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E-resursi politikas zinātnē



Kur meklēt e-resursus?
Kur lai sāk? Bibliotēkas vietne, Primo
meklētājprogramma un LU e-resursu repozitorijs

Kā piekļūt e-resursiem?
Ko nozīmē atslēdziņa datubāzes aprakstā? Kā varu
reģistrēties datubāzēs?

Kas jāzina par meklēšanu?
Noderīgi padomi un ieteikumi

Kāpēc izmantot bibliotēkas piedāvātos
e-resursus?

LU Bibliotēkas atbalsts e-resursu izmantošanā
Mēs varam palīdzēt! Kā ar mums sazināties?

Saturs

Kuras datubāzes ir nozīmīgas nozarē?
SAGE, JSTOR, Proquest, Taylor&Francis

Ko uzzināsi,
izlasot bukletu?



Uzticami un kvalitatīvi avoti
Droši izmantojami studiju darbos

Pieeja jaunākajai informācijai
Seko līdzi jebkuras zinātnes nozares aktualitātēm 

Ērta, efektīva meklēšana un citi plusi
Datubāzes ar plašu funkcionalitāti - dažādi meklēšanas
veidi, citēšanas rīki, interaktīvas iespējas darbā ar tekstu
un daudz kas cits!

Kāpēc izmantot
Bibliotēkas
piedāvātos 
e-resursus?

Nodrošināta piekļuve
Iespējams iegūt resursus, par kuriem citādāk būtu
nepieciešams maksāt



KUR MEKLĒT E-RESURSUS?

Bibliotēkas lapa
Sadaļas "Meklē un
atrodi" un "Resursi"

E-studijas
 "LU Bibliotēka
piedāvā"

"Mans portāls"
Sadaļa "Datubāzes"

LU lapa
"Īsceļi" un sadaļa
"Studijas"

https://www.biblioteka.lu.lv/
https://estudijas.lu.lv/
https://www.lu.lv/portals/datubazes/
https://www.biblioteka.lu.lv/
https://estudijas.lu.lv/
https://www.lu.lv/portals/datubazes/
https://www.lu.lv/
https://www.lu.lv/


E-resursi no A līdz Z
Uzskaitījums alfabētiskā secībā

E-resursi nozarēs
Sagrupēti atbilstoši nozarēm

i

Bibliotēkas
vietne 
"Resursi"

Atvērtā piekļuve

Piekļuvei nepieciešams autorizēties

Video pamācība

Informācija par resursu



  text

KURAS DATUBĀZES IR NOZĪMĪGAS
POLITIKAS ZINĀTNĒ?

VLeBooks
E-grāmatu platforma

ProQuest Ebook
Central Academic
Complete
E-grāmatu kolekcija

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/vlebooks/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/vlebooks/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/


 E-GRĀMATAS PAR POLITIKAS ZINĀTNES
NOZARI

ProQuest Ebook Central 
 

  text

kara zinātne 
politikas zinātne

Platformā ir pieejamas vairāk nekā 210 000
vadošo izdevniecību e-grāmatas.

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/search.action?subject=Military+Science&op=advance&query=
https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/search.action?subject=Military+Science&op=advance&query=
https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/search.action?subject=Political+Science&op=advance&query=


 PERSONĪGAIS PROFILS UN TĀ IESPĒJAS

 

Pievienot grāmatu savam e-plauktam

Ielikt grāmatzīmi

Virtuālais marķieris

Pievienot piezīmes

Datubāze pieejama LU
studentiem un personālam LU
datortīklā un ārpus tā ar
iepriekš izveidoto personīgo
profilu.
Profilu var izveidot LU tīklā vai
sazinoties ar info-bibl@lu.lv

https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/Profila_izveidosanas_pamaciba20.pdf
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/


Lasīt grāmatu tiešsaistē                                  var bez ierobežojumiem.
  
Nepieciešamības gadījumā, to var arī                                     lejupielādēt
datorā uz laika periodu līdz 21 dienām, tad  jāinstalē "Adobe digital
edition".

