HEDBIB - Tarptautinė aukštojo mokslo srities bibliografinių įrašų duomenų bazė
HEDBIB yra duomenų bazė talpinanti bibliografinius monografijų, dokumentų, ataskaitų,
periodinių straipsnių įrašus apie aukštojo mokslo sistemas, jų vertinimą, planavimą bei politiką.

Paieškos vadovas
Šioje duomenų bazėje galimi du paieškos būdai:



Paprasta (Basic search) paieška;
Išplėstinė (Advanced search) paieška.

Paprasta
paieška

Išplėstinė
paieška

Paprasta paieška (Basic search)
Į paieškos lauką įveskite Jums aktualius paieškos terminus. Paprastą paiešką galima atlikti
pagal:









Antraštę;
Autorių;
Jungtinį autorių kolektyvą;
Reikšminius žodžius;
Šalį;
Regioną;
Kalbą;
Dokumento tipą ir publikavimo metus.

Norint patikslinti Paprastos paieškos rezultatus dešinėje lango pusėje esančioje parinkties juostoje
pasirinkite:
 Any of this words (sistema ieškos nors vieno iš įvestų žodžių);
 All of the words (sistema ieškos visų įvestų žodžių);
 Exact match (sistema ieškos konkrečios frazės).

Išplėstinė paieška (Advanced search)

„Rodyklės“
ikonos

Išplėstinę paiešką galima atlikti dviem būdais:
1. Įrašykite paieškos terminus į vieną ar keletą pasirinktų paieškos laukų. Paiešką galite patikslinti
dešinėje lango pusėje esančioje parinkties juostoje pasirinkę:
 Any of this words (sistema ieškos nors vieno iš įvestų žodžių);
 All of the words (sistema ieškos visų įvestų žodžių);
 Exact match (sistema ieškos konkrečios frazės).
2. Reikiamus paieškos terminus galite surasti dešinėje lango pusėje paspaudę ant ikonos pažymėtos
klaustuko ženklu. Paspaudę ikoną atversite Rodyklės langą.








Norint surasti reikiamą paieškos terminą pasirinkite laukelius „Terms begining with“ arba „Terms
containing“ , tada į paieškos lauką įveskite dalį paieškos termino arba visą terminą ir spauskite OK
ikoną. Taip pat galite pasirinkti raidę iš pateikto abėcėlės lauko norint peržvelgti visus terminus
prasidedančius šia raide.
Kompiuterio pelės pagalba peržiūrėkite pateiktus terminus. Jeigu reikiamos abėcėlės raidės pateikia
daug terminų naudokitės rodyklėmis, esančiomis kairiojo stulpelio apačioje. Jos palengvins paieškos
terminų navigaciją.
Pelės klavišu paspaudus ant reikiamo termino, jis atsiras dešiniajame stulpelyje. Norint panaikinti
terminą iš dešinio stulpelio paspauskite ant termino kairiu pelės klavišu.
Kai baigėte rinktis reikiamus terminus, paspauskite „Validate“ ir Jūsų pasirinkti terminai bus
importuoti į pasirinktus Išplėstinės paieškos laukus.
Galutinai užpildžius paieškos laukus spauskite „Submit“.

Paieškos rezultatai




Gautų paieškos rezultatų skaičius matomas ekrano viršuje.
Rezultatai išdėstomi pagal naujumą (naujausi dokumentai pradžioje).
Norint pakeisti paieškos rezultatų išdėstymą viršuje esančioje parinkčių juostoje „Sort by“ (rūšiuoti
pagal), galite pasirinkti Jums reikiamą rūšiavimą:
 Year (oldest first)- seniausi dokumentai pradžioje;
 Title A->Z- rūšiavimas abėcėlės seka;
 Type of dokument- rūšiavimas pagal dokumento tipą (monografijos, monografijų skyriai,
periodinių leidinių straipsniai);
 Authors- rūšiavimas pagal autorių abėcėlės seka.
 Pasinaudoja „Format“ parinkčių juosta, paieškos rezultatus galite peržiūrėti trumpu, detaliu ar ISBD
(bibliografiniu) formatais.

„Sort by“ parinkčių
juosta

„Format“
parinkčių juosta

Basket


Paieškos rezultatus galima sukelti į „krepšelį“ (Basket), esantį dešinėje lango pusėje. Norint perkelti
rezultatus kiekvieną aktualų įrašą pažymime varnele. Turėsite išsamų rezultatų sąrašą. Vėliau šiuos
rezultatus galite peržiūrėti, atsispausdinti (galima atsispausdinti iki 200 įrašų vienu metu), peržiūrėti
pdf. formatu, ištrinti neaktualius įrašus.

