
„Ebsco Publishing“ duomenų bazė 

„Ebsco Publishing“ duomenų bazė į kurią įeina daugiau nei 30000 pavadinimų leidinių, specialiai 
atrinktų viešosioms bibliotekoms. Duomenų bazėje galima rasti daugybę straipsnių, laikraščių, 
mokslinių darbų ir net skaitmenizuotų knygų įvairiausiomis temomis. „Ebsco Publishing“ duomenų 
bazę sudaro atskiros duomenų bazės sugrupuotos pagal paieškos tematiką. Vienu metu informacijos 
galima ieškoti ne tik vienoje, bet keliose duomenų bazėse.  

Kaip prisijungti? 

Prisijungti galima iš bet kurių Šiaulių rajono savivaldybės bibliotekos kompiuterių suvedus 
http://search.ebscohost.com/ adresą. Arba atsidaryti Šiaulių rajono savivaldybės bibliotekos 
internetinį puslapį (https://srsvb.lt/) pasirinkti skiltį: Skaitytojams           Duomenų bazės           
Prenumeruojamos bazės.  

 

Atsidarius duomenų bazę galima rinktis vieną iš dviejų variantų: 

1. EBSCOhost Web – įvairios tematikos leidinių paieška. 
2. Business Searching Interface – verslo tematikos leidinių paieška.  

Pasirinkus pirmąjį variantą sistema mums atidarys duomenų bazių sąrašą išdėstyta pagal tematiką, 
galime rinktis vieną ar kelias paieškos bazes, priklausomai nuo to, kokios informacijos ieškome. 
Pažymėję norimus variantus spaudžiame „Continue“. 



 

Atlikus šiuos veiksmus atsiduriame duomenų bazės paieškoje.  

Paieška 

Yra du paieškos variantai:  

1. Įprastinė paieška (Basic Search) 
2. Išplėstinė paieška (Advanced Search) 

Pasirinkus pirmąjį variantą atsidaro paieškos langas, kuriame mes įvedame žodį, frazę, leidinio 
pavadinimą ir t.t.  

 



 

Pagal duotas parinktis mes galime koreguoti savo paiešką. Pasikeisti savo Paieškos rėžimą (Search 
modes) į norimą, galime nusistatyti ieškomo leidinio tipą (Publication type), bei išleidimo datą 
(Publication date).  

Jei norime išplėsti paiešką, naudojamės Išplėstinės paieškos (Advanced Search) funkcija.  

Išplėstinė paieška leidžia rasti daugiau ieškomų leidinių, taip pat turi daugiau ieškos skilčių.  

 



 

Išplėstinės paieškos funkcijos (AND, OR, NOT) 

Išplėstinės paieškos laukas turi kelias funkcijas. Viena funkcija naudojama paieškoje yra „AND“. 
Pasirinkus šią funkciją sistema ieškos ar pasirinktos frazės yra viename sakinyje. 

 

 



Jeigu mes pasirinktume funkciją „OR“ sistema atskirai ieškos abiejų paieškos frazių failų, tačiau 
jos nebūtinai bus viename sakinyje.

 

Jei pasirinksime funkciją „NOT“, sistema nerodys paieškos frazių kurios pažymėtos NOT. 

 

 

 

 



Paieškos rėžimai 

 

Nuo pasirinkto paieškos rėžimo priklauso mūsų paieškos rezultatai. Yra 4 paieškos rėžimai:  

1.  Boolean/Phrase – ieškoma pagal konkrečią frazę. 
2.  Find all my search terms – ieškoma pagal visus panaudotus žodžius frazėje. 
3.  Find any of my search terms – paieška rodo rezultatus pagal atskirus žodžius naudotus frazėje. 
4.  SmartText Searching – galima įvesti kiek tik norima žodžių (sakinį, pastraipą) pagal užklausą 

ieškoma rezultatų. 

Leidinio peržiūra 

Norint atsidaryti leidinio aprašymą turime spausti norimo failo antraštę. Tada sistema mums atidaro 
leidinio aprašą. 



 

 

Jei norime atsidaryti patį leidinį, spaudžiame kairiajame šone esantį PDF formato failą.  



 

PDF formato failą galima atsisiųsti, arba atsispausdinti.  

Svarbu!!! Duomenų bazėje ne visi dokumentai PDF formato, yra ir neskaitmenintų dokumentų tik 
su aprašais.  

 

 

Business Searching Interface 

Business Searching Interface duomenų bazė verslo tematika. Paieškos vykdymo principai tokie pat 
kaip ir EBSCOhost Web. 



 

Įprastinė paieška:  

 

 

 

 



Išplėstinė paieška: 

 


