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Apie duomenų bazę „De Gruyter“ 

ų „De Gruyter“ – viso teksto mokslinių el. knygų, žurnalų, vadovėlių bei daugiadalių darbų užsienio 

duomenų bazė socialinių, humanitarinių, tiksliųjų ir medicinos mokslų temomis.  

 

Kaip prisijungti prie duomenų bazės? Kokią informaciją joje galima rasti? 

Prie duomenų bazės galima prisijungti iš bibliotekos kompiuterių šiuo adresu: www.lnb.lt > ATRADIMAI 

> Duomenų bazės > Užsienio > „De Gruyter“ arba suvedę interneto adresą www.degruyter.com. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra įsigijusi ir savo vartotojams siūlo prieigą prie 33 

viso teksto elektroninių knygų socialinių ir humanitarinių mokslų temomis. 

Įsigytų elektroninių knygų sąrašas 

Norėdami atlikti el. knygų paiešką Skiltyje PRODUCT TYPES (Produkto tipas) pasirinkite elementą Books 

(Knygos).  

 

 

 

http://www.lnb.lt/
http://www.lnb.lt/
http://www.degruyter.com/
https://www.lnb.lt/media/public/duomenu-bazes/leidiniu-sarasai/De_Gruyter_el._knyg%C5%B3_sarasas-2017.pdf


GRĮŽTI Į TURINĮ  3 

 

___________________________________________________________________________________________ 

www.lnb.lt, el. p. biblio@lnb.lt, tel. (8 5) 249 7028  

Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius 

3 

Kairėje puslapio pusėje esančioje pateikčių juostoje nustatykite ACCESSIBLE CONTENT, pažymėkite 

parinktį All accessible content (Visa prieiga) ir spustelėkite UPDATE (Atnaujinti). Paieškos lange bus 

rodomos elektroninės knygos, prie kurių yra prieiga. 

 

Kaip skaityti el. knygą? 

Norėdami pradėti skaityti knygą arba ieškoti joje reikiamos informacijos pagal reikšminius žodžius, 

spustelėkite Content (Turinys). 

 

http://www.lnb.lt/
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Galite skaityti norimą knygos skyrių arba atlikti informacijos paiešką (Search within.) visoje knygoje ar 

konkrečiame skyriuje. Rezultatų sąraše rodomi skyrių, kuriuose rasta ieškoma informacija, pavadinimai. 

Norėdami skaityti visą skyrių spustelėkite DOWNLOAD PDF ir išsaugokite tekstą kompiuteryje. 
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Galite pasirinkti, kaip rezultatų sąraše turėtų būti rikiuojama informacija pagal skyrių svarbą: pagal 

skyrių pavadinimus A–Z arba Z–A; pagal datą nuo seniausio iki naujausio skyriaus ir atvirkščiai; pagal 

skyriaus autoriaus pavardę A–Z arba Z–A. 
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Mano turinys (My Content)  

Funkcija Mano turinys leidžia peržvelgti naršymo praeitį, t. y. sužinoti, kokias knygas ar kitus leidinius 

peržiūrėjote paskutinio seanso metu. 

 

 

 

Paieškos praeitis (My Searches)  

Naudojantis Paieškos praeities funkcija galima grįžti prie paskiausiai knygų skyriuose rastų rezultatų 

pagal raktinius žodžius.  

http://www.lnb.lt/
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Paieškos  

Atviroji prieiga (Open Access) 

Duomenų bazėje De Gruyter yra ir atvirosios prieigos išteklių. Kaip juos rasti?  

Pasirinkite PRODUCT TYPES (Produkto tipas) » Journals/Yearbooks (Žurnalai/metknygės). 

Kairėje puslapio pusėje nustatykite ACCESSIBLE CONTENT (Prieiga prie turinio) ir pažymėkite Open 

Access (Atviroji prieiga). 

 

 

Nuotolinė prieiga prie duomenų bazės 

Prie duomenų bazės „De Gruyter “ galima jungtis iš Nacionalinės bibliotekos skaityklose esančių 

stacionariųjų kompiuterių arba nuotoliniu būdu, naudojant „EZproxy“ paslaugą. Nuotolinė prieiga gali 

naudotis tik registruoti Nacionalinės bibliotekos vartotojai. Daugiau informacijos rasite www.lnb.lt > 

Atradimai > Duomenų bazės > Užsienio > Prenumeruojamos duomenų bazės virtualiems vartotojams.  

http://www.lnb.lt/
http://www.lnb.lt/
https://www.lnb.lt/atradimai/duomenu-bazes/uzsienio/prenumeruojamos-duomenu-bazes-virtualiems-vartotojams

