Tarptautinių organizacijų duomenų bazių naudojimo vadovas
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Apie duomenų bazę „Europos Sąjungos leidiniai“
„Europos Sąjungos leidiniai“ – Europos Sąjungos duomenų bazė, kurioje pateikiama atvira skaitmeninė
prieiga prie ES institucijų visų oficialių ES dokumentų registro bei ES atvirųjų duomenų portalo. Čia
galima rasti ES institucijų ir kitų įstaigų ataskaitas, tyrimus, informacinės brošiūras, žurnalus ir kitus
leidinius ES valdymo, teisės, saugumo ir gynybos, ekonomikos, užimtumo, finansų ir kitais ES aktualiais
klausimais.
Duomenų bazė yra laisvai prieinama ne tik Nacionalinės bibliotekos kompiuterių tinkle, bet ir
asmeniniuose įrenginiuose.

Kaip pradėti naudotis duomenų baze „Europos Sąjungos leidiniai“ ?
Duomenų bazę galite rasti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Nacionalinė
biblioteka) interneto puslapyje www.lnb.lt paspaudę ATRADIMAI › Duomenų bazės › Užsienio ›
Tarptautinių organizacijų duomenų bazės ir atsidariusiame puslapyje pasirinkę Europos Sąjungos
leidiniai arba savo interneto naršyklėje įvedę adresą https://publications.europa.eu/lt/home.
www.lnb.lt, el. p. biblio@lnb.lt, tel. (8 5) 249 7028
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Kaip atlikti paiešką duomenų bazėje „Europos Sąjungos leidiniai“?
Paprasta paieška
Norėdami atlikti bendrąją paiešką, pagrindiniame paieškos langelyje įveskite žodį ar frazę. Paspaudę
nuorodą „Visi rinkiniai“ turite galimybę rinktis iš siūlomų rinkinių, nepasirinkus, paieška bus vykdoma
tarp visų rinkinių ir leidinių reikšminių žodžių (autoriaus, pavadinimo, šaltinio, ISBN numerio ir kt.).

Išplėstinė paieška
Norėdami patikslinti paiešką, rinkitės rubriką „Daugiau paieškos parinkčių“. Ši paieška leidžia
susiaurinti arba filtruoti paieškos rezultatus pagal skirtingas informacijos kategorijas, pvz., autorių,
objektą ir vietą. Leidinius galima atsisiųsti HTML, PDF, PRINT, DOC, XML formatais.

Apie duomenų bazę „The World Bank Open Knowledge Repository“
„The World Bank Open Knowledge Repository“ – Pasaulio banko atviros prieigos žinių saugykla, kurioje
pateikiami Pasaulio banko dokumentai, mokslinių tyrimų rezultatai, knygos, periodiniai leidiniai susiję
su skurdo mažinimu, ekonominiu ir žmogiškuoju vystymusi, žemės ūkio, infrastruktūros, sveikatos,
švietimo,

klimato

kaitos,

gamtos

išteklių,

regioninės

integracijos

ir

kitais

klausimais.

Duomenų bazė yra laisvai prieinama ne tik Nacionalinės bibliotekos kompiuterių tinkle, bet ir
asmeniniuose įrenginiuose.
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Kaip pradėti naudotis duomenų baze „The World Bank Open Knowledge Repository“?
Nacionalinės bibliotekos interneto puslapyje www.lnb.lt paspauskite ATRADIMAI › Duomenų bazės ›
Užsienio › Tarptautinių organizacijų duomenų bazės ir atsidariusiame puslapyje pasirinkite The World
Bank Open Knowledge Repository arba savo interneto naršyklėje įveskite adresą
https://openknowledge.worldbank.org/about.

Kaip atlikti paiešką duomenų bazėje „The World Bank Open Knowledge Repository“?
Paprasta paieška
Norėdami atlikti bendrąją paiešką, atviros prieigos saugyklos The World Bank Open Knowledge
Repository paieškos lange įveskite žodį arba frazę. Bus ieškoma tarp visų leidinių reikšminių žodžių
(autoriaus, pavadinimo, šaltinio, ISBN numerio ir santrumpos).

