DUOMENŲ BAZĖS JSTOR
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
MRU prenumeruojama duomenų bazė JSTOR – tai universali duomenų bazė, atliekanti
skaitmeninio archyvo funkciją. Joje talpinami pripažinti moksliniai žurnalai politologijos,
ekonomikos, sociologijos, edukologijos, kriminalistikos, psichologijos, istorijos ir kt. mokslo
sričių. Duomenų bazėje suteikiama galimybė peržvelgti visą archyvą (nuo pat pirmo numerio,
kai kurie leidiniai nuo 1600 m.). Tačiau pačių naujausių žurnalų numerių mes nerasime žurnalams yra taikomas embargo periodas nuo 3 iki 5 metų (priklausomai nuo sutarties su
leidėjais). Archyvas pastoviai yra papildomas naujais leidinių komplektais ir naujomis
disciplinomis. Dokumentai bazėje talpinami laikantis šių esminių reikalavimų:
 Leidinį prenumeruoja daug aukštųjų mokyklų
 Leidinys turi aukštą citavimo reitingą
 Leidinys rekomenduotas srities specialistų
 Leidinys leidžiamas ilgą laiką
JSTOR suteikia galimybę skaityti ir atsisiųsti aukštos skenavimo kokybės autentiškas straipsnių
el. kopijas.
Pilni straipsnių tekstai yra prieinami iš MRU prenumeruojamų kolekcijų žurnalų, kurių
sąrašas skelbiamas prie duomenų bazių aprašymo:
http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/biblioteka/duomenu_bazes/prenumeruojamos_db
Vaizdinė medžiaga– kaip naudotis duomenų baze, galima rasti čia:
http://about.jstor.org/support-training/help/tutorials
Pagrindiniame puslapyje galime susipažinti su duomenų baze: perskaityti JSTOR
naujienas, duomenų bazės aprašymą, pereiti į meniu juostoje nurodytus skirsnius.

Meniu juostos
pasirinkimai

Pagrindinės
naujienos

Greita
paieška
Teminė
paieška

Pagrindiniame puslapyje meniu juostoje pateikiami šie skirsniai:

Pagrindinis
puslapis

Paieška:
paprasta,
išplėsta,
bibliografinių
nuorodų
fiksavimas

Peržiūra pagal
dalyką,
pavadinimą ar
leidėją

Mano JSTOR:
bibliografinių įrašų, paieškos
rezultatų išsaugojimas, siuntimas
el. paštu, vartotojo profilis

PERŽIŪRA / BROWSE
Visų pirmą apžvelgsime duomenų bazės JSTOR turinį. Meniu juostoje pasirenkame Browse
nuorodą. Pasirinkę nuorodą, turime galimybę matyti duomenų bazėje esančius žurnalus,
suskirstytus pagal dalyką, pavadinimą ar leidėją.

Peržiūra pagal
dalyką,
pavadinimą ar
leidėją

Pasirinkus peržiūrą pagal pavadinimą (by Title), gauname visus žurnalus, suskirstytus pagal
dalykus abėcėlės seka. Galima vykdyti konkretaus leidinio pavadinimo paiešką, pasirenkant iš
nurodytos abėcėlės sekos atitinkamą raidę.

Žurnalo pavadinimo
paieška pagal
abėcėlės seką

Žurnalų pavadinimų
abėcėlinis sąrašas

Pasirinkus konkretų dalyką (by Discilpline) bus pateikti tik to dalyko žurnalai abėcėlės seka.

Žurnalų, suskirstytų
pagal dalykus,
sąrašas

Pasirinkus peržiūrą pagal leidėją (by Publisher), gauname visus žurnalus, suskirstytus pagal
leidėjus abėcėlės seka. Yra galima leidėjų paieška pagal abėcėlę. Paryškintai pateikiami abėcėlės
seka leidėjai ir išvardinami jų leidžiamų žurnalų pavadinimai.

Leidėjo paieška
pagal abėcėlės seką

Leidėjai ir jų
leidžiami žurnalai

PAIEŠKA / SEARCH
Paiešką galima pradėti nuo greitos (paprastos) paieškos (search) pagrindiniame puslapyje.
Paieškos
laukas

Į paieškos lauką įvedame reikšminį paieškos žodį (pvz. economic), spaudžiame search.
Gauname rezultatų sąrašą. Rezultatus galime rūšiuoti pagal relevantumą ir pagal naujumą.
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PRIEIGOS GALIMYBĖ
Straipsnis prieinamas. Yra galimybė
peržiūrėti pilną tekstą.
Straipsnis neprieinamas, pateikiama tik
straipsnio bibliografinė informacija.
Pagrindinė bibliografinė informacija apie
straipsnį, paieškos peradresavimas į kitą
duomenų bazę, kuri šį straipsnį talpina
savo aplinkoje. Jeigu universitetas šią bazę
prenumeruoja, galima peržiūrėti pilną
tekstą paspaudus ant nuorodos.
Rekomenduojama atliekant paprastą paiešką pažymėti žurnalą arba kelis žurnalus, kuriuose
mes norime ieškoti rezultatų. Norėdami tikslinti paiešką, galime susiaurinti gautų rezultatų
skaičių. Tam atliekame paiešką tarp gautų rezultatų – galime ištrinti anksčiau įvesta žodį
(economic) ir įvesti kitą aktualų reikšminį žodį (pvz. law). Uždedame varnelę paieškos laukelio
apačioje ir spaudžiame search. Paieškos laukelyje atlikus paiešką automatiškai atvaizduojami
mūsų reikšminiai žodžiai (economic AND law). Gauname rezultatų sąrašą:

