Instrukcija informācijas meklēšanai bibliotēkas datubāzē „Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācībspēku
un pētnieku publikācijas” informācijas sistēmā ALEPH

Datubāze „LLU mācībspēku un pētnieku publikācijas”
Darbu uzsāk no LLU Fundamentālās bibliotēkas mājas lapas http://llufb.llu.lv sadaļā Datubāzes un
katalogi → LLU FB veidotās tiešsaistes datubāzes → LLU mācībspēku un pētnieku publikācijas.
Datubāze satur bibliogrāfisko informāciju par publikācijām, kā arī saites uz starptautiskajās datubāzēs
indeksētajām publikācijām un pilniem tekstiem.

1. Informācijas meklēšanas nosacījumi. 1.1. Vienkāršā meklēšana.

food* additiv*

meklēšanas
nosacījuma izvēle

Vārda mainīgo un nezināmo
daļu aizvieto ar * vai ?
Meklējot konkrētu tēmu,
izmanto nosacījumu Vārds nosaukumā . piem.: food* additiv*

!Meklēšanas

lauku Nosaukums izmanto, ja zināms precīzs publikācijas nosaukums vai vismaz
nosaukuma pirmie vārdi. Ja nepieciešama konkrēta konference, rakstu krājums vai žurnāls, jāizmanto
meklēšanas nosacījums Vārds avota nosaukumā piem.: Engineering for Rural Development
Meklēšanas pieprasījumu apstiprina, ja noklikšķina pogu “Meklēt” vai ar taustiņu Enter. Var izmantot
cita veida informācijas meklēšanas iespējas, piemēram: paplašinātā, vairākos laukos un vairākās bāzēs.

1.2. Paplašinātā meklēšana
Lai iegūtā informācija būtu precīzāka, vēlams izmantot „Paplašināto meklēšanu”. Tā ir iespēja izmantot
vairākus kritērijus vienlaikus, piem: autora uzvārds + atslēgas vārdi + fakultāte.
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2 Informācijas meklēšanas rezultāts – publikāciju saraksts

Iespēja piekļūt
plašākam publikācijas
aprakstam, piem. –
anotācijai. Klikšķis uz
nosaukuma.

Saite uz pilnu tekstu
vai indeksāciju
datubāzēs.

3. Informācijas saraksta saglabāšana, pārsūtīšana uz e-pastu
Rezultātu sarakstu ir iespēja saglabāt vai nosūtīt uz e-pastu. Saraksts veidojas, atzīmējot atlasītos ierakstus.
 Atzīmējiet nepieciešamos ierakstus (saraksta kreisajā malā, rāmītī jāieliek ķeksītis).
 Nospiediet pogu/komandu
.
Atlasītos ierakstus iespējams nosūtīt uz e-pastu (ierakstot e-pasta adresi) vai saglabāt datorā. Jāizvēlas
formāts – Bibl. norāde+citēts, indeksēts, → jāatzīmē kodējums – unicode / UTF-8, → komanda
.
!!! Ja neieraksta e-pasta adresi, tad saraksts tiek saglabāts datorā.
Tiek atvērts logs faila saglabāšanai, kurā jāieraksta faila vārds un jāizvēlas saglabāšanas nosacījumi.

Konsultācijas LLU Fundamentālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centrā (255. telpa) vai Bibliogrāfiskās
informācijas nodaļā (258. telpa), tālrunis: 63005695, e-pasts bibliogr@llu.lv vai llufb@llu.lv
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