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E-resursi psiholoģijā



Kur meklēt e-resursus?
Kur lai sāk? Bibliotēkas tīmekļa 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?
ProQuest Ebook Central, VLEBooks,  JSTOR, EBSCO PsycARTICLES, 
IPI Ebooks

Ko uzzināsi,
izlasot bukletu?



Uzticami un kvalitatīvi avoti
E-žurnāli un e-grāmatas no plaši pazīstamām izdevniecībām

Pieeja jaunākajai un aktuālākajai informācijai
jebkurā zinātnes nozarē

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 bezmaksas piekļuve



KUR  MEKLĒT  E-RESURSUS?

Bibliotēkas
tīmekļa vietne
Sadaļas "Meklē un
atrodi" un "Resursi"

E-studijas
 "LU Bibliotēka
piedāvā"

"Mans portāls"
Sadaļa "Datubāzes"

LU portāls
"Īsceļi" un sadaļa
"Studijas"

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



KURAS DATUBĀZES IR NOZĪMĪGAS NOZARĒ?

APA PsycArticles®

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/heinonline/


ProQuest Ebook
Central

Kompānijas ProQuest e-grāmatu kolekcija
Pieejamas vairāk nekā 185 000 visu nozaru vadošo
izdevniecību e-grāmatas
Datubāze pieejama LU studentiem un personālam
LU datortīklā un ārpus tā
Lai izmantotu datubāzes piedāvātās iespējas ārpus
LU tīkla, nepieciešams izveidot personīgo profilu,
atrodoties LU datortīklā
Informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu
info-bibl@lu.lv

Pamācības latviešu valodā 

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


ProQuest 
Ebook Central

Advanced search -
Browse subjects - 

paplašinātā meklēšana
iespēja pārskatīt dažādus tematus

Video lekcija latviešu valodā 

Psiholoģija atrodas
sadaļā HEALTH &
MEDICINE

https://www.youtube.com/watch?v=DK_xqoXhJrY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DK_xqoXhJrY&feature=youtu.be


VleBOOKS    E-grāmatu platforma
LU Bibliotēkas iegādātās e-grāmatas dažādās
zinātņu nozarēs no pasaulē vadošajām
izdevniecībām
Iespēja lejuplādēt visu grāmatu lasīšanai
bezsaistē līdz 5 dienām
Katras e-grāmatas pilnā teksta atvēršanas
reižu skaits gada laikā ir ierobežots
Tiešsaistē var izmantot dažādas interaktīvas
iespējas darbā ar grāmatas tekstu

Video lekcija latviešu valodā 

https://www.youtube.com/watch?v=DK_xqoXhJrY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DK_xqoXhJrY&feature=youtu.be


JSTORE Plaša profila e-resursu daudznozaru
datubāze 

JSTOR ir žurnālu, grāmatu un pirmavotu datubāze,
kas sastāv no vairākām kolekcijām
Psiholoģijā pieejami 35 žurnāli no vadošajām
izdevniecībām
Psiholoģijā pieejamas 2286 Open Access grāmatas
dažādās valodās
Text Analyzer (Beta) meklēšanas rīks, ar kura
palīdzību datubāzē var atrast līdzvērtīgus
nosaukumus un līdzīga satura dokumentus 

Video par Text Analyzer 

https://www.jstor.org/analyze/
https://www.youtube.com/watch?v=JTO859YCxDI
https://www.youtube.com/watch?v=JTO859YCxDI


JSTOR Open Access books piedāvā brīvpieejas piekļuvi grāmatām
no vadošajām akadēmiskajām izdevniecībām



sadaļa Workspace  sniedz
iespēju saglabāt un organizēt
savas piezīmes vai citātus pa
mapītēm, kā arī dalīties ar
saturu
iespējams piekļūt LU
Bibliotēkas piedāvātajiem
materiāliem arī ārpus LU
datortīkla

Personīgā profila izveidei
datubāzē JSTOR ir savas
priekšrocības: 

JSTOR piedāvātais rīks Text Analyzer sniedz
iespēju atrast papildus materiālus par kādu
konkrētu tēmu, izmantojot savu dokumentu



Text Analyzer (Beta) Savu konkrēto dokumentu "ievelkam"  brīvajā
vietā. Vai arī ieskatam izmēģinam jau piedāvāto,
blakus esošo dokumentu
Rezultātā saņemam izanalizētu materiālu

Rezultātus ir iespējams tālāk
apstrādāt ar piedāvātajiem
filtriem, tādējādi sašaurinot
atrasto materiālu daudzumu

Materiāli ir pieejami
lejuplādei pdf formātā



KAS JĀZINA PAR MEKLĒŠANU?

