
LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA

E-resursi socioloģijā



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?
SAGE, JSTOR, ProQuest, Taylor&Francis, Wiley Online
Library,  Oxford Journals

Ko uzzināsi,
izlasot bukletu?



Uzticami un kvalitatīvi avoti
Zinātniski recenzēti avoti, kas 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.

Kāpēc izmantot
Bibliotēkas
piedāvātos 
e-resursus?

Nodrošināta bezmaksas piekļuve
Iespējams iegūt resursus, par kuriem citādi būtu jāmaksā. 



KUR MEKLĒT E-RESURSUS?

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

E-studijas
 "LU Bibliotēka
piedāvā"

"Mans portāls"
Sadaļa "Datubāzes"

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



KURAS DATUBĀZES IR NOZĪMĪGAS NOZARĒ?

SAGE Journals
Online
Pilntekstu grāmatu, žurnālu
datubāze

JSTOR
Pilntekstu grāmatu, 
 žurnālu, pirmavotu
datubāze

ProQuest Ebook
Central Academic
Complate
Pilntekstu grāmatu
kolekcija

SAGE  Research
Methods
Pilntekstu grāmatu, uzziņu
izdevumu u.c. avotu datubāze

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


KURAS DATUBĀZES IR NOZĪMĪGAS NOZARĒ?

Oxford Journals
Online
Pilntekstu žurnālu datubāze

Taylor&Francis
Social Science &
Humanities Library
Pilntekstu žurnālu datubāze

Wiley Online
Library E-Journals
Full Collection
Pilntekstu žurnālu kolekcija

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


Izdevniecības SAGE Publishing daudznozaru žurnālu pilntekstu
datubāzē apkopoti vairāk kā  1000 zinātniski recenzētu un
augsti novērtētu žurnālu pilni komplekti, sākot no to
pirmajiem numuriem, kā arī jaunākie, lasītākie un visvairāk
citētie žurnāla raksti.

SAGE Journals
Online

Pieslēgties datubāzei !!! ar LUIS datiem

Ceļvedis SAGE journals izmantošanā

Meklēšanas padomi SAGE journals 

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/sage-journals-online/
https://journals.sagepub.com/pb-assets/PDF/N9J1492-SAGEJournals-User-Guide-1566855866963.pdf
https://journals.sagepub.com/page/help/search/boolean
https://journals.sagepub.com/page/help/search/boolean


Žurnāli par tēmām:
socioloģija
pētniecības metodes
zinātnes un sabiedrības pētījumi
dzimtes pētījumi
kultūras pētījumi
ģimenes pētījumi

SAGE Journals
Online

Visi žurnāli sociālo un humanitāro
zinātņu nozarēs

*Apskati dažus žurnālu pilntekstus (pa kreisi)!

https://journals-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/home/asra
https://journals-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/home/soc
https://journals-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/home/mcsa
https://journals-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/home/yasa
https://journals-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/action/showPublications?category=10.1177/social-sciences-and-humanities-sociology
https://journals-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/action/showPublications?category=10.1177/social-sciences-and-humanities-research-methods-and-evaluation
https://journals-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/action/showPublications?category=10.1177/social-sciences-and-humanities-science-and-society-studies
https://journals-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/action/showPublications?category=10.1177/social-sciences-and-humanities-gender-studies
https://journals-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/action/showPublications?category=10.1177/social-sciences-and-humanities-cultural-studies
https://journals-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/action/showPublications?category=10.1177/social-sciences-and-humanities-family-studies
https://journals-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/action/showPublications?startPage=&rel=nofollow&category=10.1177/social-sciences-and-humanities


Izdevniecības SAGE Publishing pētniecības metožu
bibliotēka humanitārajās un sociālajās zinātnēs. 

SAGE Research
Methods

Pieslēgties datubāzei !!! ar LUIS datiem

Meklēšanas padomi SAGE Research Methods

Pieejamas 2 kolekcijas:
SAGE Research Methods Books and Reference 
SAGE Research Methods Cases

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/sage-research-methods/
http://methods.sagepub.com/Help#SearchAndBrowse


Kolekcijā apkopotas grāmatas par pētniecības metodēm.
Uzziņu izdevumos - vārdnīcās un enciklopēdiju šķirkļos - dotas
īsas jēdzienu definīcijas un koncentrēta informācija par
terminiem.
Plašāks izklāsts par kvalitatīvajām metodēm atrodams grāmatu
sērijā Little Blue Books, par kvantitatīvajām metodēm - sērijā
Little Green Books un rokasgrāmatās (Handbooks). 