Ir arī iespēja saglabāt/izprintēt                                              grāmatas
daļu PDF formātā vai                                           nokopēt dažas lappuses,
bet šīm opcijām lappušu skaits ir ierobežots un var atšķirties
dažādām grāmatām.

 

Darbs ar ProQuest e-grāmatām

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/


Grāmatas pamatinformācija

Grāmatas saturrādītājs

Jūsu grāmatzīmes un piezīmes

Atslēgvārdu meklēšana

Citēt grāmatu 

Dalīties ar grāmatu

Darbs ar ProQuest e-grāmatām

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/


 VLEBOOKS

Kā piekļūt e-grāmatu 
 platformai? 

 
Pieslēgties VLebook
Uzklikšķināt uz Shibboleth 
Sameklēt University of Latvia 
Pieslēgšanās logā ievadīt savu LUIS
lietotājvārdu un paroli 

.

politika un valdība 

Platformā ir pieejamas LU
Bibliotēkas iegādātās e-
grāmatas dažādās zinātņu
nozarēs.

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/vlebooks/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/vlebooks/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/vlebooks/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/search.action?query=%22social+services%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/search.action?query=%22social+services%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/search.action?query=%22social+services%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/search.action?query=%22mental+health%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/search.action?query=%22mental+health%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/search.action?query=%22healthcare%22
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/vlebooks/
https://www.vlebooks.com/search/All-eBooks/Politics-Philosphy-Religion/Politics-government?fq=1520-122422-1224222423
https://www.vlebooks.com/search/All-eBooks/Politics-Philosphy-Religion/Politics-government?fq=1520-122422-1224222423


Grāmatas
pamatinformācija

Darbs ar
VLebooks e-

grāmatām

Grāmatas
saturs

Lasīt grāmatu tiešsaistē
Lejupielādēt grāmatu (1-5 dienām)
Pievienot grāmatu savam e-plauktam



  text

 NOZĪMĪGAS DATUBĀZES POLITIKAS 
 ZINĀTNĒ 

SAGE Journals Online
Pilnu tekstu žurnālu
datubāze

SAGE Research
Methods
Pētījumu metožu
bibliotēka

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/sage-research-methods/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/sage-journals-online/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/sage-research-methods/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/sage-journals-online/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/sage-journals-online/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/sage-research-methods/


  text

NOZĪMĪGAS DATUBĀZES POLITIKAS ZINĀTNĒ

JSTOR
Pilntekstu grāmatu,
žurnālu, pirmavotu
datubāze

Taylor&Francis
Online
Pilntekstu žurnālu
datubāze

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/jstor/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/jstor/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/jstor/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/taylor-francis/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/taylor-francis/


  text

NOZĪMĪGAS DATUBĀZES POLITIKAS ZINĀTNĒ

Wiley Online Library
Pilntekstu žurnālu
datubāze

SpringerLink
Pilntekstu žurnālu
datubāze

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/springerlink/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/wiley-online-library-e-journals-full-collection/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/wiley-online-library-e-journals-full-collection/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/springerlink/


  text

NOZĪMĪGAS DATUBĀZES POLITIKAS ZINĀTNĒ 

Oxford  Journals
Online
Pilntekstu žurnālu
datubāze

Cambridge
Journals Online

Pilntekstu žurnālu
datubāze

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/cambridge-journals-online/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/oxford-journals/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/oxford-journals/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/oxford-journals/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/oxford-journals/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/cambridge-journals-online/


SAGE Journals
Online

politika un starptautiskās attiecības
valsts administrācija
miera pētījumi un konfliktu regulēšana
reģionālie pētījumi

SAGE Journals ir izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu
datubāze, kas piedāvā rakstus no vairāk kā 1100
žurnāliem. Datubāzē pārstāvētas dažādas zinātnes:

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/sage-journals-online/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/sage-journals-online/
https://journals-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/action/showPublications?category=10.1177/social-sciences-and-humanities-politics-and-international-relations
https://journals-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/action/showPublications?category=10.1177/social-sciences-and-humanities-public-administration
https://journals-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/action/showPublications?category=10.1177/social-sciences-and-humanities-peace-studies-and-conflict-resolution
https://journals.sagepub.com/action/showPublications?category=10.1177/social-sciences-and-humanities-regional-studies


