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0 APIE 

ScienceDirect yra duomenų bazė, turinti daugiau nei 2500 pavadinimų žurnalų ir 30000 pavadinimų knygų. Be 

visateksčių dokumentų, ši duomenų bazė taip pat talpina straipsnius su interaktyviais elementais, tokiais kaip garso ir 

vaizdo medžiaga, lentelės, paveiksliukai. ScienceDirect siūlo patogias priemones, kurios leidžia vartotojams neatsilikti 

nuo naujausiu tyrimų ir kitos einamosios medžiagos. 

Užsiregistravus ScienceDirect galima: 

 Naudoti paieškos įspėjimus, teminius įspėjimus, žurnalų bei knygų serijų įspėjimus; 

 Pirkti straipsnius; 

 Sukurti jūsų mėgstamiausių žurnalų ir knygų sąrašą; 

 Keisti nustatymus ir pritaikyti asmeninius ScienceDirect pakeitimus. 

 

1 REGISTRACIJA 

Jei norite naudotis tam tikromis ScienceDirect paslaugomis (įspėjimai, sąrašai ir t.t.), jums reikės užsiregistruoti.  

 

Norint susikurti asmeninę paskyrą, spauskite Sign in ir atsivėrusiame meniu pasirinkite Not registered? nuorodą. 
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Naujai atsivėrusiame lange, tuščiuose laukeliuose įrašykite savo vardą, pavardę, el. pašto adresą. Taip pat įveskite 

slaptažodį ir patvirtinimui pakartokite. Pažymėkite, kad sutinkate su ScienceDirect naudojimosi sąlygomis ir spauskite 

Register. 

 

Jūsų vartotojo vardas bus registracijoje nurodytas el. pašto adresas – juo gausite registracijos patvirtinimą. Spauskite 

Sign In ir taip prisijungsite prie savo asmeninės paskyros, kurioje galėsite keisti įvairius nustatymus. 

 

2 PAIEŠKA 

ScienceDirect turi kelis paieškos įrankius. Greitai paieškai įrašykite raktažodžius viršuje esančiame paieškos laukelyje.  
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Jei norite atlikti išsamią paiešką, spauskite Advanced search nuorodą.  

 

Kiekvienas šaltinio tipas turi savo paiešką, skirtą to tipo publikacijai: žurnalai, knygos, informaciniai leidiniai (Journals, 

Books, Reference Works). Images – vaizdų paieška, skirta nuotraukoms, figūroms, lentelėms, vaizdo įrašams. 

 

Paieškos pavyzdys pasirinkus All (visi šaltiniai). Norint atlikti laisvą paiešką, frazę rašykite be jokių skyrybos ženklų 

arba kabutėse. Norint atlikti konkrečią paiešką, frazę (jei reikia, su papildomais skyrybos ženklais, tokiais kaip kablelis 
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ar taškas) rašykite riestiniuose skliaustuose, pvz.: {food intolerance}. Papildomus terminus rašykite antrame paieškos 

laukelyje, pasirinkę sujungiamąjį žodelį AND.  

Pasirinkite dokumento laukus (All Fields), kuriuose paieškos terminai turėtų atsispindėti. Jeigu norite plačių rezultatų, 

pasirinkite All Fields. Pasirinkite šaltinio tipą (journals, books ir t.t.). Galima susiaurinti paiešką, pasirinkus šaltinius 

jūsų mėgiamų (My Favorites) sąraše, prenumeruojamuose šaltiniuose (Subscribed publications) ir atviros prieigos 

(Open Access) straipsniuose. Galima pasirinkti vieną ar daugiau temų, pagal kurias bus vykdoma paieška (šiuo atveju 

pasirinkta Medicine and Dentistry). Pasirinkite All Years arba konkretų laikotarpį, kada jūsų ieškoma publikacija buvo 

išleista. Spauskite Search ir naujame lange matysite rezultatus. 

 

Papildomos paieškos funkcijos. Ankstesnių paieškų istorija pateikiama dešinėje pusėje esančioje Search history 

lentelėje.  
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Paieškos istorijos lentelėje galite keisti/ištrinti paieškos parametrus. Taip pat galite sujungti (Combine) pasirinktas 

paieškos užklausas taip išplėsdami arba susiaurindami paieškos užklausas. Paieškos istorijos funkcijos: galima 

išsaugoti paieškos istorijos įrašus, atkurti prieš tai išsaugotus paieškos istorijos įrašus, panaikinti juos arba spausdinti. 

