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Turinys 

• Apie duomenų bazę 

• Prisijungimo būdai 

• Paieškos galimybės 

 



De Gruyter – viso teksto mokslinių el. knygų, žurnalų ir serialinių leidinių 
užsienio duomenų bazė socialinių, humanitarinių, tiksliųjų ir medicinos 
mokslų temomis. 



Kaip prisijungti? 

• Prie duomenų bazės De Gruyter galima 
prisijungti iš bibliotekos kompiuterių adresu 
www.lnb.lt » Duomenų bazės » 
Prenumeruojamos duomenų bazės » Užsienio 
duomenų bazės » De Gruyter. 

• Duomenų baze galima naudotis ir ne 
bibliotekoje. Registracija el. paštu e-info@lnb.lt, 
pateikus šiuos duomenis: 

– vardą, pavardę; 

– Nacionalinės bibliotekos pažymėjimo numerį; 

– el. pašto adresą. 
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LNB yra įsigijusi ir savo vartotojams teikia prieigą prie 25 viso 
teksto el. knygų socialinių ir humanitarinių mokslų temomis. 



Open Access (Atviroji prieiga) 

Duomenų bazėje De 
Gruyter yra ir atvirosios 
prieigos išteklių.  

Kaip juos rasti?  
 

1 Pasirinkite Product Types 
(Produkto tipas) » 
Journals/Yearbooks 
(Žurnalai/kasmetiniai 
leidiniai). 

2 Kairėje puslapio pusėje 
nustatykite Accessible 
Content (Prieiga prie 
turinio) ir pažymėkite Open 
Access (Atviroji prieiga). 
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Visiems vartotojams yra laisvai prieinami  
283 atvirosios prieigos žurnalai  



Kaip ieškoti el. knygų? (1) 

1 
2 

Skiltyje Product Types 
(Produkto tipas) 
pasirinkite elementą 
Books (Knygos).  

 

 



Kaip ieškoti el. knygų? (2) 

Kairėje puslapio pusėje 
esančioje pateikčių juostoje 
nustatykite Accessible 
Content, pažymėkite parinktį 
Licensed Access (Prieiga su 
licencija) ir spustelėkite 
Update (Atnaujinti). Paieškos 
lange bus rodomos  
25 el. knygos, kurias yra 
įsigijusi Nacionalinė 
biblioteka. 



Kaip skaityti el. knygą? (3) 

• Norėdami pradėti skaityti 
knygą arba ieškoti joje 
reikiamos informacijos pagal 
reikšminius žodžius, 
spustelėkite Read Content 
(Skaityti turinį). 



Kaip skaityti el. knygą? (4) 

• 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 Full text PDF ir 
išsaugokite tekstą kompiuteryje. 
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Kaip skaityti el. knygą? (5) 

• 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. 



My Content (Mano turinys) 

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



My Searches (Paieškos) 

Naudojantis Paieškos praeities funkcija galima grįžti prie 
paskiausiai knygų skyriuose rastų rezultatų pagal raktinius 
žodžius.  



Kaip ieškoti žurnalų? 

• Žurnalų paieška duomenų 
bazėje yra tokia pat kaip 
knygų, tik nustatydami 
produkto tipą rinkitės 
elementą Journals / Yearbooks  
(Žurnalai / kasmetiniai 
leidiniai). 
 

• Prieigos prie turinio skiltyje 
pažymėkite atvirosios prieigos 
(Open Access) parinktį ir 
spustelėkite Update 
(Atnaujinti). 
 

• Atsivėrusiame lange bus 
rodomi 277 atvirosios prieigos 
žurnalai.  
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Papildomos duomenų bazės funkcijos 

• Pasirinktas el. knygas ar žurnalus galite spausdinti dalimis, išsaugoti, 
eksportuoti, dalytis, padidinti arba sumažinti tekstą, pasidėti knygą į savo 
lentyną (Save to bookshelf); galite parašyti el. laišką leidėjui. Šias funkcijas 
rasite puslapio viršuje, dešinėje pusėje esančioje meniu juostoje. 
 

• Norėdami naudotis papildomomis duomenų bazės funkcijomis turite 
susikurti asmeninę sritį. Tai padarysite pasirinkę dešinėje lango pusėje 
esančią nuorodą Register (Registruotis).  
 

• Norėdami prisijungti prie jau susikurtos asmeninės srities, spustelėkite 
nuorodą Log in (Prisijungti). 

 