Reikšminiai
žodžiai

Prieigos galimybė

Rezultatų
sąrašas

Tokiu būdu galime tikslinti paiešką kelis kartus, kol rezultatas mus tenkins. Suformuluoti
paieškos parametrus galime ir kitokiu būdu - naudojant loginius operatorius AND OR NOT ,
derinant paieškos žodžius. Ieškant tikslios frazės, reikia ją įrašyti kabutėse („......“), ieškant
pavadinimo nurodome prieš paieškos žodį ti:, ieškant autoriaus, nurodome au: . Esminę
informaciją apie užklausos formulavimą rasime pagalbos puslapiuose (Help).
Plačiau apie tai http://about.jstor.org/support-training/help/detailed-searching

IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA / ADVANCED SEARCH
Pasirinkus meniu juostoje išplėstinę paiešką (Advanced search) galime nuo pat paieškos
pradžios nurodyti paieškos parametrus.

Išplėstinė
paieška

Galime atlikti paiešką derinant įvairius paieškos žodžius, nurodydami konkrečius parametrus.
Įrašę reikšminį žodį, galime papildyti frazę, nurodydami papildomus reikšminius žodžius (pvz.
autoriaus pavardę, pavadinimą ), jų tikslią paieškos vietą (visame tekste, santraukoje,
pastraipoje). Paiešką apriboti galima nurodant dokumento tipą (pav. straipsnis, recenzija). Taip
pat atliekant paiešką galima nurodyti metus (nuo...iki) ir kokia kalba norime ieškoti rezultatų.

Papildomų
laukų pridėjimas

Dokumento
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Pasirinkimai
paieškos
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Paieškos frazės
formulavimas

Laikotarpis
( nuo...iki )

Kalbos
parinkimas

Dalyko, žurnalo
pavadinimo
nurodymas ar
pasirinkimas iš sąrašo

PAIEŠKOS REZULTATAI
Atlikus paiešką, pateikiami paieškos rezultatai. Pirmiausiai nurodoma vykdyta paieška ir
pateikiama galimybė papildyti ar pakeisti užklausą. Galima atlikti paiešką tarp pateiktų rezultatų.
Rezultatus galima rūšiuoti pagal relevantumą (surastos bibliografinės informacijos atitikimas
reikalavimui, suformuluotam užklausoje), naujumą, galima pasirinkti koks rezultatų skaičius bus
pateiktas puslapyje. Yra galimybė iš karto pereiti į kitą rezultatų puslapį arba nurodyti konkretų
puslapį. Rezultatų sąraše pateikiamas straipsnio pavadinimas, autorius, leidinys, kuriame
skelbiamas straipsnis. Žemiau pateikiamos nuorodos į originalų skanuotą straipsnį, straipsnį PDF
formatu, bibliografinė informacija, nuoroda į pirmą puslapį, atitinkantį paieškos parametrus.
Užklausa, galimybė
ją koreguoti

Rūšiavimas pagal
relevantumą arba
naujumą, rezultatų
skaičius puslapyje
Rezultatų sąrašas:
pavadinimas, autorius,
leidinys

Straipsnio informacija

Norėdami peržiūrėti pilną straipsnio tekstą, pasirenkame
nuorodą. Naudodamiesi
programos galimybėmis, galime straipsnį išsaugoti, spausdinti ir siųsti el. paštu.

Straipsnis
PDF
formatu

STRAIPSNIŲ PAIEŠKA / CITATION LOCATOR
Jeigu yra žinomi pagrindiniai šaltinio duomenys, galima ieškoti konkrečių straipsnių. Tam
reikia nurodyti šiuos paieškos parametrus: straipsnio pavadinimą, autorių, leidinio pavadinimą
(galima nurodyti ar pasirinkti iš pateikto sąrašo), tomą, numerį, puslapį, leidimo datą. Šioje
paieškoje negalioja loginiai operatoriai AND, OR, NOT bei žodžių trumpinimai.

Straipsnio
pavadinimas

Autorius

ISSN, tomas, numeris,
puslapis, leidimo data

Leidinio
pavadinimas

MANO JSTOR / MY JSTOR
Kad galėtume ne tik atlikti paiešką ir skaityti, reikia susikurti asmeninę paskyrą. Jungiantis
pirmą kartą būtina užsiregistruoti. Sukūrus asmeninę paskyrą galima išsaugoti savo paieškos
rezultatus, bibliografinius įrašus, siųsti juos el. paštu.
Atsijungti
Pasisveikinimas
su vartotojų
Vartotojo
profilis,
registracija

Vartotojo
išsaugoti
įrašai