Norėdami išjungti paieškos istoriją, spauskite Turn off. 

 

3 PAIEŠKOS REZULTATŲ PERŽIŪRA 

Paieškos rezultatų skaičius pateikiamas viršuje. Nustatyti automatinį paieškos paleidimą pasirinktu dažnumu su 

paieškos rezultatų pranešimais į jūsų el. paštą, spausti Save search alert nuorodą. Jei norite gauti naujus dokumentus 

į savo RSS srautą, kurie atitinka jūsų paieškos kriterijus, galite prenumeruoti ScienceDirect RSS srautą. 

 

Paieškos rezultatai pateikiami pagal  jūsų paieškos aktualumo (Relevance) tvarką.  Galite pakeisti dokumentų 

rūšiavimo tvarką pagal išleidimo datą (Date) nuo naujausios. Naudokite Refine filters, jei norite konkretesnių 

rezultatų tam tikroje kategorijoje, pvz.: publikacijos tipas ar metai. Jei norite sužinoti, ar turite prieigą prie 

pilnateksčio dokumento – užveskite pelę virš šios brūkšniuotos piktogramos ir pamatysite užrašą Entitled to full text. 

Galite susiaurinti rezultatus taip, kad rodytų tik tuos straipsnius, kurie yra atviros prieigos (Open Access articles) arba 

atviruose archyvuose (Open Archive articles). 
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Paspaudus Abstract, matysite dokumento santrauką, neišjungdami paieškos rezultatų.  

 

Jei yra pateikta Graphical abstract nuoroda, ją paspaudus galite peržiūrėti grafines santraukas taip, kaip jos pateiktos 

dokumente. Jei yra Research highlights nuoroda, paspaudus ją galite peržiūrėti svarbiausius autoriaus tyrimo 

akcentus dokumente. 

 

Spauskite PDF nuorodą, jei norite peržiūrėti straipsnį arba jo skyrių, kaip jis atrodo spausdintoje publikacijoje. 

Spauskite Supplementary content nuorodą, jei norite peržiūrėti papildomą turinį (pvz.: vaizdo įrašai, garso įrašai ir 

t.t.), įtrauktą į dokumentą. Norint atidaryti patį dokumentą, paspauskite dokumento pavadinimą. 
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Papildomos funkcijos rezultatų sąraše. 

Kad galėtumėte parsisiųsti bibliografinę informaciją ir santrauką į citavimo tvarkymo programą, pasirinkite 

dokumentus ir spauskite Export mygtuką. Jei esate susikūrę paskyrą Mendeley arba RefWorks, pasirinkite vieną iš jų, 

kad galėtumėte išsisaugoti duomenis (Save to...). Jei prieš tai nesusitvarkėte RefWorks nustatymų savo asmeninėje 

ScienceDirect paskyroje, jūs būsite nukreipti į savo RefWorks prisijungimą.  

 

Pasirinkite formatą: RIS; BibTex (standartinis bibliografinis citavimo formatas); Text (paprastas tekstinis formatas). 

Pasirinkite turinį (Citations Only – tik citavimas; Citations and Abstracts – citavimas ir santraukos), kurį norite įtraukti 

į savo eksportuojamą dokumentą ir spauskite Export. 

 

4 DOKUMENTŲ PERŽIŪRA 

Paieškos rezultatų sąraše arba publikacijų namų puslapyje galite peržiūrėti dokumento santrauką. Papildoma 

informacija apie autorius ir su jais susijusią informaciją prieinama paspaudus ant jų vardų. Spauskite Get rights and 

content, jei norite gauti leidimą panaudoti autorių teisių saugomo dokumento turinį. Kai kurios akademinės 

institucijos gali būti iš anksto davusios leidimą panaudoti turinį.  
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Norint peržiūrėti papildomą straipsnio informaciją, spauskite Show more. Peržiūrėti pilną straipsnio turinį, spauskite 

Show full outline. Straipsnio turinyje pateikiamos tiesioginės nuorodos į konkrečius straipsnio skyrius. Vaizdų 

miniatiūros pateikia teisiogines nuorodas į pilno dydžio vaizdus arba lenteles (Figures and tables) dokumente.  
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Spausti Download PDF nuorodą, jei norite peržiūrėti straipsnį ar skyrių tiksliai, kaip jis atrodo spausdintame leidinyje. 