Išplėstinė paieška
Norėdami patikslinti paiešką, pagrindiniame puslapyje pasirinkite skirtuką „Naršyti“ (Browse), kad
galėtumėte peržiūrėti leidinius pagal rūšis (knygos, žurnalai, serialiniai leidiniai ir kt.), autorių,
pavadinimą, leidimo datą ar temą. Dokumentus galite atsisiųsti PDF formatu.
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Apie duomenų bazę „NATO e-Library“
„NATO e-Library“ – Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) rengiamos duomenų bazės, kuriose
galite rasti viso teksto atviros prieigos oficialius dokumentus, knygas, periodinius leidinius NATO
istorijos ir plėtros, tarptautinio saugumo, nacionalinio saugumo, tarptautinių santykių bei kitais
klausimais.
Duomenų bazė yra laisvai prieinama ne tik Nacionalinės bibliotekos kompiuterių tinkle, bet ir
asmeniniuose įrenginiuose.

Kaip pradėti naudotis duomenų baze „NATO e-Library“?
Nacionalinės bibliotekos interneto puslapyje www.lnb.lt paspauskite ATRADIMAI › Duomenų bazės ›
Užsienio › Tarptautinių organizacijų duomenų bazės ir atsidariusiame puslapyje pasirinkite
NATO e-Library arba savo interneto naršyklėje įveskite adresą
https://www.nato.int/cps/en/natohq/publications.htm.

Kaip atlikti paiešką duomenų bazėje „NATO e-Library“?
Paprasta paieška
Norėdami atlikti bendrąją paiešką, paieškos laukelyje, esančiame puslapio viršuje, įveskite žodį ar
frazę. Paieška bus atliekama tarp visų leidinių reikšminių žodžių.
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Išplėstinė paieška
Išplėstinė paieška suteikia galimybę ieškoti tik pavadinimo, autoriaus, taip pat tikslios frazės ar žodžio,
galite pasirinkti dokumento tipą ar kalbą.

Paiešką galite atlikti rinkdamiesi iš siūlomų temų. Leidiniai yra prieinami PDF formatu.

Apie duomenų bazę „IMF eLIBRARY“
„IMF eLIBRARY“ – Tarptautinio valiutos fondo (TVF) rengiama duomenų bazė, kurioje galima rasti TVF
rengiamų viso teksto periodinių leidinių, knygų, darbo dokumentų, mokslo tiriamųjų darbų,
statistikos priemonių. Čia pateikiama informacija makroekonomikos, globalizacijos, technologijų
plėtros, prekybos, demografijos, besivystančių rinkų, skurdo mažinimo ir kitais klausimais. Leidiniai
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pateikiami PDF, ePub ir Mobi skaitmeniniais formatais.
Prie duomenų bazės galima jungtis tik Nacionalinės bibliotekos kompiuterių tinkle.

Kaip pradėti naudotis duomenų baze „IMF eLIBRARY“?
Nacionalinės bibliotekos interneto puslapyje www.lnb.lt paspauskite ATRADIMAI › Duomenų bazės ›
Užsienio › Tarptautinių organizacijų duomenų bazės ir atsidariusiame puslapyje pasirinkite
IMF eLIBRARY arba savo interneto naršyklėje įveskite adresą http://elibrary.imf.org/.

Kaip atlikti paiešką duomenų bazėje „IMF eLIBRARY“?
Nacionalinė biblioteka yra parengusi „Duomenų bazės „IMF eLIBRARY“ naudojimo vadovą“. Čia rasite
visą reikalingą informaciją.

