodo skaitmenys.

• Jei dėl prisijungimo kyla klausimų, prašome 
kreiptis el. paštu library@vda.lt

https://www.vda.lt/lt/biblioteka
mailto:library@vda.lt


VDA bibliotekos ištekliai 

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

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

Pasiūlykite įsigyti trūkstamus leidinius 

(spausdintinius ir elektroninius)

https://www.vda.lt/lt/biblioteka/Pasiulyk-knyga

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

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


E-katalogai (svetainės skiltis)
https://www.vda.lt/lt/biblioteka/e-katalogai-duomenu-bazes

• Puslapyje E-katalogai taip pat pateikiamos nuorodos į 

kitų Lietuvos bibliotekų informacijos išteklių paieškos 

sistemas.

• VDA virtuali biblioteka 

https://vb.vda.lt 

spausdintiniai ir elektroniniai ištekliai

• VDA bibliotekos elektroninis katalogas 

https://vda.library.lt

spausdintiniai ir dalis elektroninių išteklių 

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


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

Prisijungti

Paieška pagal Įrašo žodį gali 

pateikti daugiau rezultatų.

Tikslesni rezultatai bus 

pasirinkus tam tikrą 

išteklių ir / ar kriterijų 

Išplėstinėje paieškoje.

https://vb.vda.lt/


VDA virtuali biblioteka

• Be prisijungimo gali būti ieškoma Bibliotekos ištekliuose – visuose 
kartu arba atskirai viename ištekliuje bei tikslinant rezultatus:
- VDA bibliotekos el. katalogas, 
- VDA mokslo publikacijos (eLABa PDB),
- VDA studijų baigiamieji darbai (eLABa ETD), 
- atvirosios prieigos el. ištekliai.

• Prisijungimas yra būtinas:
- knygų užsakymui VDA bibliotekos kataloge (pasiskolinti ir išsinešti), 
- dokumentų prieigai VDA prenumeruojamose duomenų bazėse, 
- standartų prieigai per Lietuvos standartizacijos departamentą (LST) ,
- VDA intranete esančių studijų darbų (eLABa ETD) prieigai.

• Papildoma paieška Lietuvos akademiniuose ištekliuose: Lietuvos 
aukštųjų mokyklų bibliotekų spaudiniai, mokslo publikacijų ir studijų 
darbų talpykla eLABa, duomenų bazė „Lituanistika“. Dalis elektroninių 
leidinių yra atvirosios viso teksto prieigos.

https://vb.vda.lt

https://vb.vda.lt/


Paieškos rezultatai VDA virtualioje 
bibliotekoje: tikslinimas pagal vieną arba 

daugiau pasirinktų kriterijų 
pavyzdys

> Papildomi 

ištekliai



Spaudinių užsakymas 

VDA virtualioje bibliotekoje https://vb.vda.lt

ir Bibliotekos kataloge https://vda.library.lt/
• Būtinas VDA bibliotekos registruoto vartotojo prisijungimas.
• Spaudinių saugojimo vietos (spaudinių užsakymui Vilniuje – VDA Centrinė 

biblioteka; fakultetų bibliotekos; Saugykla; Meno skaitykla).
• Vilniaus fakulteto bibliotekos Meno skaityklos spaudiniai gali būti užsakomi 

ir skolinami išsinešimui terminui, susitartam su bibliotekininku.
• Kitose skaityklose esantys spaudiniai yra skaitomi vietoje (neužsakomi, 

įsidėmėkite surasto spaudinio autorių, antraštę ir šifrą). 
• Prašome spaudinius grąžinti iki skolinimo laikotarpio pabaigos arba jį 

prasitęsti, kad netektų mokėti delspinigių!
• Prasitęsti terminą galite virtualios bibliotekos Mano bibliotekos kortelėje ar/ 

ir katalogo Mano paskyroje, tel. (85) 2105455 ir el. paštu library@vda.lt. 
• Kito skaitytojo pasiskolintą spaudinį taip pat galite užsakyti (rezervuoti vietą 

eilėje). Kai spaudinys bus grąžintas, galėsite  jį pasiimti. 
• Informaciniai pranešimai siunčiami į VDA el. pašto dėžutes.