PDF dokumentas atsidaro naujame lange, neuždarydamas jūsų ankstesnės paieškos lango. Kai atsidarote PDF 

dokumentą, ScienceDirect gali jums pasiūlyti PDF nuorodų į kitus rekomenduojamus straipsnius. Šiuos straipsnius 

galite parsisiųsti (Download PDF) arba eksportuoti (Export) citavimo duomenis per pasirinktą programą.  

 

Nuorodos į rekomenduojamus straipsnius (Recommended articles); straipsnius, Scopus bibliografinių duomenų 

bazėje, kurie citavo šį dokumentą (Citing articles), ir susijusį knygos turinį (Related book content), gali būti 

prieinamos. Greita paieška straipsnyje taip pat galima (paieškos laukelis viršuje). 
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5 PUBLIKACIJŲ NARŠYMAS 

Galite naršyti žurnalus, knygas, knygų serijas, vadovus ir informacinius leidinius, norėdami surasti jūsų interesų sritį 

atitinkančias publikacijas. ScienceDirect namų puslapyje galite greitai atrasti publikacijų sąrašą, suskirstytą  pagal 

temą (Subject) arba pavadinimą (Title). Pavadinimai suskirstyti abėcėlės tvarka. Norint peržiūrėti visą publikacijų 

pavadinimų sąrašą, spauskite Browse all titles. Kad patektumėte į žurnalų (Journals) arba knygų (Books) sąrašą iš bet 

kurios ScienceDirect vietos, pasirinkite atitinkamą nuorodą. 

 

Yra keli būdai, kaip jūs galite prafiltruoti pubilkacijų sąrašą. Galite pasirinkti dominančią temą nuo plačiausios temos 

pavadinimo ir susiaurinti iki tam tikros potemės hierarchijos principu. Pritaikyti pasirinktą filtrą, spausti Apply.  
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Galite pasirinkti, kad publikacijų sąrašas būtų pateikiamas abėcėlės tvarka arba numeracija (All titles rubrika). Galite 

prafiltruoti sąrašą iki tam tikro turinio tipo: žurnalai, knygos, knygų serijos, vadovai, informaciniai leidiniai ir t.t. (All 

journals rubrika). Galite prafiltruoti sąrašą pagal publikacijų prieinamumo tipą: pilnateksčiai dokumentai, atvira 

prieiga ir t.t. (All access types rubrika).  

 

Paspauskite ant prienamumo piktogramos, kad sužinotumėte dokumento prieinamumo statusą.  
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Kad patektumėte į publikacijos namų puslapį, spauskite žurnalo/knygos pavadinimą.  Žurnalo/knygos namų puslapis 

pateikia prieinamų tomų/numerių sąrašą. 

 

Nuoroda į multimediją (Multimedia) ar papildomą turinį (Supplementary content) gali būti prieinama. Spauskite 

pavadinimą, kad atidarytumėte straipsnį. Jeigu esate prisijungę prie savo paskyros, galite užsisakyti įspėjimus (Alerts), 

kurie jums praneš, kai patalpinami nauji žurnalų straipsniai/knygų numeriai arba galite tą žurnalą/knygą pridėti į savo 

mėgiamų (Favorites) sąrašą. 

Galima greita informacijos paieška pačioje knygoje. 
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6 ĮSPĖJIMŲ NAUDOJIMAS 

Įspėjimus (Alerts) galima naudoti, jei turi susikūrę savo paskyrą. Paieškos (Search alerts) įspėjimai praneša, kada 

ScienceDirect įkeliami nauji straipsniai, kurie atitinka jūsų užklausos kriterijus. Temos (Topic alerts)  įspėjimai 

praneša, kada ScienceDirect įkeliami nauji straipsniai, kurie siejasi su konkrečia tema. Žurnalų ir knygų serijų (Journal 

and book series alerts) įspėjimai praneša, kada straipsnis arba naujas numeris/tomas yra išleidžiami konkrečiame 

žurnale, knygų serijose ar vadovuose. Užsiregistravus galite pasirinkti įspėjimų formatą, kurį gaunate el. paštu. Norint 

pakeisti įspėjimų el. pašto formato nustatymus, spauskite [+] kairėje pusėje šalia vartotojo vardo ir atsidariusiame 

meniu pasirinkite Change personal details & settings nuorodą. Pridėti arba peržiūrėti anksčiau sukurtus įspėjimus, 

spauskite išplėtimo simbolį [+] šalia vartotojo vardo ir pasirinkite Manage my alerts nuorodą.  
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Įspėjimų sukūrimas.  