Paplašinātā
meklēšana
Kā to izdarīt?

Būla operatori
Kas ir Būla operatori?

Filtrēšana
Kas ir filtrēšana?

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


KAS JĀZINA PAR MEKLĒŠANU?

Paplašinātā
meklēšana

Citi pielietotie termini: izvērstā meklēšana,
advanced search
Tā dod iespēju veikt detalizētu meklēšanu,
izmantojot vairākus meklēšanas kritērijus
Meklēšanas kritērijus var pievienot tik, cik
nepieciešams, kā arī iespējams uzrādīt katra
kritērija nozīmīgumu
Paplašināto meklēšanu pielāgo, lai meklētu
konkrētus vārdus, frāzes ar konkrētiem vārdu vai
rakstzīmju salikumiem



KAS JĀZINA PAR MEKLĒŠANU?
Būla operatori

AND, OR, NOT vai UN, VAI, NE - vienmēr raksta ar lielajiem
burtiem.
AND (UN) operatoru izmanto, lai noformulētu savu
pieprasījumu ar vairākiem vārdiem. Tādējādi var samazināt
lieko rezultātu skaitu. Piemēram, ierakstot vārdus
"preschool" AND "adaption", tiek atlasīti rezultāti par
abiem pieprasījumiem vienlaicīgi
OR (VAI) operatoru izmanto, lai sasaistītu vārdus un varētu
paplašināt meklēšanu. Izmantojot šo operatoru, meklējumu
laukā ierakstītie vārdi tiek meklēti gan vienlaicīgi, gan
atsevišķi viens no otra
NOT (NE) operatoru izmanto, lai samazinātu meklēšanas
rezultātus un atlasītu specifiskas tēmas, ko lietotājs
nevēlas iekļaut rezultātu sarakstā 



KAS JĀZINA PAR MEKLĒŠANU?

Filtrēšana Filtrēšanu izmanto, lai sašaurinātu meklējuma
rezultātus
Filtriem var izmantot dažādus kritērijus pēc izvēles -
izdošanas gads, valoda, izdevuma veids, autors,
temats, u.c.
Filtri ir pieejami atkarībā no katras datubāzes
piedāvājuma



   Vērtīgi raksti
Zinātnisko rakstu pilnu tekstu un apskatu
datubāze psiholoģijā
Lielākā daļa žurnālu no Amerikas
Psiholoģijas asociācijas (APA), aptverot laika
posmu no 1985. gada līdz mūsdienām
Datubāze pieejama LU portāla pilnvarotajā
daļā sadaļā Datubāzes 

EBSCO PsycARTICLES

Video pamācības angļu valodā 

APA PsycArticles®

Video lekcija latviešu valodā 

https://www.lu.lv/portals/datubazes/nc/
https://www.youtube.com/c
https://www.youtube.com/c
https://www.youtube.com/watch?v=DK_xqoXhJrY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DK_xqoXhJrY&feature=youtu.be


APA PsycArticles® Pamācība angļu valodā

Iespēja paplašināti 
apskatīt visas anotācijas

Vairākas filtru opcijas
DOI saites

Piesaistīti indeksi

Rezultātos iekļauti arī
attēli

APA PsycInfo®
Classification Codes

https://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/fact-sheet.pdf


IPI E-Books Brīvpieejas e-grāmatu datubāze
psihoterapijā

Brīvpieejas piekļuvi nodrošina starptaustiskais
Psihoterapijas institūts (The International
Psychotherapy Institute)
Vairāk nekā 25 psihoterapijas kategorijas
Vienkārša meklēšana
Iespēja lejuplādēt brīvpieejas e-grāmatas
Lejuplādētā grāmata tiek nosūtīta uz e-pastu
Iespēja parakstīties jaunumu saņemšanai savā 

Pieejama atbalsta programma ziedojumiem
       e-pastā



Vienkāršā
meklēšana

IPI E-books datubāzē

Izmantojot vienkāršo meklēšanu, var ātri
atrast materiālus par sev interesējošo tēmu
Iespēja pārskatīt dažādas grāmatu kategorijas
Ir atsevišķa sadaļa nesen pievienotajām
grāmatām
Paplašinātā meklēšana netiek piedāvāta



Sazinies ar
mums!

+371 67034847

pedagogijas.bibl@lu.lv 

InfoBibl

bibliotekalu

www.biblioteka.lu.lv

mailto:pedagogijas.bibl@lu.lv
mailto:pedagogijas.bibl@lu.lv