SAGE Research
Methods
Books and
Reference

*Apskati dažus grāmatu pilntekstus (zemāk)!

https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/reference/encyclopedia-of-action-research?fromsearch=true
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/book/qualitative-research-in-sociology
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/book/interviewing-children-and-young-people-for-research-srm?fromsearch=true
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/book/community-based-qualitative-research?fromsearch=true
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/book/using-interpreting-statistics-in-social-behavioral-and-health-sciences?fromsearch=true


SAGE Research
Methods
Cases

Kolekcija ietver gadījumu  izpētes (case studies)  materiālus no
pētniecības projektiem, kas atspoguļo praktisku kādas
metodes pielietojumu un pētījuma gaitu.

Gadījumu izpētes materiālu filtrēšana pēc 
 kritērijiem - šeit:

nozare (socioloģija u.c.),
pētniecības metode (gadījuma izpēte, anketēšana,
kvalitatīvā intervija, fokusa grupas u.c.),
lietotāja izglītības līmenis,
kolekcija.

http://datubazes.lanet.lv:5056/cases


Meklēšana ar Methods Map rīku
Metožu karte ir rīks, kas vizuālā  veidā attēlo un palīdz
saprast saistības starp dažādiem metožu terminiem un
jēdzieniem, parādot plašākus, šaurākus un radniecīgus
jēdzienus, sniedzot īsu metodes definīciju un uzrādot
datubāzē pieejamo saturu par to.

Video par Methods Map rīku 

SAGE Research
Methods 
Methods Map

Metožu kartes rezultātu piemēri par tēmām:
pētniecības pamatjēdzieni
pētījuma plānošana
pētniecības ētika
datu vākšana 

http://datubazes.lanet.lv:5056/methods-map
http://datubazes.lanet.lv:5056/methods-map
http://datubazes.lanet.lv:5056/methods-map
http://methods.sagepub.com/Help#MethodsMap
http://methods.sagepub.com/Help#MethodsMap
http://methods.sagepub.com/Help#MethodsMap
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/methods-map/key-concepts-in-research
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/methods-map/planning-research
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/methods-map/research-ethics
https://methods-sagepub-com.datubazes.lanet.lv/methods-map/data-collection


Vadošo akadēmisko izdevniecību daudznozaru žurnālu un
grāmatu datubāze ar vairāk nekā 2 miljoniem digitalizētu
pirmavotu vienību no visas pasaules muzeju, arhīvu, bibliotēku,
privātu kolekcionāru u.c. glabātāju krājumiem.
Pieejamas 15 JSTOR žurnālu arhīvu kolekcijas: Arts & Sciences I –
XII, XIV-XV un Life Sciences, kur lasāmi žurnālu pilni komplekti,
sākot no to pirmajiem numuriem.

JSTOR 

Pieslēgties datubāzei !!! ar LUIS datiem

Meklēšanas padomi JSTOR

Žurnāli un grāmatas par tēmu:
socioloģija
statistika

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/jstor/
https://support.jstor.org/hc/en-us/sections/360009593274-Searching-on-JSTOR
https://www-jstor-org.datubazes.lanet.lv/subject/sociology?refreqid=browse-ui%3A641cec3418992c0975179490eff0fd38
https://www-jstor-org.datubazes.lanet.lv/subject/statistics?refreqid=browse-ui%3A02df74ee52da0de1aecd0c5ebcf68eba


Meklēšana ar Text Analyser rīku
Augšupielādējot izvēlētu teksta dokumentu vai iekopējot
teksta fragmentu, tiek veikta atslēgvārdu apstrāde,
sameklējot līdzīga satura dokumentus, kas pieejami JSTOR
datubāzē. 

Profila izveide un Workspace rīks
Profila izveide ļauj saglabāt atrastos resursus, tos organizēt
pa "mapēm", dalīties ar saglabāto saturu, mapēm, pievienot
piezīmes, veidot atsauces.

JSTOR 

Text Analyser rīks

https://www.jstor.org/analyze/
https://www.jstor.org/analyze/


Kompānijas ProQuest e-grāmatu kolekcijā atrodamas
vadošo akadēmisko izdevniecību, tostarp daudzu
universitāšu izdevniecību,  vairāk nekā 198 000 grāmatu
pilnteksti dažādās zinātņu nozarēs.