Žurnalų ir knygų serijų įspėjimai. Juos sukurti galite publikacijos namų puslapyje. Pasirinkite įspėjimo tipą savo 

žurnalui arba knygų serijai ir spauskite Save.  

 

 

Teminiai įspėjimai. Galite peržiūrėti prieinamų temų įspėjimų sąrašą per Manage my alerts puslapį. Norint pasirinkti 

temą, reikia spausti Add a topic alert.  
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Naujai atsidariusiame lange iš temų meniu pasirinkite kategoriją, spauskite Go. Apačioje atsiras teminių įspėjimų 

sąrašas, kuriame galėsite išsirinkti norimas sekti temas. Pasirinkite vieną arba daugiau pateiktų temų ir puslapio 

apačioje ir spauskite Save settings.  

 

Paieškos įspėjimai. Jį galite sukurti paieškos rezultatų puslapyje. Jei norite, kad paieška būtų vykdoma periodiškai ir 

praneštų jums naujus rezultatus, spauskite Save search alert.  
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Atsivėrus naujam puslapiui, įveskite paieškos įspėjimo duomenis ir spausti Save.  

 

Grįžkime į Manage my alerts puslapį. Čia pateikiami visi įspėjimai su nuorodomis peržiūrai, pakeitimams arba 

kiekvieno įspėjimo ištrinimui. Jei norite pakeisti el. pašto adresą, susietą su žurnalų/knygų serijų ir teminiais 

įspėjimais, pasirinkite profilio nuorodą (Visit your profile to edit your email) ir darykite pakeitimus savo asmeninių 

duomenų ir nustatymų puslapyje. Pakeitus el. pašto adresą jūsų profilyje, sistema nepakeičia to el. pašto, kuris yra 

susietas su paieškos (Search alerts) įspėjimais. Norint pakeisti el. pašto adresą paieškos įspėjimuose, Actions 

rubrikoje spauskite Edit email. 

 

Pasirinkite Alert name rubriką, jei norite pakeisti duomenų atvaizdavimą atvirkštine tvarka. Frequency rubrika skirsto 

įspėjimus pagal jų dažnumą. Jei norite pakeisti turinio tipą arba žurnalų/knygų serijų įspėjimo dažnumą, spauskite 

Edit alert. Padarius pakeitimus, spauskite Save.  

Nuoroda pakeisti paieškos užklausą (Edit search) yra prieinama paieškoms, kurios buvo įvykdytos per Advanced ir 

Expecr paieškos formas. Pakeiskite savo paieškos užklausą ir spauskite Test search.  
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Kad išsaugotumėte pakeistą užklausą kaip paieškos įspėjimą, spauskite Done. 

 

Jei įspėjimams nustatyta Inactive būsena arba jie nenaudojami ilgą laiko tarpą, įspėjimai yra išjungiami. 
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7 ASMENINIAI NUSTATYMAI 

Norint keisti asmeninius nustatymus, spauskite [+]. Iš meniu pasirinkite, ką norite pakeisti. Asmeninės informacijos ir 

nustatymų nuoroda - Change personal details & settings. Manage my alerts nuoroda leis jums peržiūrėti ar pakeisti 

saugomus įspėjimus. Change password – pakeisti slaptažodį. Peržiūrėti pavadinimus ir apimties/imties datą visiems 

žurnalams ir knygoms, susietiems su jūsų prenumerata arba prieinamais ScienceDirect, spausti View electronic 

holdings reports. Jei anksčiau pirkote straipsnius ScienceDirect‘e per pirkinių krepšelį (kreditine kortele), View 

purchased articles nuoroda apie ankstesnius pirkinius bus pateikiama vartotojo meniu. 


