SAGE
Journals Online
Vartotojo vadovas
SAGE Journals Online (SJO) - mokslinių verslo, humanitarinių ir socialinių mokslų,
technologijų ir medicinos žurnalų visatekstė duomenų bazė

MRU Bibliotekos skaitytojams visateksčiai straipsniai yra prieinami tik iš
prenumeruojamų žurnalų, kurių sąrašas pateiktas prie duomenų bazių aprašymo:
http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/biblioteka/duomenu_bazes/prenumeruojamos_db/

Pagrindinės savybės
Search (Paieška)
 Greita paieška;
 Išplėstinė paieška;
 Paieškos istorija;
 Paieška pagal temą.

My Tools (Mano įrankiai)
 Naujienos el. paštu;
 Mano pažymėtos citatos;
 Išsaugotos citatos ir paieškos;
 Mėgstamiausi žurnalai.

Browse (Peržiūra)
 Peržiūra pagal pavadinimą;
 Peržiūra pagal temą.

Information & Servises (Informacija ir paslaugos)
 Bibliotekininkams;
 Individualiems vartotojams;
 Autoriams;
 Bendruomenėms ir jų nariams.

Paieška
Greita paieška
Greita visateksčių straipsnių paieška gali būti atliekama įrašant reikšminius žodžius arba autorių
laukelyje Search All Journals. Reikšminių žodžių ieškoma visame dokumente arba bibliografiniame įraše.
Greita paieška taip pat gali būti atliekama atskirų žurnalų puslapiuose.

Paieška

Mano įrankiai

Peržiūra

Greita
paieška

Informacija
ir paslaugos

Išplėstinė paieška
Išplėstinėje paieškoje galima naudoti loginius jungtukus ir jais jungti reikšminius užklausos
žodžius. Loginiai jungtukai ir jų reikšmės:
AND (liet. IR) – reikšminiai žodžiai turi būti tame pačiame dokumente. Šis jungtukas mažina
paieškos rezultatų skaičių;
OR (liet. ARBA) – dokumente turi būti bent vienas (kartais ir abu) užklausoje įrašyti žodžiai;
NOT (liet. NE) – dokumente neturi būti žodžių, kurie nurodyti po loginio jungtuko NOT;
Keli terminai įrašyti į vieną paieškos laukelį yra traktuojami kaip tiksli frazė.
Užklausai pateikti naudojami keli paieškos langeliai, galima nurodyti, kuriose dokumento dalyse
ieškoti įrašytų reikšminių žodžių: antraštė, autorius (pavardė), santrauka, visas tekstas, reikšminiai žodžiai,
išnaša, narystė, DOI, žurnalo pavadinimas, ISSN, žurnalo tomas, žurnalo numeris, pirmas puslapis, metai.




Paieškos rezultatus susiaurinti galima atrenkant:
SAGE žurnalai prieinami man; Visas SAGE turinys; Mano mėgstamiausi žurnalai
Pasirinki iš temų arba žurnalų sąrašo
Apribojant užklausą laike

Taip pat galima pasirinkti rezultatų pateikimo formatą.

Loginiai
jungtukai

Paieška pagal raktinį
žodį:
Antraštė
Autorius (pavardė)
Santrauka
Visas tekstas
Reikšminiai žodžiai
Išnaša
Narystė
DOI
Žurnalo pavadinimas
ISSN
Žurnalo tomas
Žurnalo numeris
Pirmas puslapis
Metai

Ieškoti tarp
(paieškos
siaurinimas)

Paieškos rezultatus galima
siaurinti nurodžius laikotarpį

Rezultatų pateikimo formatas, lape skaičius,

Paieškos
rezultatai
rūšiavimas
pagal relevantumą arba datą

Paieškos rezultatuose nurodomi vykdytos paieškos kriterijai, surastų straipsnių skaičius.
Rezultatų sąraše yra nurodomas žurnalas, kuriame publikuotas straipsnis, autorius ir pavadinimas,
publikavimo duomenys. Raktinis žodis tekste išskiriamas, pateikiamas kontekstas, kad įsitikinti ar straipsnis
yra tinkamas.

Visas
tekstas
Santrauka

Šaltiniai

Matome pateiktą visatekstį straipsnį, standartinius Adobe Reader dokumento valdymo įrankius:
spausdinimą, viso dokumento išsaugojimą savo kompiuteryje, lapų vartymą, dokumento lapo dydžio
pasirinkimą, paiešką tekste.
Atsispausdinti

Išsisaugoti

Taip pat galima pasinaudoti šiomis siūlomomis paslaugomis:

Žurnalo pavadinimas
Paieška žurnale
Išplėstinė žurnalo paieška;
Grįžti į paieškos rezultatus;
Taisyti paskutinę paiešką;
Pirmesnis  ׀kitas straipsnis;
Turinys.
Informacija apie straipsnį:
Kada pasirodė internete;
DOI numeris;
Žurnalo pavadinimas, numeris ir straipsnio
puslapiai;
Galimybė pamatyti PDF formatu visame lange
santrauką arba visą tekstą.
Šaltiniai.
Paslaugos
Nusiųsti straipsnį el. paštu kolegai;
Pranešti man kai straipsnis yra cituojamas;
Pranešti jei paskelbti pataisymai;
Panašūs straipsniai šiame žurnale;
Įkelti nuorodą į citavimo programą;
Prašyti leidimo (kopijuoti, perspausdinti ir pan.);
Prašyti perspausdinti.
Galimybė atlikti paiešką pagal autorius Google
Scholar.
Galimybė dalintis socialiniuose tinkluose.

Peržiūra
Peržiūrą atlikti galima pagal žurnalų pavadinimą arba temą. Ją galima susiaurinti atliekant
paiešką tarp:

Mano mėgstamiausi žurnalai
Man prieinami žurnalai
Visas SAGE turinys

Žurnalų peržiūra pagal pavadinimą
Žurnalų peržiūra vykdoma išplečiant arba sutraukiant abėcėlinį sąrašą paspaudus mygtukus +
arba – šalia raidės. Taip pat galima paspausti raidę iš horizontalaus abėcėlės sąrašo, norint greitai nusikelti
prie atitinkamos raidės.

Žurnalų peržiūra pagal temą
Pirmiausia matome keturias pagrindines disciplinas: Socialiniai ir humanitariniai mokslai;
Sveikatos mokslai; Gyvybės ir biomedicinos mokslai; Medžiagotyra ir inžinerija. Paspaudus ant + mygtuko
šalia temos, pamatysime ir jos atitinkamas potemes. Paspaudus ant jų atsiranda visi tos potemės žurnalai.

Radus reikiamą žurnalą, paspaudžiame ant jo pavadinimo ir patenkame į jo tinklalapį.

Žurnalų tinklalapių savybės
Pasirinkus žurnalą atsiveria jo tinklalapis, kuriame galima atlikti paiešką tik šio žurnalo
numeriuose. Žurnalų tinklalapiai duomenų bazėje turi unikalių savybių:

Paieška
žurnale

El. versija prieš pasirodant
spausdintam variantui

Pranešimai el. paštu
RSS paslauga

Einamasis numeris
variantui
Visi numeriai

Daugiau informacijos
apie žurnalą

Turinys ir santraukos
delninuke

Kiti leidėjo žurnalai

Daugiausiai skaitomi ir
cituojami straipsniai

