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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 
 

 

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

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

 

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

https://vb.vda.lt/


VDA virtuali biblioteka 
• Be prisijungimo gali būti ieškoma 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 – 
visuose kartu arba atskirai viename ištekliuje, taip pat 
pasirinktinai, bei tikslinant paieškos rezultatus. 
 

• Prisijungimas būtinas knygų užsakymui VDA bibliotekos 
kataloge, paieškai dalyje VDA prenumeruojamų duomenų 
bazių, Lietuvos standartizacijos departamento (LST) standartų 
kataloge ir VDA intranete esančių studijų darbų prieigai. 
 

• VDA virtualioje bibliotekoje gali būti pasirenkamas paieškos 
išteklius: Lietuvos akademiniai ištekliai (Lietuvos aukštųjų 
mokyklų bibliotekų el. katalogai, mokslo publikacijų ir studijų 
darbų talpyklos, duomenų bazė „Lituanistika“). 
 

https://vb.vda.lt 
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Paieška VDA virtualioje bibliotekoje 
(rezultatų tikslinimas ir suasmeninimas 

pagal studijų interesus) 
pavyzdys 

 



Spaudinių užsakymas  
VDA virtualioje bibliotekoje https://vb.vda.lt 
ir Bibliotekos kataloge http://vda.library.lt 

 •  Būtinas VDA bibliotekos registruoto vartotojo prisijungimas. 
• Atkreipkite dėmesį į spaudinių saugojimo vietą Vilniuje (spaudinių 
užsakymui – VDA Centrinė biblioteka, Saugykla). 
• Saugykloje esančias knygas galima užsisakyti ir pasiskolinti 
(išdavimo terminai: Mėnesiui (30 d.) ir Dviem savaitėms (14 d.). 
• Meno skaitykloje, Retų spaudinių skaitykloje bei A. ir A. Tamošaičių 
bibliotekos skaitykloje (Vilniuje) knygas galima skaityti tik bibliotekos 
patalpose (įsidėmėkite surasto spaudinio šifrą). 
• Jei nėra kitų vartotojų užsakymų (rezervacijų) pasiskolinto spaudinio 
išdavimo terminą galite prasitęsti Mano bibliotekos kortelėje ar/ ir Mano 
paskyroje, telefonu (8 5) 2105455 ir el. paštu library@vda.lt.  
• Informaciniai pranešimai siunčiami į VDA el. pašto dėžutes. 
• Prašome laiku grąžinti leidinius, kad netektų mokėti delspinigių! 
 

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


Spaudinio užsakymas VDA virtualioje 
bibliotekoje (Vilniaus fakulteto pavyzdys) 

Užsakymas fiksuojamas, kai matote pranešimą: 



VDA virtuali biblioteka  
„Mano bibliotekos kortelė“  

 



E-katalogai (svetainės skiltis) 
VDA Bibliotekos katalogas 

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

 

https://vda.library.lt 
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Informacijos paieška galima  
ir atskirai tik Bibliotekos kataloge 

http://vda.library.lt 

Paieška pagal Įrašo žodį gali  
pateikti daugiau, bet mažiau tikslių 

rezultatų. 

http://vda.library.lt/


Spaudinių užsakymas Bibliotekos kataloge I 
  http://vda.library.lt 

Pavyzdys 

http://vda.library.lt/


Spaudinių užsakymas  
Bibliotekos kataloge II 

Pavyzdys 



 Spaudinių užsakymas Bibliotekos 
kataloge III 

(paspausti „Užsakyti“, kitų laukų nepildyti) 

Užfiksuoto užsakymo pranešimas: 



Bibliotekos katalogas 
„Mano paskyra“  

 

Pavardė, Vardas 



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. Lietuvoje autorių teises gina LR 

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. 
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Nuotolinė VDA bibliotekos prenumeruojamų 
duomenų bazių prieiga 

(per Ezproxy programą) https://bazes.vda.lt:2443/login 
 

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


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“ arba „Open Access“ 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 bazių pakete 
konkrečios arba visų duomenų bazių 

pasirinkimas 
 



Art& Architecture Complete per EBSCO 
išplėstinės paieškos kriterijai 



Art& Architecture Complete per EBSCO 
paieškos rezultatai ir jų tikslinimas 



Paieškos rezultato (straipsnio) detali 
informacija ir papildomi įrankiai  

(citavimas, automatinis vertimas ir įgarsinimas, 
išsaugojimas ir kiti) 



 Grove Art Online 
(dalis Oxford Art Online) 

straipsnių ir iliustracijų paieška žodynuose  
 



Berg Fashion Library  
(Bloomsbury Fashion Central) duomenų bazė 

(enciklopedija The Berg Encyclopedia of World Dress and 
Fashion, straipsniai, parodos ir iliustracijos apie madą) 

 



Kitos prenumeruojamos duomenų bazės 
• Artfilms Digital –

šiuolaikinio meno filmai. 
• EBSCO – įvairių mokslų 

sričių el. leidiniai. 
• Emerald – socialinių 

mokslų žurnalai. 
• JSTOR – socialinių ir 

humanitarinių mokslų el. 
leidiniai. 

• Springer – vaizduojamųjų 
menų el. knygos. 
 

• Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto 
leidykla „Technika“ – 
atrinktos architektūros, 
kultūros ir filosofijos el. 
knygos.  

• Taylor & Francis – įvairių 
mokslų sričių el. leidiniai. 

• The Index of Medieval 
Art viduramžių meno 
kūrinių aprašymai ir 
iliustracijos.  



Iškilus klausimams prašome kreiptis 
vaida.jankauskaite@vda.lt 

 Tel. (+370) 651 77 336 

 Išsamiau apie informacijos paiešką ir jos naudojimą: 
 
• 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 
• Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas 
https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37 

mailto: vaida.jankauskaite@vda.lt
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