SAGE Research Methods

SAGE Research Methods Books and
Reference
SAGE Research Methods Cases 
The Methods Map

Pētījumu metožu bibliotēka, kurā ir vairāk
nekā 1000 grāmatu, žurnālu raksti un citi
resursi no pasaules vadošajiem
zinātniekiem sociālajās zinātnēs. Tā sastāv
no vairākām daļām, LU ir pieejami:

Datubāzē ir iespējams atlasīt metodes pēc
tēmām, piemēram,  politikas zinātne un
starptautiskās attiecības un sociālā un 
 valsts politika.

Palīgs e-resursu izmantošanā (angļu valodā) 

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/sage-research-methods/
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/cases
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/cases
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/cases
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/methods-map
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/Search/Results?noback=true&Disciplines=13&DisciplineRefs=Poli&IncludeParts=false&IncludeSegments=false&sort=relevance&keywords[0].Field=FullText&keywords[0].Text=
https://methods.sagepub.com/Search/Results
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/Search/Results?noback=true&Disciplines=13&DisciplineRefs=Poli&IncludeParts=false&IncludeSegments=false&sort=relevance&keywords[0].Field=FullText&keywords[0].Text=
https://methods.sagepub.com/Help
https://methods.sagepub.com/Help


politikas zinātne
valsts politika un administrācija 
starptautiskās attiecības
kara pētījumi
miera un konflikta pētījumi

JSTOR ir žurnālu, grāmatu un pirmavotu datubāze,
kas sastāv no vadošo izdevniecību vairākām
kolekcijām.  JSTOR pieejami žurnāli par vairākiem
tematiem:

JSTOR

Palīgs e-resursu izmantošanā (angļu valodā) 

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/jstor/
https://www.jstor.org/subject/politicalscience
https://www-jstor-org.datubazes.lanet.lv/subject/publicpolicy?refreqid=browse-ui%3A3f5ed8cc002321107818708b78e3eb67
https://www-jstor-org.datubazes.lanet.lv/subject/publicpolicy?refreqid=browse-ui%3A3f5ed8cc002321107818708b78e3eb67
https://www-jstor-org.datubazes.lanet.lv/subject/interrela?refreqid=browse-ui%3A9537cd4f776078489c2d28be355def4e
https://www-jstor-org.datubazes.lanet.lv/subject/militarystudies?refreqid=browse-ui%3A36672b77a8a5be3311710b433b846a7f
https://www-jstor-org.datubazes.lanet.lv/subject/peaceconflictstudies?refreqid=browse-ui%3A6e2c0c3029de405c1dbc81015c2601b9
https://www-jstor-org.datubazes.lanet.lv/subject/socialwork?refreqid=browse-ui%3A865d5e3ea2a7fa4c0f235d5a6397ec76
https://www-jstor-org.datubazes.lanet.lv/subject/socialwork?refreqid=browse-ui%3A865d5e3ea2a7fa4c0f235d5a6397ec76
https://www-jstor-org.datubazes.lanet.lv/subject/socialwork?refreqid=browse-ui%3A865d5e3ea2a7fa4c0f235d5a6397ec76
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/jstor/
https://support.jstor.org/hc/en-us
https://support.jstor.org/hc/en-us


Taylor & Francis

politika un starptautiskās attiecības

Taylor & Francis Social Science & Humanities Library
sniedz pieeju pilntekstiem no vairāk kā 1100
zinātniskajiem žurnāliem.
 
Plašais tematiskais aptvērums iekļauj šādas nozares:
antropoloģija, māksla, humanitārās zinātnes,
uzvedības zinātnes un citas, ieskaitot:

Palīgs e-resursu izmantošanā (angļu valodā) 

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/taylor-francis/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/taylor-francis/
https://www-tandfonline-com.datubazes.lanet.lv/topic/allsubjects/pi?startPage=0&pageSize=10&access=user
https://help.tandfonline.com/s/
https://help.tandfonline.com/s/


politikas zinātne un starptautiskās attiecības
sociālās zinātnes

SpringerLink ir kompānijas Springer Nature  žurnālu
pilntekstu datubāze. Tā piedāvā piekļuvi vairāk kā 6
miljoniem rakstu no 2099 žurnāliem, aptverot
eksakto, humanitāro un sociālo zinātņu jomas.
 