ProQuest Ebook
Central

Pieslēgties datubāzei !!! ar LUIS datiem

Video par meklēšanu ProQuest Ebook Central

Tēmas:
socioloģija
ģimenes socioloģija
pilsētas socioloģija
reliģijas socioloģija
dzimtes studijas u.c.

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-aFAdxOSTDdgMAjy0ZWA96-2L2XJd5bw
https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetBisacSubjectFilter=social+science+%2F+gender+studies&query=&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=10000&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetBisacSubjectFilter&usrSelectedFilterValue=social+science+%2F+gender+studies&usrAdN=facetBisacSubjectFilter&usrUAdN=false&usrAdV=social+science+%2F+gender+studies&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true


Profila izveide un Bookshelf rīks ļauj:
saglabāt atrastās grāmatas  savā grāmatplauktā
(bookshelf), 
lejuplādēt/kopēt/izdrukāt limitētu skaitu lapas, 
pievienot piezīmes tekstā,
ievietot grāmatzīmes, 
veidot atsauces.

ProQuest Ebook
Central

Pamācība profila izveidē !!! tev jāatrodas LU tīklā

Video par ProQuest Ebook Central Bookshelf rīku

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/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/Profila_izveidosanas_pamaciba20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1IhQnxrY6Rw&list=PL-aFAdxOSTDdgMAjy0ZWA96-2L2XJd5bw&index=4


Taylor & Francis datubāzes sociālo un humanitāro
zinātņu kolekcija ietver vairāk nekā 1000 pilntekstu
žurnālus no vadošajiem izdevējiem - Taylor & Francis,
Routledge u.c. Pieejami žurnālu arhīvi, kā arī jaunākie,
lasītākie un visvairāk citētie žurnāla raksti.

Pieslēgties datubāzei  !!! ar LUIS datiem

socioloģija
Žurnālu raksti par tēmu:

Ceļvedis Taylor&Francis izmantošanā

Taylor&Francis
Social Science &
Humanities Library

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/sn?startPage=&ConceptID=4644
https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/BIG_10956_TFO_UserGuide_A4_3.pdf


Wiley Online Library daudznozaru datubāzes pilntekstu
žurnālu kolekcijā atrodami > 1600 recenzēti žurnāli un > 8
milj. pilntekstu raksti.

Pieslēgties datubāzei  !!! ar LUIS datiem

Wiley Online
Library
E-Journal Full
Collection

Visi resursi  par socioloģijas tēmu:
socioloģija vēsture
sociālās teorijas
ģimenes socioloģija
politikas socioloģija
reliģijas socioloģija
ekonomikas socioloģija u.c.

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/wiley-online-library-e-journals-full-collection/
https://onlinelibrary-wiley-com.datubazes.lanet.lv/topic/browse/000111
https://onlinelibrary-wiley-com.datubazes.lanet.lv/topic/browse/000111
https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/search.action?sortBy=score&pageSize=10&facetBisacSubjectFilter=social+science+%2F+gender+studies&query=&pageNo=1&facetPublishedPageSize=3&facetCategoryPageSize=5&facetBisacSubjectPageSize=10000&facetLanguagePageSize=3&facetAuthorPageSize=5&usrSelectedFilterName=facetBisacSubjectFilter&usrSelectedFilterValue=social+science+%2F+gender+studies&usrAdN=facetBisacSubjectFilter&usrUAdN=false&usrAdV=social+science+%2F+gender+studies&usrAdChk=true&op=simple&toChapter=false&SSId=&SSName=&editCriteria=&isSearchPage=true


Daudznozaru pilntekstu žurnālu datubāze, kas ietver
žurnālus ar augstiem citējamības rādītājiem. 

Oxford Journals
Online

Pieslēgties datubāzei !!! ar LUIS datiem

Žurnālu  saraksts sociālo zinātņu nozarēs

*Apskati dažus žurnālu pilntekstus (zemāk)!

https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/socrel
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/sp
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/jssam
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/oxford-journals/
https://academic-oup-com.datubazes.lanet.lv/journals/pages/social_sciences


KAS JĀZINA PAR MEKLĒŠANU?

Vienkāršā un
paplašinātā
meklēšana
Kad to izvēlas lietot? 

Būla operatori
AND, OR, NOT
Kā tos pielietot meklēšanā?

Filtrēšana un
pārlūkošana
Kas tā ir? Kā to veikt?

