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Kas yra „Project MUSE“ 

„Project MUSE“ – Humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalų straipsnių duomenų bazė, kurioje pateikti 

tik viso teksto straipsniai ir daugiau nei 125 leidėjų knygos.  

 

LNB vartotojams yra prieinami prenumeruojami elektroniniai žurnalai ir laisvos prieigos (angl. open 

access) knygos ir žurnalai. 

Kaip pradėti naudotis 

Duomenų bazę galite rasti Nacionalinės bibliotekos internetiniame puslapyje www.lnb.lt paspaudę 

Atradimai > Duomenų bazės > Užsienio ir pasirinkę „Project MUSE“ arba suvedę interneto adresą 

http://muse.jhu.edu/. 

Kaip atlikti paiešką 

Paprasta paieška 

Norėdami atlikti bendrąją paiešką, pagrindiniame „Project MUSE“ paieškos lange įveskite žodį arba 

frazę ir paspauskite klaviatūroje „Enter“. Paieška bus atliekama tarp visų leidinių reikšminių žodžių. 

 

 

 

 

  

http://www.lnb.lt/
http://muse.jhu.edu/
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Išplėstinė paieška 

Norėdami patikslinti paiešką, patikslinkite paieškos kriterijus „Filter Results“ meniu. 

 

Paieškos rezultatus galite rūšiuoti pagal datą arba tinkamiausią turinį: 

 

  

 

Šis žymėjimas nurodo, kad paieška vyks tik tarp 

leidinių ir tekstų, kurie yra laisvai prieinami 

bibliotekos vartotojams 

Galite įtraukti daugiau nei vieną 

paieškos kriterijų. 
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Žurnalų naršymas 

Vietoj paieškos galite pasirinkti naršyti tarp esamų žurnalų ir knygų pagal temą, leidėją ir kitus kriterijus. 

Paspauskite „Browse MUSE Content“.  

  

Atsidariusiame lange pasirinkite „Browse all MUSE“ arba žemiau „View more books“ ir „View more 

journals“. 
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Atsidariusiame puslapyje naršykite žurnalus pagal abėcėlę, temą, leidėją, žurnalų serijos pavadinimą 

arba mokslo sritį, juos rasite „Filter Results“ skiltyje. 

 

Kaip skaityti ir atsisiųsti norimą turinį 

Norėdami peržiūrėti straipsnį, paspauskite jo pavadinimą arba „View“ mygtuką ir būsite nukreipti 

tiesiai į straipsnio PDF failą arba internetinį puslapį, kuriame yra įkeltas tekstas. 
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Paspaudę žurnalo numerio („Issue“) ar knygos pavadinimą, būsite nukreipti į turinį ir numerio / knygos 

aprašymą. Turinyje kiekvieną straipsnį / knygos skyrių galite perskaityti („View“ arba paspaudę 

pavadinimą) ir atsisiųsti („Download“). „Save“ mygtukas išsaugos norimą medžiagą jūsų asmeninėje 

„Project MUSE“ paskyroje, jei tokią susikūrėte (informaciją apie paskyros susikūrimą galite rasti kitame 

vadovo skyriuje). 
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Paspaudę straipsnio pavadinimą, rasite daugiau informacijos apie dokumentą ir citavimo būdus. 

 

Kaip susikurti „Project MUSE“ paskyrą ir kam ji reikalinga 

Paskyra leidžia vartotojui išsisaugoti reikalingų „Project MUSE“ leidinių nuorodas ir paieškos istoriją, 

tad galite susirasti leidinius, kuriuos anksčiau peržiūrėjote. Be to, paskyra leidžia vartotojui vienu metu 

išsaugoti kelias norimų leidinių bibliografines nuorodas ir jas atsisiųsti. 

Norėdami susikurti paskyrą, dešinėje viršuje paspauskite „Log in“ ir būsite nukreipti į prisijungimo bei 

registracijos langą. 
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Suveskite prašomus duomenis į registracijos langą ir prisiregistruokite. Po registracijos galite iš karto 

prisijungti. 

Pastaba. Prisijungimo lange suveskite būtent vartotojo vardą, o ne el. paštą, nes prisijungti el. paštu 

negalėsite. 

Kaip rasti peržiūros istoriją ir išsaugotus straipsnius 

Paspauskite savo profilio vardą dešiniajame viršutiniame kampe ir būsite nukreipti į „MyMUSE Library“ 

aplanką, kuriame rasite visus savo išsaugotus straipsnius.  

Paspaudus „Search History“, bus parodytos visos užklausos, kurias esate atlikę. 

„View History“ parodys peržiūrėtų / skaitytų leidinių istoriją. 
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Daugiau nei vienos bibliografinės nuorodos atsisiuntimas 

Norėdami sukurti daugiau nei vieną bibliografinę nuorodą vienu metu, išsaugokite norimus straipsnius 

ir nuėję į „MyMUSE Library“ vartotojo paskyroje paspauskite „Cite Library Items“.  

Atsidariusiame sąraše varnele pažymėkite norimą literatūrą ir pasirinkite citavimo parinktis. 
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Pastaba. Citavimo įrankio sąraše nerasite išsaugotų mokslo žurnalų numerių („Issue“), tik medžiagą, 

esančią juose (straipsnį, apžvalgą ir t. t.), ir knygų skyrių („Chapter“), bet visą knygą cituoti galite. 

Eksportuoti įmanoma į „RefWorks“ ir „EndNote“ bibliografinių nuorodų sąrašo sudarymo programas. 

Nacionalinės bibliotekos registruotieji vartotojai gali nemokamai naudotis „RefWorks“ programa. 

Daugiau informacijos rasite www.lnb.lt > Atradimai > Duomenų bazės > Užsienio > „RefWorks“ 

naudojimo vadove. 

Atsisiųsti nuorodas .txt formatu galite pirma pasirinkę rašymo stilių (MLA, APA, Chicago, Endnote) ir 

paspaudę „Save a Copy“ mygtuką.  

„Print“ mygtuku galite sukurti bibliografines nuorodas HTML formatu, vėliau jas galite nukopijuoti ir 

įklijuoti į norimą failą, išsaugoti .pdf formatu arba atspausdinti fizinę kopiją. 

 

„E-mail“ mygtuku išsiųsite bibliografinių nuorodų sąrašą el. paštu. 

 

Nuotolinė prieiga prie duomenų bazės 

„Project MUSE“ galite pasiekti per bibliotekos EZ Proxy paslaugą. 

Nuotoline prieiga gali naudotis tik registruotieji Nacionalinės bibliotekos vartotojai.  

 

http://www.lnb.lt/
https://proxy.lnb.lt/login

