DUOMENŲ BAZĖS OXFORD JOURNALS
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
Oxfordo universiteto leidyklos rengiama visateksčių žurnalų duomenų bazė. Duomenų bazę sudaro
teisės, medicinos, humanitarinių, gamtos bei socialinių mokslų leidiniai. Duomenų bazės vartotojai
gali skaityti pačius naujausius leidinių numerius, o taip pat naudotis leidinių archyvu nuo 1996 m.
Leidinių sąrašas pateikiamas prie duomenų bazės aprašymo.
Pradiniame puslapyje galima rasti: duomenų bazės OXFORD JOURNALS aprašymą, informaciją
ir paslaugas vartotojams, paiešką, naujienas ir vykdomus projektus.
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PAIEŠKA PASIRINKTO ŽURNALO NUMERIUOSE
Pasirinkus atitinkamą žurnalą iš DB abėcėlinės rodyklės yra suteikiama galimybė atlikti paiešką
nurodyto žurnalo numeriuose.
DB žurnalų abėcėlinė rodyklė suteikia galimybę rasti žurnalą pagal pavadinimą, apžvelgti
pasirinkto žurnalo namų puslapį, vykdyti paiešką šio žurnalo numeriuose. Galima pasirinkti iš
nurodyto sąrašo arba ieškoti pagal abėcėle.
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DB žurnalų teminė rodyklė leidžia rinktis žurnalus pagal temas. DB pasirinkus atitinkamą temą
(pvz.: LAW), naujame lange atsiveria tai temai priskirti žurnalai.
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Pasirinkus atitinkamą žurnalą atsiveria jo namų puslapis, kuriame galima atlikti paiešką tik šio
žurnalo numeriuose.
Taip pat pasirinkus žurnalą iš abėcėlinės rodyklės ar iš nurodyto sąrašo ir paspaudus nuorodą
„žurnalo namų puslapis“, atsivėrusiame lange matysime žurnalo aprašymą ir galimybę atlikti
paiešką tik šio žurnalo numeriuose.
Pvz.: abėcėlinėje rodyklėje nurodžius konkretų pavadinimą (International Journal of Constitutional Law) arba teminėje
rodyklėje pasirinkus temą TEISĖ ir pasirinkus žurnalą International Journal of Constitutional Law, naujame lange
matome šio žurnalo namų puslapį: žurnalo parašymą, prieinamus numerius ir galime atlikti paiešką.
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PAPRASTA STRAIPSNIŲ PAIEŠKA
Paprastoje straipsnių paieškoje, paieška vykdoma įvedus reikšminį žodį ir paspaudus GO.
Reikšminių žodžių bus ieškoma straipsnių pavadinimuose taip pat ir pačiam tekste. Rezultatai bus
pateikiami iš visos duomenų bazės.

SUDĖTINGA STRAIPSNIŲ PAIEŠKA
Sudėtingoje paieškoje galima vykdyti straipsnių paiešką nurodžius keletą parametrų:
raktinius žodžius, citavimo duomenis, autorių, pasirinkti kelis žurnalus paieškai ar ieškoti pagal
pasirinktą sritį, siaurinti paiešką nurodžius datą.
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Paieška pagal raktinį žodį.
Galima ieškoti:
• Pavadinime
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Galima nurodyti kaip pateikti
rezultatus: standartiškai ar
glaustai, nurodyti kiek
rezultatų lape rodyti ir pagal
ką rūšiuoti - labiausiai
atitinkančius užklausą ar
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PAIEŠKOS REZULTATAI
Paieškos rezultatuose nurodomi vykdytos paieškos kriterijai, surastų straipsnių skaičius. Rezultatų
sąraše yra nurodomas žurnalas, kuriame publikuotas straipsnis, autorius ir pavadinimas, skelbimo
duomenys. Raktinis žodis tekste išskiriamas, pateikiamas kontekstas, kad įsitikinti ar straipsnis yra
tinkamas.
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Universitetas prenumeruoja ne visus šios bazės žurnalus. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas yra
prisegtas prie duomenų bazių aprašymo. Vykdant paiešką, pilnateksčiai straipsniai yra prieinami tik
iš prenumeruojamų žurnalų.
Paiešką atitinkančius straipsnius galima žiūrėti kaip:
PDF (Acrobat Reader) dokumentus arba pasirinkti Full text.

Pasirinkus PDF, atsivėrusiame lange matome:
pateiktą pilnatekstį straipsnį, standartinius Adobe Reader dokumento valdymo įrankius:
spausdinimą, viso dokumento išsaugojimą savo kompiuteryje, lapų vartymą, dokumento lapo
dydžio pasirinkimą, paiešką tekste. Gali būti apribotas atskirų teksto dalių kopijavimas.
Dešinėje pusėje, atskiroje skiltyje pateiktos nuorodos į: žurnalo, kuriame publikuotas straipsnis,
namų puslapį, pagalbą, skaitytojų atsiliepimus; prenumeratą; žurnalo archyvą, paiešką šiame
žurnale; vykdytos paieškos rezultatus tik iš šio žurnalo.
Toliau DB suteikia papildomų paslaugų vartotojui: galimybė pasirinktą straipsnį siųsti elektroniniu
paštu, pateikia panašaus turinio straipsnius iš žurnalo, leidžia užsisakyti pranešimus apie
pasirodžiusį naują numerį, straipsnį galima įtraukti į savo asmeninį archyvą, citavimo valdymas.
cDB pateikia galimybę papildyti paiešką per http://scholar.google.com - pateikiami rezultatai pagal
autorių ar susiję straipsniai pagal temą.
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Pasirinkus Full text, atsivėrusiame lange matome:
pateiktą straipsnį html formatu. Nurodomas straipsnio pavadinimas, autorius, pateikiamas visas
straipsnis, kartu nurodomas turinys, pagal straipsnio skyrius. Reikšminiai žodžiai tekste išskiriami
raudona spalva. Dešinėje skiltyje pateikiami pasirinkimai: galima pasirinkti žiūrėti žurnalo
santrauką, straipsnį skaityti PDF formatu. Toliau yra prieinamos paslaugos: straipsnį galima siųsti
elektroniniu paštu, ieškoti panašių straipsnių to paties žurnalo numeriuose, gauti pranešimą, kad
pasirodė naujas žurnalo numeris, kitos paslaugos galimos turint asmeninį prisijungimą.
DB pateikia galimybę papildyti paiešką per http://scholar.google.com - pateikiami rezultatai pagal
autorius ar susiję straipsniai pagal temą.
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Straipsnį galite skaityti:
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