 

SpringerLink

Palīgs e-resursu izmantošanā (angļu valodā) 

https://link-springer-com.datubazes.lanet.lv/search?facet-discipline=%22Political+Science+and+International+Relations%22
https://link-springer-com.datubazes.lanet.lv/search?facet-discipline=%22Social+Sciences%22
http://link.springer.com/
https://www.springernature.com/gp/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/springerlink/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/springerlink/
https://link.springer.com/searchhelp
https://link.springer.com/searchhelp


Wiley Online Library ir pieejami ~ 8 miljoni
pilntekstu rakstu vairāk nekā 1600 recenzētos 
 žurnālos. Pieejami aktuālie žurnāli un arhīvraksti
līdz 1997. gadam.
salīdzinošā politika
valsts un valdība
politikas zinātne
pasaules politika
starptautiskās attiecības
publiskā politika un administrācija
vardarbība un terorisms
politiskā filozofija un teorija

 

Wiley Online Library

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/wiley-online-library-e-journals-full-collection/
https://onlinelibrary-wiley-com.datubazes.lanet.lv/results/global-subject-codes/po10?target=topic-title-results
https://onlinelibrary-wiley-com.datubazes.lanet.lv/results/global-subject-codes/po1a?target=topic-title-results
https://onlinelibrary-wiley-com.datubazes.lanet.lv/results/global-subject-codes/po00?target=topic-title-results
https://onlinelibrary-wiley-com.datubazes.lanet.lv/results/global-subject-codes/po31?target=topic-title-results
https://onlinelibrary-wiley-com.datubazes.lanet.lv/results/global-subject-codes/po30?target=topic-title-results
https://onlinelibrary-wiley-com.datubazes.lanet.lv/results/global-subject-codes/po70?target=topic-title-results
https://onlinelibrary-wiley-com.datubazes.lanet.lv/results/global-subject-codes/po21?target=topic-title-results
https://onlinelibrary-wiley-com.datubazes.lanet.lv/results/global-subject-codes/po50?target=topic-title-results
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/wiley-online-library-e-journals-full-collection/


politika un starptautiskās attiecības
sociālo zinātņu pētījumu metodes

Cambridge Journals Online ir izdevniecības
Cambridge University Press daudznozaru e-žurnālu
pilnu tekstu datubāze. Tā piedāvā iespēju meklēt
informāciju vairāk nekā 300 zinātniskajos žurnālos,
kā arī saistītajos interneta resursos.
 

 

Cambridge Journals
Online

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/cambridge-journals-online/
https://www-cambridge-org.datubazes.lanet.lv/core/browse-subjects/politics-and-international-relations
https://www-cambridge-org.datubazes.lanet.lv/core/browse-subjects/social-science-research-methods
http://link.springer.com/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/cambridge-journals-online/


politika un jurisprudence 
politikas teorija
politiskās institūcijas 
miera pētījumi un konfliktu sināšana
aizsardzības stratēģija un pētījumi
terorisms un valsts drošības likums
drošība
salīdzinošā politika
vēlēšanas
ārpolitika
starptautiskās attiecības
valsts administrācija

Oxford Journals piedāvā iespēju meklēt informāciju
vairāk nekā 350 zinātniskajos žurnālos.

 

Oxford Journals
Online

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/oxford-journals/
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/LAW00400
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/SOC02360
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/SOC02340
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/SOC02340
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/SOC02840
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/SOC02780
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/LAW00585
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/SOC02909
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/SOC02280
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/SOC02894
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/SOC02898
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/search-results?q=&tax=AcademicSubjects/SOC02300
http://link.springer.com/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/oxford-journals/


KAS JĀZINA PAR MEKLĒŠANU?