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


Kā meklēt
efektīvāk? aizstāj vienu rakstzīmi

lieto, ja nav pārliecība par vārda pareizrakstību

aizstāj vairākas rakstzīmes
meklē vārdu ar dažādām galotnēm, locījumiem

meklē frāzi vai visus vārdus kopā

?

filo?ofija ---> filozofija, filosofija

*

aggressi* ---> aggressive, aggresion, aggressor
child*---> child, child's, children, childhood

"" 

"Viltus ziņas'', ''Digitālās kolekcijas"



Lieto, lai:
veiktu ātru meklēšanu pēc viena, vairākiem
atslēgvārdiem vai frāzes (frāzi liek "pēdiņās");
meklētu pēc viena meklēšanas kritērija - autors,
nosaukums, priekšmets u.c.

Vienkāršā
meklēšana

Iegūtie rezultāti:
plaši (skaita ziņā vairāk kā paplašinātajā meklēšanā),
vispārīgi, 
bieži neprecīzi.

Vienkāršā jeb pamatmeklēšana (Basic search)
pieejama visās datubāzēs pirmajā lapā. 



Lieto, lai:
veiktu sarežģītāku meklēšanu,
kombinētu vairākus atslēgvārdus un frāzes (frāzi liek
"pēdiņās") ar Būla operatoriem AND, OR, NOT,
kombinētu vairākus meklēšanas kritērijus - autors,
nosaukums, priekšmets u.c.,
pielietotu filtrus - resursa veids, izdošanas datums,
valoda, priekšmets u.c.

Paplašinātā
meklēšana

Iegūtie rezultāti:
šaurāki (skaita ziņā mazāk kā vienkāršajā meklēšanā),
precīzāki.

Paplašinātā jeb izvērstā meklēšana (Advanced
Search) pieejama lielākajā daļā datubāzu kā
otra meklēšanas iespēja.



Lieto gan vienkāršā, gan paplašinātā meklēšanā, lai
kombinētu atslēgvārdus, frāzes, meklēšanas kritērijus 
 un paplašinātu vai sašaurinātu meklēšanas rezultātus

Būla operatori
AND, OR, NOT

OR

 norādītu, ka
jāatlasa kāds no
ievadītajiem
atslēgvārdiem.

Lieto, lai:

Paplašina
meklēšanas
rezultātus.

Būla operatori jeb Būla loģika parāda loģiskās
saites starp meklējamajiem atslēgvārdiem

AND

 norādītu, ka
jāatlasa visi
ievadītie
atslēgvārdi.

Lieto, lai:

Sašaurina
meklēšanas
rezultātus.

NOT

 norādītu, ka
jāatlasa pirmais
atslēgvārds, bet
ne tas, kas seko
aiz NOT.

Lieto, lai:

Sašaurina
meklēšanas
rezultātus.



NOT
kino NOT televīzija

ierakstus, kur
parādās tikai
pirmais vārds,
bet neparādās
tas, kas seko aiz
NOT.

Atlasa:

jaunieši  OR      pusaudži
kino NOT    televīzija

kinojaunieši      AND

AND
jaunieši AND kino

ierakstus, kur
parādās abi
vārdi kopā.

Atlasa:

OR
jaunieši OR pusaudži

ierakstus, kur
parādās gan
pirmais, gan
otrais, gan abi
vārdi kopā.

Atlasa:



Lieto, lai precizētu un sašaurinātu meklēšanas
rezultātus. 

Filtrēšana

Rezultātus var filtrēt pēc šādiem kritērijiem:
resursa veids: grāmata, grāmatas nodaļa, žurnāls,
žurnāla raksts, video, attēli u.c.,
izdošanas datums,
valoda, 
priekšmets, tēma,
piekļuves veids:  viss saturs, saturs, kuram var piekļūt
abonētājs,
u.c.



Pārlūkošana

Pārlūkošanas kritēriji:
nozare,
priekšmets, tēma,
nosaukums,
autors,
izdevējs,
u.c.

Pārlūkošana jeb caurskatīšana, pārskatīšana
(Browse) ir meklēšanas veids, ko piedāvā
vairums datubāzes kā trešo meklēšanas veidu

Lieto, lai izvēlētos sadaļu sarakstos, kas veidoti pēc
noteiktiem kritērijiem, tos caurskatot.
Lieto, ja nav skaidra izpratne par meklējamo tematu.
Pārlūkošana ir intuitīva, laikietilpīga.
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