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DUOMENŲ BAZĖS



LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS

 EBSCO

 Taylor & Francis

 Naxos Music Library

 Grove Music Online (Oxford Music Library)

 Emerald Management eJournals Collection

 Medici TV 



PRISIJUNGIMAS PRIE DUOMENŲ BAZIŲ

JUNGIANTIS IŠ NAMŲ: 

 ezproxy.lmta.lt

 Vartotojo vardas: Jūsų LMTA sistemos prisijungimo vardas (LMTA el. paštas – vardas.pavarde@stud.lmta.lt)

 Slaptažodis: Jūsų LMTA sistemos slaptažodis (LMTA el. pašto slaptažodis - Stud_xxxx (4 paskutiniai Jūsų asmens kodo skaičiai)

LMTA NARIAI IŠ LMTA KOMPIUTERIŲ TINKLO (IŠ BIBLIOTEKOS, AR PRISIJUNGUS PRIE EDUROAM) DUOMENŲ BAZĖMIS GALI 
NAUDOTIS BE PRISIJUNGIMŲ
(išskyrus d.b. Naxos Music Library) 

mailto:vardas.pavarde@stud.lmta.lt


“Sign In” – siūlo susikurti savo asmeninę paskyrą, į kurią galimą išsisaugoti, tvarkyti dokumentus. Norint turėti tokią paskyrą, iš pradžių 
reikia užsiregistruoti (spausti “Register” / “Create”) . Tačiau, ir neturint asmeninės paskyros, galėsite laisvai naršyti duomenų bazėse, jei 
duomenų bazių svetainėse nurodyta, kad prisijungta LMTA!



NAUDOJIMASIS INFORMACIJA, NEPAŽEIDŽIANT AUTORIŲ TEISIŲ

Informacija gali būti kopijuojama (perkeliama į kompiuterį, spausdinama ir pan.) tik nedideliais kiekiais

(1 straipsnis iš 1 žurnalo arba ~20% elektroninės knygos vieno prisijungimo metu)

Griežtai draudžiama kopijuoti informaciją ištisai, perduoti duomenis tretiesiems asmenims, kelti į internetą ar 
naudoti komerciniais tikslais!

Embargo laikotarpis – kai leidėjai nesuteikia prieigos prie kai kurių naujausių leidinių. Embargo laikotarpis gali trukti 
nuo 3 iki 12 mėn., kartais – net iki kelerių metų. 



PAIEŠKA DUOMENŲ BAZĖSE

 AND reikšminiai žodžiai turi būti tame pačiame dokumente. Šis jungtukas mažina paieškos rezultatų skaičių; 

 NOT dokumente neturi būti žodžių, kurie nurodyti po loginio jungtuko NOT; 

 OR dokumente turi būti bent vienas (kartais ir abu) užklausoje įrašyti žodžiai. Dažnai šiuo operatoriumi sujungiami 
sinoniminiai žodžiai. 

 Raktiniui žodžiui uždėjus kabutes patikslinsime paiešką. Pvz.: „music theory“  ieškos būtent šios frazės, o ne 
atskirų music ir theory žodžių, kurie bus paminėti straipsnyje

 Uždėjus žvaigždutę * nepabaigto rašyti raktinio žodžio gale, pateiks mums visus žodžius su tokia pradžia, kuri buvo 
parašyta. Pvz.: Musi* rodys rezultatus su žodžiais music ; musical; musically.

Išplėstinėje paieškoje galima naudoti loginius jungtukus ir jais jungti reikšminius užklausos žodžius. 
Loginiai jungtukai :



EBSCO

http://search.epnet.com → EBSCOhost Web

Tai viso teksto mokslinių straipsnių duomenų bazių paketas

Tema: Humanitarinių, socialinių, medicinos, 
sveikatos apsaugos ir kt. mokslo sričių žurnalai

http://search.epnet.com/








TAYLOR & FRANCIS

http://www.tandfonline.com/

Tai viso teksto mokslinių žurnalų duomenų bazė. Daugiau kaip 1320 žurnalų socialinių, humanitarinių, technologijų, 
biomedicinos ir fizinių mokslų temomis 

Tema: Humanitariniai, socialiniai mokslai, medicina, sveikatos apsauga ir kt.

http://www.tandfonline.com/




1 variantas : įvedus raktinį žodį į 
paieškos laukelį





EMERALD MANAGEMENT EJOURNALS COLLECTION

Viso teksto mokslinių žurnalų duomenų bazė

http://www.emeraldinsight.com

Tema: verslas, vadyba, marketingas, informacija ir komunikacija

http://www.emeraldinsight.com/




Earlycite: leidžianti 
gauti žurnalų 
straipsnius prieš juos 
oficialiai paskelbiant





NAXOS MUSIC LIBRARY

 Muzikinių įrašų duomenų bazė

 Prieiga prie ~135 000 kompaktinių plokštelių 

 Sukaupta daugiau nei 2 mln. garso takelių 

 >700 operų aprašymų ir libretų; 

 >40 tūkst. kompozitorių biografijų ir kt. 



NAXOS MUSIC LIBRARY

/

https://www.naxosmusiclibrary.com/

REIKALINGAS PRISIJUNGIMAS! 

 Vartotojo vardas – lmtaMM, 

 Slaptažodis – lmtaMM

Viršytas prisijungimų skaičius
(daugiausia 6 vartotojai vienu metu)
Palaukite, kol atsijungs!

https://www.naxosmusiclibrary.com/
https://www.naxosmusiclibrary.com/


1. Audioknygų tekstinės 
transkripcijos
2. Žodynėlis
3. Atrinkti muzikos kūriniai, skirti 
egzaminams
4. Opera:Libretai trumpos 
apžvalgos
5. Skaitmeniniai garso įrašai
6 .Tarties vadovas : Artistų, 
kompozitorių, muzikinių terminų
7.Kompozitorių kūrinių analizė

Nauji leidiniai       Naujausi papildym.     Kompozitoriai   Atlikėjai    Žanrai      Leidėjai    Grojaraštis                          Studijų kryptys    Epochų gidas



ĮRAŠŲ KLAUSYMAS



GROVE MUSIC ONLINE

http://www.oxfordmusiconline.com/

Elektroninis muzikos žodynų, žinynų,enciklopedijų duomenų bazė

Pateikiami straipsniai apie muzikos žanrus, instrumentus, klasikinės ir šiuolaikinės 
muzikos kompozitorių ir atlikėjų biografijas, bei kt.

Tema: muzika

http://www.oxfordmusiconline.com/






MEDICI TV

https://edu.medici.tv/en/

Duomenų bazę sudaro muzikiniai kūriniai, operų ir baletų įrašai, dokumentiniai 
filmai, koncertai, menininkų portretai ir edukacinės programos. Taip pat per metus 
tiesiogiai transliuojama daugiau nei 100 renginių iš prestižinių pasaulinių koncertų 
salių ir muzikos festivalių.

Tema: muzika

https://edu.medici.tv/en/






Kilus klausimams, ar prireikus pagalbos, užeikite į LMTA biblioteką 
(IV rūmai, Teatro ir kino fakultetas, Kosčiuskos g. 10) 
arba rašykite :

julija.vilniskaityte@lmta.lt

Pagrindinę informaciją ir naujienas rasite :
http://www.biblioteka.lmta.lt

mailto:julija.vilniskaityte@lmta.lt
http://www.biblioteka.lmta.lt/