Vienkāršā un
Paplašinātā
meklēšana
Kā to izdarīt?

Būla operatori
Kas tie tādi?

Filtrēšana
Kas tas ir?

https://estudijas.lu.lv/
https://www.lu.lv/portals/datubazes/


Vienkāršā meklēšana ir ātrākais, bet ne
precīzākais veids kā atrast to, ko meklē. Šī veida
meklēšanā parasti izvēlas vienu atslēgvārdu vai to
savienojumu, piemēram, nosaukumu, priekšmetu
vai frāzi. Vienkāršajā meklēšanā tiks parādīti ļoti
daudz rezultātu.
Paplašinātajā meklēšanā var izvēlēties sīkākus
kritērijus un tos kombinēt, piemēram, datējumu,
autoru, valodu, priekšmetu u.c. Paplašināto
meklēšanu var atrast pie Advanced Search.

Vienkāršā un
paplašinātā
meklēšana



Būla operatori
AND, OR, NOT Lai izdotos precīzāka meklēšana, vēlams izmantot

Būla operatorus. Tie ir trīs- AND, OR un NOT.
AND izmanto, lai sašaurinātu meklēšanas
rezultātus un ietvertu abus terminus.
OR izmanto, lai paplašinātu meklēšanas rezultātus
un atlasītu visus dokumentus, kas satur gan vienu,
gan otru atslēgvārdu, gan abus kopā. 
NOT izslēdz vārdus, kas meklēšanā nav aktuāli.



Izvēlies 2 atslēgvārdus, kurus vēlies atrast
Piemēram, gribi atrast visu par vēlēšanām un
partijām.
Ieraksti  Vēlēšanas AND Partijas
Tev parādīsies tikai tie rezultāti, kuros abi vārdi
būs kopā.

 
 
 

Būla operatori
AND

PartijasVēlēšanas AND



Izvēlies 2 atslēgvārdus, no kuriem tev der abi- gan
atsevišķi, gan kopā.
Piemēram, gribi atrast par valsts administrāciju, par
valsts pārvaldi un arī abiem kopā.
Ieraksti Valsts administrācija OR Valsts pārvalde
Tev parādīsies tie rezultāti, kur būs gan viens, gan otrs,
gan abi atslēgvārdi.

 
 
 

Būla operatori
OR

Valsts
administ-
rācija

Valsts
pārvalde

OR



Būla operatori
NOT

Izvēlies 2 atslēgvārdus no kuriem vienu tu nevēlies, lai
tas tiktu iekļauts rezultātos.
Piemēram, nepieciešams atrast visus rezultātus par
partijām, bet ne tos, kas saistīti ar vēlēšanām.
Meklētājā ieraksti Partijas NOT Vēlēšanas

Partijas NOT Vēlēšanas



Kā meklēt
efektīvāk? Ja meklē vairāk par vienu vārdu vai arī frāzi,

lieto pēdiņas " ". Tas liks sistēmai meklēt
visus vārdus kopā un nebūs lieku rezultātu.
(''ASV prezidenta vēlēšanas'', ''valsts
pārvalde'').
Ja nezini kāda vārda pareizrakstību vai vēlies
plašākus rezultātus, lieto jautājuma zīmi ?.
(Filo?fija, atkarī?).
Ja vēlies meklēt vārdus ar dažādiem
priedēkļiem, galotnēm, izskaņām, lieto
zvaigznīti *. (demokrāt*- demokrāts,
demokrātu, demokrātisks utt.).

Izmanto simbolus un zīmes.
Piemēram,



Izdošanas gada;
Priekšmeta;
Resursa veida;
Valodas;
Autora u.c.

Filtrēšana tev ļauj samazināt rezultātu skaitu un
precizēt savu meklēšanas pieprasījumu. 
Filtrēt rezultātus tu vari pēc:

Rezultātu filtrēšana

Piemērs: filtrēšanas iespējas Wiley Online Library datubāzē



Sazinies ar
mums!

67140332

szf-bibl@lu.lv

InfoBibl

bibliotekalu

www.biblioteka.lu.lv

mailto:szf-bibl@lu.lv

