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          Datubāze Scopus 
 

Scopus ir izdevniecības Elsevier bibliogrāfiskās informācijas un citēšanas datubāze, ar plašām 

bibliometrijas iespējām. Scopus datubāzē pieejama informācija par zinātniskajiem žurnāliem, 

grāmatām un konferenču rakstiem.  

Scopus piedāvā meklēt informāciju pēc atslēgas vārdiem, atlasīt žurnālus, kuros visvairāk ir publicēta 

interesējošā tēma, atrast autorus, kuri raksta par meklēto tēmu, kā arī meklēt informāciju par 

citējamību, piedāvā autoriem veidot personīgo kontu un profilu. Datubāzei ir izstrādāti rīki, kas 

nodrošina ērtu iespēju analizēt un vizualizēt pētījumus (piem.: žurnālu ietekmes faktoru analīze). 
 

Lai piekļūtu datubāzei, LLU Fundamentālās bibliotēkas mājaslapā http://llufb.llu.lv izvēlas norādi → 

Datubāzes un katalogi → Abonētās datubāzes, E-žurnāli, E-grāmatas → Scopus, vai raksta adresi 

https://www.scopus.com/ 
 

Scopus  datubāze ir pieejama: 

 LLU tīklā un LLU aģentūrās pēc datoru IP adresēm, 

 ārpus LLU tīkla, izmantojot LLU IS lietotājkontu – https://ezproxy.llu.lv →  

http://ezproxy.llu.lv/login?url=https://www.scopus.com/ 
 

Konsultācijas – Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā – tālrunis: 63005695 vai 132, e-pasts: 

bibliogr@llu.lv). Tehniskās problēmas – e-pasts: llufb@llu.lv, tālrunis: 63005695. 

 

1. Informācijas meklēšana (Search)       
 

Pamatmeklēšanai datubāze Scopus piedāvā četrus informācijas meklēšanas veidus: 

Documents search – meklēt dokumentu, rakstot atslēgvārdus vai frāzi. 

Authors search –      meklēt pēc personas uzvārda, vārda. 

Affiliations search – meklēt pēc institūcijas vai iestādes nosaukuma. 

Advanced search –   paplašinātā meklēšana, veidojot izvērstu pieprasījumu. 

Informāciju iespējams pieprasīt, rakstot arī autora digitālo indentifikatoru ORCID, izdevuma ISSN vai 

publikācijas DOI u.c. kombinācijas.  
 

 

1.1 Dokumenta meklēšana (Document search) 
 

 
 

Izvēlēties citu meklēšanas 

nosacījumu. 

Ieraksta atslēgvārdus 

(galotni var aizstāt ar *, 

frāze jāliek pēdiņas). 

Meklēšanas 

uzsākšana 

http://llufb.llu.lv/
https://www.scopus.com/
https://ezproxy.llu.lv/
http://ezproxy.llu.lv/login?url=https://www.scopus.com/
mailto:bibliogr@llu.lv
mailto:llufb@llu.lv
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Publikāciju sarakstā, klikšķinot uz žurnāla nosaukuma, ir iespējams aplūkot žurnāla raksturojošos un 

nozīmīguma analīzes datus. (journal metrics, Q1, Q2, Q3). 

 

 

Ierobežot vai izslēgt rezultātus 

pēc gada, autora, priekšmeta, 

dokumenta veida utt.  

Veikt papildus meklēšanu 

rezultātu sarakstā. 

Sakārtot sarakstu 

hronoloģiski, pēc citēšanas 

biežuma, atbilstības utt.  

View  at publisher – saite uz 

datubāzi, kurā iekļauta publikācija, 

piekļuve pilnam tekstam. 

Klikšķis uz publikācijas 

nosaukuma, lai redzētu dokumenta 

detaļas  un metriku. 

View  at publisher – 

saite uz datubāzi, 

kurā iekļauta 

publikācija. !!!  

Piekļuve pilnam 

tekstam ir iespējama 

tikai tad, ja 

publikācija atrodas 

kādā no bibliotēkas 

abonētajām 

datubāzēm vai 

atvērtās piekļuves 

Open Access 

žurnālos. 



Informācijas meklēšana un izgūšana Scopus datubāzē LLU tīklā un ārpus LLU tīkla ar LLU IS 

lietotājkontu. 

LLU Fundamentālā bibliotēka  3 

 

1.2. Autora meklēšana (Author search) 
 

 
 

 

Informācijas meklēšanai var izmantot arī autora identifikācijas numuru ORCID. 
 

 
 

 

A

 
 
 

Atrodoties autora publikāciju sarakstā, aktivizē norādi Analyze search rezults un iegūst plašu autora 

publikāciju un zinātniskās darbības analīzi. 
 

 

 

Ieraksta autora uzvārdu, 

otrajā ailē – vārdu, bez 

diakritiskajām zīmēm.  

Ja nepieciešams, var pievienot 

pārstāvēto institūciju vai 

atrašanās vietas nosaukumu.  

Klikšķinot uz autora 

uzvārda, iegūst informāciju 

par autora zinātnisko 

darbību Author profile.  

Klikšķinot uz dokumentu 

skaita cipara, iegūst 

publikāciju sarakstu.  
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2. Datubāzē iekļauto avotu (žurnālu) pārlūkošana – Sources 
 

Pārlūkošanu uzsāk aktivizējot komandu/norādi Sources. Žurnālu meklēšanu var veikt ierakstot: 

nosaukumu vai atslēgvārdus, vai ISSN, var atlasīt pēc priekšmeta vai arī pārlūkot žurnālu nosaukumu 

sarakstu pēc alfabēta. Klikšķinot sarakstā uz žurnāla nosaukuma, ir iespējams aplūkot žurnāla 

raksturojošos un nozīmīguma analīzes datus (journal metrics). 

 
 

 
 

 

Klikšķinot uz žurnāla 

nosaukuma, ir iespējams 

aplūkot žurnāla raksturojošos 

un nozīmīguma analīzes datus. 

(journal metrics). 
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