Apie duomenų bazę „IAEA Library“
„IAEA Library“ – Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) rengiama duomenų bazė,
kurioje pateikiami viso teksto atviros prieigos TATENA oficialūs dokumentai, ataskaitos, monografijos,
knygos, periodiniai leidiniai, vaizdo įrašai branduolinės energijos, branduolinės saugos ir saugumo,
branduolinės teisės ir kitais klausimais.
Duomenų bazė yra laisvai prieinama ne tik Nacionalinės bibliotekos kompiuterių tinkle, bet ir
asmeniniuose įrenginiuose.

Kaip pradėti naudotis duomenų baze „IAEA Library“?
Nacionalinės bibliotekos interneto puslapyje www.lnb.lt paspauskite ATRADIMAI › Duomenų bazės ›
Užsienio › Tarptautinių organizacijų duomenų bazės ir atsidariusiame puslapyje pasirinkite IAEA Library
arba savo interneto naršyklėje įveskite adresą https://www.iaea.org/resources/library.
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Kaip atlikti paiešką duomenų bazėje „IAEA Library“?
Paprasta paieška
Norėdami atlikti bendrąją paiešką, paieškos laukelyje įveskite žodį arba frazę. Bus ieškoma tarp visų
leidinių reikšminių žodžių (autoriaus, pavadinimo, šaltinio, ISBN numerio ir santrumpos).

Išplėstinė paieška
Pasirinkę išplėstinę paiešką (Advanced search), TATENA mokslinių ir techninių leidinių galėsite ieškoti
pagal kelis parametrus: paskelbimo metus, temą ir tipą, pavadinimą, raktinį žodį, ISBN, ISSN arba serijos
numerį. Viso teksto leidinius galima atsisiųsti PDF, ePUB arba Mobi formatais.

www.lnb.lt, el. p. biblio@lnb.lt, tel. (8 5) 249 7028
Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius

GRĮŽTI Į TURINĮ

9

Apie duomenų bazę „ UNiLibrary“
„UNiLibrary“ – Jungtinių Tautų (JT) rengiama duomenų bazė, kurioje galima rasti JT viso teksto
dokumentus, knygas, periodinius leidinius žemės ūkio, jaunimo ir vaikų, demokratijos ir valdymo,
migracijos, tarptautinės prekybos ir finansų, ekonominės ir socialinės raidos ir kitais aktualiais
klausimais.
Duomenų bazė yra laisvai prieinama ne tik Nacionalinės bibliotekos kompiuterių tinkle, bet ir
asmeniniuose įrenginiuose.

Kaip pradėti naudotis duomenų baze „UNiLibrary“?
Duomenų bazę galite rasti Nacionalinės bibliotekos interneto puslapyje www.lnb.lt paspaudę
ATRADIMAI › Duomenų bazės › Užsienio › Tarptautinių organizacijų duomenų bazės ir atsidariusiame
www.lnb.lt, el. p. biblio@lnb.lt, tel. (8 5) 249 7028
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puslapyje pasirinkę UNiLibrary arba savo interneto naršyklėje įvedę adresą https://www.unilibrary.org/.

Kaip atlikti paiešką duomenų bazėje „UNiLibrary“?
Paprasta paieška
Norėdami atlikti bendrąją paiešką, pagrindiniame „UNiLibrary“ puslapyje pasirinkite skirtuką „Search
all content by title“ ir įveskite raktinį žodį ar frazę, ISBN/ISSN/, pavadinimą. Taip pat galite naršyti
pasirinkdami temą, šalį, temos ir šalies derinį, katalogą ir statistiką mėlynojoje naršymo juostoje.

Išplėstinė paieška
Norėdami ieškoti pagal temą, išleidimo datą, seriją ar regioną, pagrindiniame „UNiLibrary“ puslapyje
pasirinkite skirtuką „Advanced Search“. Jei pageidaujate dar labiau susiaurinkite paiešką naudokite
tokius kriterijus: datą, kalbą, turinio tipą, temą/šalį.
Leidinius galima tik skaityti be galimybės atsisiųsti.
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