Paieškos SpringerLink duomenų
bazėje vartotojo vadovas
SpringerLink (http://www.springerlink.com/) - mokslinių ekonomikos, aplinkosaugos, teisės,
medicinos, matematikos, kompiuterijos ir kitų sričių žurnalų bei el. knygų viso teksto duomenų
bazė.
MRU bibliotekos vartotojams pilno teksto straipsniai prieinami tik iš prenumeruojamų mokslinių
žurnalų, kurių sąrašas pateiktas prie duomenų bazių aprašymo:
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/duomenu_bazes/prenumeruojamos_db/

Nuorodos pirmajame duomenų bazės puslapyje
Search (Paieška)
 Greita paieška;
 Išplėstinė paieška;
 Paieškos patarimai;
 Paieška pagal autorių, publikacijos
pavadinimą.

Tools (Įrankiai)
 Rodyti paryškintus paieškos
žodžius rezultatuose;
 Rodyti prieigos teises.

My SpringerLink (Mano SpringerLink)
 Išsaugoti įrašai;
 Užsakymų istorija;
 Registracija;
 Vartotojo informacija.

Help (Pagalba)
 Dažniausiai užduodami klausimai;
 Atsiliepimai;
 Kontaktai;
 Apie SpringerLink.

Browse (Peržiūra)
 Peržiūra pagal pavadinimą;
 Peržiūra pagal kolekciją (temą);
 Peržiūra pagal dokumento tipą
(žurnalai, knygos ir kt.)

Informacija ir paslaugos
 Bibliotekininkams;
 Autoriams;
 Bendruomenėms.

MRU vartotojams prieinamas tik žurnalų pilnas tekstas.

Paieška
Greita paieška
Greita visateksčių straipsnių paieška gali būti atliekama įrašant reikšminius žodžius laukelyje
Search For. Reikšminių žodžių ieškoma dokumentų pavadinime, santraukoje ir visame dokumente.
Susiaurinti galimus paieškos rezultatus galima atliekant greitą paiešką pagal autorių (Author or
Editor), publikacijos pavadinimą (Publication). Norint rasti konkretų žurnalo numerį, galima
nurodyti žurnalo numerį (Issue). Greita paieška taip pat gali būti atliekama atskirų žurnalų
puslapiuose.

Greita paieška

Išplėstinė paieška

Peržiūra
pagal
kolekciją

Paieškos patarimai
Peržiūra pagal dokumento tipą

Peržiūra pagal publikacijos pavadinimą

Išplėstinė paieška
Vykdant išplėstinę paiešką, straipsnių galima ieškoti pagal keletą parametrų:
 žodis ar frazė visame dokumente, pavadinime ir santraukoje, tik pavadinime;
 autorius ar knygos sudarytojas;
 DOI (skaitmeninio objekto identifikatorius);
 dokumento tipas (žurnalai, knygos ar protokolai);
 publikavimo laikotarpis;
 citavimo informacija (publikacijos pavadinimas, ISSN ar ISBN, leidinio numeris ir
puslapiai).

Paieška pagal
reikšminį žodį(-ius)

Rengėjas
Autorius
Citavimo
informacija

Dokumento
tipo
pasirinkimas

Ieškoma: visame tekste,
pavadinime ir
santraukoje, arba tik
pavadinime

Rezultatų
pateikimas: pagal
tinkamumą, pagal
naujumą, abėcėles
tvarka

Paieškos
apribojimas
nurodant datą

Vykdant išplėstinę paiešką, taip pat galima pasirinkti vieną iš trijų paieškos rezultatų pateikimo
būdų: pirmiausia pateikiami labiausiai užklausą atitinkantys rezultatai, pirmiausia pateikiami
naujausi straipsniai, paieškos rezultatai pateikiami abėcėlės tvarka.

Paieškos rezultatai
Paieškos rezultatuose nurodomi vykdytos paieškos kriterijai, surastų straipsnių ir/ar knygos skyrių
skaičius, pateikiama straipsnio prieigos informacija. Rezultatų sąraše yra nurodomas žurnalas,
kuriame publikuotas straipsnis, autorius ir pavadinimas, publikavimo duomenys. Raktinis žodis
tekste išskiriamas, pateikiamas kontekstas, kad būtų galima įsitikinti ar straipsnis yra tinkamas.

Išsaugoti rezultatų sąrašą

Užsisakyti puslapio
naujienas (RSS)

Parsisiųsti
rezultatų
sąrašą

Prieiga prie
pilno teksto

Spausdinti
rezultatų
sąrašą

Peržiūrėti dokumento
santrauką

Straipsnis
PDF formatu
Aktyvi nuoroda į straipsnį

Suteikiama galimybė paieškos rezultatų sąrašą atsisiųsti Excel formatu, spausdinti, užsisakyti
rezultatų puslapio naujienų (RSS) paslaugą. Registruoti vartotojai gali išsisaugoti rezultatų sąrašą.

Kairėje rezultatų lango
pusėje yra galimybė
atlikti paiešką gautuose
rezultatuose, rūšiuoti
rezultatus pagal tam
tikrus parametrus.

Paieškos kriterijus
atitinkančios publikacijos
(žurnalai, knygos)

Paieška rezultatų sąraše

Rezultatų rūšiavimas
pagal:
 Kolekciją
 Leidimo metus
 Patalpinimo į
SpringerLink datą
 Autorių
 Leidinio tipą
 Kalbą

Atidarius straipsnio PDF versiją, matome pateiktą visatekstį straipsnį, standartinius Adobe Reader
dokumento valdymo įrankius: spausdinimą, viso dokumento išsaugojimą savo kompiuteryje, lapų
vartymą, dokumento lapo dydžio pasirinkimą, paiešką tekste.
Išsaugoti
Spausdinti

Spragtelėjus aktyvų straipsnio pavadinimą rezultatų sąraše, matoma pagrindinė straipsnio
informacija: autorius, pavadinimas, santrauka, pilno teksto vaizdas. Kairėje pusėje pateikiamas
susijusių straipsnių sąrašas, nuoroda į konkretų žurnalo numerį bei konkretaus žurnalo išleistų
numerių sąrašas.
Susiję
straipsniai

Visas žurnalo numeris
Žurnalo
puslapis

Prieinamas
pilnas tekstas

Parsisiųsti straipsnį
PDF formatu

Santrauka
Pilnas tekstas
neprieinamas

Pilno teksto peržiūra

Pilnas konkretaus
žurnalo numerio turinys

Žurnalo puslapio vaizdas

Žurnalo puslapis

Paieška šiame
žurnale
Žurnalo peržiūra
Dabartinis žurnalo
turinys

Žurnalo archyvas

