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EBSCO datubāzes pieejamas: 
• ārpus LLU tīkla, izmantojot LLU IS lietotājkontu - https://ezproxy.llu.lv -> 

EBSCOhost - daudznozaru datubāze, kas satur informāciju 
lauksaimniecībā, ekoloģijā, enerģētikā, pārtikas zinātnē, 
veterinārmedicīnā, ekonomikā, izglītībā, u.c.

http://llufb.llu.lv/ -> DATUBĀZES un KATALOGI->Abonētās datubāzes, E-
žurnāli, E-grāmatas - https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-
katalogi/abonetas-datubazes-e-zurnali-e-gramatas#ebsco

mailto:eilita.berzina@llu.lv
https://ezproxy.llu.lv/
http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx
http://llufb.llu.lv/
https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/abonetas-datubazes-e-zurnali-e-gramatas#ebsco


Mendeley – Install Web Importer (https://www.mendeley.com/reference-

management/web-importer)
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https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer


Mendeley Web Importer – Google

Chrome pārlūkprogramma



EBSCO datubāzes
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EBSCO datubāzes

5

5

PALĪGS INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANĀ 1.07 MB PDF - http://llufb.llu.lv/dokumenti/palidz_materiali/Inform_mekl_EBSCO-paligs.pdf

Esošajam saturam tiek pievienota Open Dissertations datubāze. Tā piedāvā 
piekļuvi vairāk nekā 1,2 miljoniem elektronisko tēžu un disertāciju ierakstiem.
Vairāk nekā 250 universitātes no visas pasaules datubāzē ir 
lejupielādējušas savas disertācijas un tā ir atvērta jaunām publikācijām.

http://llufb.llu.lv/dokumenti/palidz_materiali/Inform_mekl_EBSCO-paligs.pdf
http://llufb.llu.lv/dokumenti/palidz_materiali/Inform_mekl_EBSCO-paligs.pdf


EBSCO datubāzes – meklēšana
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Meklēšanas rezultātā iegūtais 
saraksts satur saites uz 

anotācijām vai uz raksta pilno 
tekstu. Raksta pilnais teksts 

tiek piedāvāts dažādos 
formātos: HTML, PDF. 

Izvēloties saiti uz pilno tekstu 
vai anotāciju, ir iespēja to 
saglabāt. Tiek piedāvāta 

iespēja meklēt informāciju 
citos avotos.



EBSCO datubāzes - informācijas izgūšana
Katru atlasīto ierakstu var skatīt, drukāt anotāciju un/vai pilno tekstu (Print), sūtīt pa E-pastu (E-mail) un 
saglabāt kā aprakstu un (vai) raksta pilnu tekstu (Save).
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Iespēja meklēt informāciju, 
izmantojot atslēgas vārdus 
no publikācijas apraksta.



Informācijas saglabāšana – Export, Bibliography. 
Izveido mapi ar ierakstiem.



Informācijas saglabāšana – Export, Bibliography. Mape ar 
ierakstiem – uz Mendeley Library

Saglabāt kā RIS 
format priekš 

Mendeley



Mendeley Library. Pievieno RIS failu.



Informācija un apraksts pievienoti 
«Mendeley Library»
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Literatūras avotu saraksts no Mendeley

Ja literatūras sarakstā parādās kļūdas 

noformējumā, ir jāskatās dokumenta 

bibliogrāfiskie dati «Mendeley

Desktop».  Izlabojot kļūdas aprakstā 

«Mendeley Desktop» datos, iegūst 

aprakstu Word dokumentā



Paldies par uzmanību!

Jautājumi:
llufb@llu.lv
eilita.berzina@llu.lv

 PALĪGS INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANĀ-
http://llufb.llu.lv/dokumenti/palidz_materiali/Inform_mekl_EBSCO-LLUFB_paligs.pdf

 Basic Searching on EBSCOhost (materiāli angļu valodā) -
https://connect.ebsco.com/s/article/Basic-Searching-on-EBSCOhost-Tutorial?language=en_US
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