https://vb.vda.lt/
https://vda.library.lt/
mailto:library@vda.lt


Spaudinio užsakymas VDA virtualioje bibliotekoje 
https://vb.vda.lt (Vilniaus fakulteto pavyzdys)

Užsakymas fiksuojamas, kai matote pranešimą:

Vardas Pavardė

https://vb.vda.lt/


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

Mano bibliotekos kortelė 

(skiltyje „Išdavimai“ galite prasitęsti skolinimo terminą)

Jei dėl pratęsimo ar delspinigių skaičiavimo kyla 

klausimų, prašome kreiptis el. paštu library@vda.lt

https://vda.library.lt/
mailto:library@vda.lt


Tų pačių spaudinių užsakymas galimas ir atskirai tik 
VDA bibliotekos elektroniniame kataloge https://vda.library.lt

https://vda.library.lt/


Spaudinių užsakymas VDA bibliotekos kataloge I
https://vda.library.lt

Pavyzdys

Pasirinkite spaudinio

saugojimo vietą

https://vda.library.lt/


Spaudinių užsakymas VDA bibliotekos kataloge II

Pavyzdys

https://vda.library.lt

Pasirinkite „Užsakyti leidinį“

https://vda.library.lt/


Spaudinių užsakymas VDA bibliotekos kataloge III

(paspauskite „Užsakyti“ du kartus, kitų laukų nepildykite)

Užfiksuoto užsakymo pranešimas:

Pavardė, Vardas

https://vda.library.lt

https://vda.library.lt/


VDA bibliotekos kataloge

Mano paskyra

Pavardė, Vardas

https://vda.library.lt

https://vda.library.lt/


VDA bibliotekos visos prenumeruojamos 
duomenų bazės (sąrašas)

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. 

(viso teksto laisva prieiga iš VDA kompiuterių)

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


Nuotolinė prieiga prie VDA bibliotekos prenumeruojamų, 
laikinos prieigos (testuojamų) duomenų bazių ir įsigytų 

elektroninių knygų
(per EZproxy programą) https://bazes.vda.lt:2443/login

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


VDA bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės

• Berg Fashion Library – mados dizaino 
informaciniai leidiniai ir vaizdai.

• DETAIL inspiration – architektūros 
projektai.

• EBSCO duomenų bazių paketas – menų 
ir įvairių mokslų sričių leidiniai.

• Flipster (EBSCO) – populiarieji žurnalai: 
animacija, architektūra, dizainas, 
fotografija, keramika, meno naujienos 
pasaulyje.

• Grove Art Online – Oksfordo 
universiteto (D. Britanija) leidyklos 
vaizduojamųjų menų informaciniai 
leidiniai.

• JSTOR – socialinių ir humanitarinių 
mokslų žurnalai.

• Taylor & Francis – menų ir įvairių 
mokslų sričių žurnalai.

• The Index of Medieval Art – Prinstono
universiteto (JAV) sudaroma viduramžių 
meno kūrinių duomenų bazė.

• Vilniaus Gedimino technikos
universiteto (VILNIUS TECH) 
elektroninės knygos – atrinktos 
architektūros, kultūros ir filosofijos 
knygos.

• WGSN Fashion – šiuolaikinės mados 
dizaino ir tekstilės meno tendencijų 
prognozės ir vizualinė medžiaga.

Nuotolinė prieiga (EZproxy): 
https://login.bazes.vda.lt:2443/login

https://login.bazes.vda.lt:2443/login?url=https://www.bloomsburyfashioncentral.com
https://login.bazes.vda.lt:2443/login?url=http://www.inspiration.detail.de/startseite.html?lang=en
https://login.bazes.vda.lt:2443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx
https://login.bazes.vda.lt:2443/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7624997&groupid=main&profile=eon
https://www-oxfordartonline-com.bazes.vda.lt:2443/
https://www-jstor-org.bazes.vda.lt:2443/
https://login.bazes.vda.lt:2443/login?url=https://www.tandfonline.com/
https://login.bazes.vda.lt:2443/login?url=https://theindex.princeton.edu/home.action
https://login.bazes.vda.lt:2443/login?url=https://www.ebooks.vgtu.lt
https://www-wgsn-com.bazes.vda.lt:2443/accounts/edu
https://login.bazes.vda.lt:2443/login


