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Duomenų bazėje PsycARTICLES (per EBSCOhost) turite puikią galimybę skaityti ne tik naujausius, bet ir archyvinius 

straipsnius psichologijos ir jos giminingų mokslų tematika. Duomenų bazė talpina virš 80 Amerikos psichologų 

asociacijos ir giminingų organizacijų žurnalų, kuriuos recenzuoja patyrę mokslininkai. 

Spauskite nuorodą į EBSCOhost ir atsivėrusiame lange pasirinkite EBSCOhost Web.  

 

Naujame lange pasirodys EBSCOhost kolekcijų sąrašas; jame pasirinkite PsycARTICLES arba Title List nuorodą, jei 

norite iš karto matyti prieinamų žurnalų abėcėlinį sąrašą. 

 

Naujai atsivėrusiame lange galite iš karto vykdyti paiešką; įveskite raktinius žodžius/pasirinkite tam tikrus kriterijus 

arba spauskite ant Publications nuorodos, kur būsite nukreipti į abėcėlinį žurnalų sąrašą. Paspaudus ant Thesaurus, 

būsite nukreipti į tezaurą (terminų žodynas). 
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Abėcėliniame žurnalų sąraše tiesiog pasirinkite raidę, kuria prasideda žurnalo pavadinimas. Jeigu nežinote tikslaus 

žurnalo pavadinimo, naudokitės paieškos laukeliu viršuje. 

 

Spauskite ant žurnalo pavadinimo ir naujame lange atsivers žurnalo aprašas bei leidimo metų sąrašas. Pasirinkus 

norimus metus, matysite detalesnę informaciją apie išleistus numerius. Tuomet spauskite ant norimo numerio. 
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Rezultatų sąraše matysite pasirinkto numerio straipsnius. Tame pačiame puslapyje taip pat galite koreguoti paiešką, 

keičiant pasirinkimus kairėje puslapio pusėje. Galite iš karto skaityti straipsnį paspaudę HTML Full Text arba PDF Full 

Text. Pastarasis būdas jums suteikia galimybę parsisiųsti straipsnį. HTML ir PDF versijos skiriasi tuo, jog HTML 

nuoroda jus nukreipia tik į pasirinktą straipsnį, o paspaudę PDF jūs galėsite peržiūrėti visą žurnalo numerį. 

 

Paspaudus ant konkretaus straipsnio pavadinimo, būsite nukreipti į puslapį su smulkesne informacija apie jį. Šiame 

puslapyje (ir atsidarius straipsnį HTML Full Text būdu), 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; 
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 Create Note – jūsų sukurti užrašai. 

 Listen – galite klausytis straipsnio (yra galimybė pasirinkti akcentą, kuriuo bus skaitomas straipsnis). 

 Translate – galite skaityti straipsnio vertimą, pasirinkta kalba iš siūlomo sąrašo. 

 

 
 

Jei atsidarėte straipsnį paspaudus PDF Full Text, jį skaitysite internetinėje skaityklėje. O įrankių juostoje belieka tik 

kelios funkcijos: Print, E-mail, Add to Folder, Cite ir Export. Kairėje pusėje esantis straipsnio turinys suteikia galimybę 

naudotis greitosiomis nuorodomis, kad greitai atverstumėte norimą skaityti skyrių. Paspaudus Choose Another Issue, 

galėsite išsirinkti kitą žurnalo numerį. 

 



5 
 

Jeigu norite turėti savo asmeninį aplanką, kuriame galėsite kaupti užrašus, straipsnius, 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. 

 


