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Duomenų bazėje EBSCOhost turite puikią galimybę naudotis įvairių mokslo sričių elektroninių knygų kolekcija –

medicinos, ekonomikos, socialinių mokslų, žemės ūkio ir kt. El. knygas galima skolintis, naudojantis Adobe Digital 

Editions programa. 

Spauskite nuorodą į EBSCOhost ir atsivėrusiame lange pasirinkite EBSCOhost Web. Naujame lange pasirodys 

EBSCOhost kolekcijų sąrašas; jame pasirinkite eBook Collection (EBSCOhost). 

 

 

 

http://www.adobe.com/lt/products/digital-editions.html
http://www.adobe.com/lt/products/digital-editions.html
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Naujai atsivėrusiame lange galite iš karto vykdyti paiešką; įveskite raktinius žodžius arba spauskite ant eBooks 

nuorodos, kur jums iš karto bus pateiktas el. knygų sąrašas. 

 

El. knygų sąrašas pateiktas pagal kategorijas, todėl teminė paieška bus lengvesnė. Taip pat galite paieškos laukelyje 

įrašyti raktinius žodžius ir tokiu būdu atlikti paiešką. Norint atlikti išsamesnę paiešką, spauskite Advanced Search. 
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Rezultatų sąraše galite koreguoti paiešką, keičiant pasirinkimus kairėje puslapio pusėje. Taip pat galite iš karto 

skaityti (PDF Full Text), parsisiųsti, t.y. pasiskolinti ribotam laikui (Download) knygą arba peržiūrėti leidinio turinį 

(Table of Contents). 

 

Paspaudus ant konkrečios knygos pavadinimo, būsite nukreipti į puslapį su smulkesne informacija apie leidinį. Šiame 

puslapyje (ir atsidarius el. knygą), galite naudotis šiais įrankiais (Tools):  

 Add to folder – galite el. knygą pridėti į savo asmeninį aplanką; 

 Print – spausdinimas; 

 E-mail – persiųsti santrauką/citatas el. paštu; 

 Save – išsaugoti citatas arba pilną tekstą (žr. EBSCOhost puslapį dėl pilnateksčių dokumentų išsaugojimo 

galimybės); 

 Cite – citavimas; 

 Export – citatų eksportavimas; 

 Create Note – jūsų sukurti užrašai. 

 

Nordėdami skaityti el. knygą internete (online), spauskite PDF Full Text nuorodą ir knyga atsivers internetinėje 

skaityklėje. Jei norite pasiskolinti el. knygą, spauskite Download This eBook (Offline). 
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Atsidarius el. knygą internetinėje skaityklėje, įrankių juostoje atsiranda papildomų funkcijų: 

 Search within – paieška el. knygoje; 

 Dictionary – žodynas; 

 Save pages ir Email pages – galite išsaugoti/persiųsti iki 60-ies puslapių; 

Skaityklės apačioje galite reguliuoti el. knygos atvaizdavimą. Kairėje pusėje esantis knygos turinys suteikia galimybę 

naudotis greitosiomis nuorodomis, kad greitai atverstumėte norimą skaityti skyrių. 
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Jeigu norite turėti savo asmeninį aplanką, kuriame galėsite kaupti užrašus, el. knygas, puslapius, paveikslėlius, 

pranešimus ir daug kitų funkcijų, jums reikės susikurti savo asmeninę paskyrą. Puslapio viršuje spauskite Sign In, o po 

to rinkitės Create a New Account. Suveskite reikiamus duomenis ir spauskite Save Changes. 

 

Savo paskyroje galėsite kontroliuoti visus duomenis, papildyti bei atšaukti konkrečius pasirinkimus ir funkcijas. Jūsų 

asmeninis aplankas (Folder) bus pasiekiamas iš bet kurios EBSCOhost puslapio vietos meniu juostoje viršuje. 

 