VDA įsigytos neterminuotos prieigos 

elektroninės knygos
Nuotolinė prieiga (EZproxy): 

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

• Designing Memory: The Architecture of Commemoration 
in Europe 1914 to the Present (Sabina Tanović, 2019 m.).
https://www-cambridge-org.bazes.vda.lt:2443/core/books/designing-memory/F35EBD899C7B4C24B15CAE55F81E6F9E

• Handbook of Art and Global Migration: Theories, Practices, and 
Challenges (Burcu Dogramaci, Birgit Mersmann, 2019 m.).

https://search-ebscohost-com.bazes.vda.lt:2443/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2509457&site=ehost-live

• Image, History and Memory: Central and Eastern Europe in a 
Comparative Perspective (Michał Haake, Piotr Juszkiewicz, 2022 m.).

https://doi-org.bazes.vda.lt:2443/10.4324/9781003264460

• SpringerLink – neterminuotai įsigytos vaizduojamųjų menų
ir įvairių mokslo sričių knygos, išleistos 2006–2007 m.
https://login.bazes.vda.lt:2443/login?url=https://link.springer.com

https://login.bazes.vda.lt:2443/login
https://www-cambridge-org.bazes.vda.lt:2443/core/books/designing-memory/F35EBD899C7B4C24B15CAE55F81E6F9E
https://search-ebscohost-com.bazes.vda.lt:2443/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2509457&site=ehost-live
https://doi-org.bazes.vda.lt:2443/10.4324/9781003264460
https://login.bazes.vda.lt:2443/login?url=https://link.springer.com


Informacijos paieškos aspektai
• Ieškokite ne vienoje duomenų bazėje.

• Naudodami išplėstinę paiešką, lengviau rasite vertingus 

rezultatus.

• Pažymėję „Peer Reviewed“ / „Recenzuota“ gausite tik 

mokslines publikacijas.

• Pažymėję „Full Text“ / „Visas tekstas“; „Open Access“ / 

„Atviroji prieiga“ paieškos rezultatuose gausite tik viso teksto 

publikacijas.

• Kai kuriose duomenų bazėse naudojami simboliai:

✓ ieškodami tikslios frazės, paieškos žodžius rašykite 

kabutėse “ “

✓ vietoje vieno praleisto simbolio paieškos žodyje rašykite 

„klaustuką“ ?

✓ vietoje daugiau kaip vieno praleisto simbolio paieškos 

žodyje rašykite „žvaigždutę“ *



Paieška EBSCO duomenų bazėse:
konkrečios arba visų duomenų bazių pasirinkimas

Nuotolinė prieiga: https://login.bazes.vda.lt:2443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx

https://login.bazes.vda.lt:2443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx


Art& Architecture Complete (EBSCO) duomenų bazė
išplėstinės paieškos kriterijai

Art Image Collection
All Text – plačiausia 

paieška

Title – straipsnio / 

knygos dalies 

pavadinimas

Publication Name 

(Source) – žurnalo / 

knygos pavadinimas 



Art & Architecture Complete (EBSCO) duomenų bazė 

paieškos rezultatai ir jų tikslinimas (pavyzdys)



Paieškos rezultato (straipsnio) detali informacija ir 
papildomi įrankiai 

(pavyzdys: citavimas, išsaugojimas, automatinis vertimas, 
įgarsinimas anglų k. ir kiti)

Straipsnis: https://search-ebscohost-com.bazes.vda.lt:2443/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=138441293&site=ehost-live

https://search-ebscohost-com.bazes.vda.lt:2443/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=138441293&site=ehost-live


Iškilus klausimams dėl informacijos paieškos 

prašome kreiptis vaida.jankauskaite@vda.lt
tel. (8 5) 2105457

Išsamiau apie informacijos paiešką ir jos naudojimą:

• Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas 
(Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, autoriai, 2019)

https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37

• Medijų ir informacinis raštingumas (Vilniaus universitetas, 2019)

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

• Naudojimosi elektroniniais mokslo duomenų ištekliais 
neformaliojo mokymo medžiaga (Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, autoriai, 2014)

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

mailto:vaida.jankauskaite@vda.lt
https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37
https://atviri.emokymai.vu.lt/course/view.php?id=2
http://www.lmba.lt/apie-lmba/projektai/emodblt2/mokymo-moduliai

