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PsycINFO
• elektronska bibliografska zbirka (tj. zbirka podatkov o obstoječi literaturi), 

• psihologija; tudi sorodne družboslovne vede

• več kot 5 milijonov bibliografskih opisov s povzetki o: znanstvenih člankih, 
knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah, prispevkih s konferenc in tehničnih 
poročilih od leta 1806 dalje

• povezave do ciljnega dokumenta (neposredne – PsycARTICLES ali posredne –
DiKUL)

• avtor: American Psychological Association (APA) 

• vmesnik: EBSCOhost



PsycINFO
• 99% vseh virov je recenziranih!

• strogi kriteriji za vključitev virov v bazo (relevantnost vsebine, standardi 
predstavitve, etika izdajanja, recenziranost, raznolikost recenzentov…)

• celotni oddelki zaposlenih, ki imajo vsaj univerzitetno psihološko izobrazbo, se 
ukvarjajo s selekcijo in indeksiranjem (določanjem in opisovanjem vsebine)

• tedensko dodajanje več tisoč novih virov podatkov v bazo

• trenutno je indeksiranih 2.327 revij različnih založb (npr. Taylor & Francis, 
Springer, Elsevier, Sage…) – seznam

https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/coverage


PsycARTICLES
• baza polnih besedil člankov znanstvenih revij:
 vse revije založnika APA od prve do zadnje številke
 revije kanadske psihološke zveze (Canadian Psychological Association)
 revije založnika Hogrefe Publishing Group v angleščini

• skupaj 119 revij oz. več kot 230.000 člankov – seznam

• od leta 1894 naprej

https://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/coverage-list


DiKUL ≅ Mrežnik oz. mEga iskalnik NUK

• portal informacij o znanstveni literaturi, 

• vstopno mesto do vseh baz, ki jih naroča UL, 
npr.:

• Academic Search Complete, eBook Academic
Collection, SAGE Journals Online, 
ScienceDirect, Wiley Online Library… 

• išče tudi po COBISS katalogu knjižnic UL

• skrbnika sta IZUM in CTK

• enaka vsebina in funkcija kot DiKUL

• išče tudi po COBISS katalogu NUK in bazi 
dLib.si (baza virov z območja Slovenije)

• skrbnik je NUK



PsycINFO (in PsycARTICLES): vs. DiKUL:

• specializirana psihološka zbirka podatkov

 ponuja iskalna orodja za specializirano 
iskanje psiholoških vsebin

• neposredne povezave do polnih besedil iz baze 
PsycARTICLES

• posredne povezave do polnih besedil baz, ki jih 
ponuja UL (preko DiKUL)

• portal informacij o znanstveni literaturi in 
vstopno mesto do vseh baz, ki jih naroča UL

 iskalno orodje, ki pa NI za specializirano    
iskanje psiholoških vsebin

• možnost iskanja v centralnem indeksu 
bibliografskih podatkov

• posredne povezave do polnih besedil, ki jih 
ponuja UL



PsycINFO – iskalna strategija

enostavno iskanje



PsycINFO – iskalna strategija

napredno iskanje



PsycINFO – iskalna strategija: Logični/Boolovi operatorji - AND

• omeji iskanje
• združevanje različnih pojmov v enem iskanju
• stres IN zdravje → samo viri, kjer so v zapisu prisotni vsi pojmi
• presek

stres

zdravje



PsycINFO – iskalna strategija: Logični/Boolovi operatorji - OR

• razširi iskanje, več rezultatov
• združevanje sorodnih pojmov v enem iskanju
• Facebook ALI Twitter → viri, kjer je v zapisu vsaj en izmed pojmov
• unija

Twitter

Facebook



PsycINFO – iskalna strategija: Logični/Boolovi operatorji - NOT

• omeji iskanje
• izključevanje pojmov, ki bi motili natančnost iskanja
• bolezen (IN) NE virus → viri, kjer ni enega izmed pojmov
• negacija

bolezen                      virus



PsycINFO – iskalna strategija: frazno iskanje

• Primer: iščemo članke o čustvenem razvoju → ”emotional development” 
• REZULTAT: zapisi, ki vsebujejo točno to frazo in ne katerekoli od dveh besed kjerkoli v 

bibliografskem opisu



PsycINFO – iskalna strategija: okrajševanje

• Večina iskalnikov bo poiskala besede iz iskalne zahteve v točno takšni obliki, kot smo 
jih vnesli. Če želimo, da iskalnik poišče tudi druge oblike iskalnih besed, mu moramo 
to povedati.

* (zvezdica) nadomesti nedoločeno število črk na koncu besede: 
prevent* → prevent, prevention, preventive
melanchol* → melancholia, melancholy, melancholic

# (grabljice) nadomestijo eno ali več črk sredi besede, ki se lahko pojavijo npr. zaradi 
razlik v  črkovanju: 

colo#r → color, colour
wom#n → woman, women



PsycINFO – iskalna strategija: izbira iskalnih polj
• omejimo iskanje



PsycINFO – iskalna strategija: omejevanje iskanja
• možnosti iskanja / search options: omejimo npr. na starostno skupino ali metodologijo 

raziskovanja



PsycINFO – bibliografski zapis

je opis dokumenta/vira: 
• formalni opis: npr. avtorji, naslov članka, vir 

članka, založnik, leto izida ipd. 
• vsebinski opis: ključne besede, izvleček, 

deskriptorji (subjects), populacija, metodologija, 
uporabljeni vprašalniki



PsycINFO – bibliografski zapis

določijo indekserji APA 
(kontrolirane oznake) 

določi avtor (naravni jezik)

Po nekaterih 
vsebinskih kriterijih 
(PsycINFO
klasifikacija, 
populacija, starostna 
skupina, uporabljeni 
merski pripomočki, 
metodologija) so 
dokumenti najdljivi 
samo, če so bili 
indeksirani za bazo 
PsycINFO!

↓



PsycINFO – bibliografski zapis

določijo indekserji APA



PsycINFO – bibliografski zapis: subjects (deskriptorji)

Deskriptorji = subjects:
Termini iz 
psihološkega tezavra, 
ki ga gradi APA. 
Tezaver omogoča 
kontrolirano besedišče. 
Vsakemu zapisu v 
PsycINFO je dodeljenih 
6 do 8 deskriptorjev. 
Tisti z * (zvezdico) 
določajo osrednjo temo 
dokumenta → to 
informacijo lahko s 
pridom uporabimo pri 
filtriranju rezultatov. 



PsycINFO – iskalna strategija: iskanje s pomočjo tezavra

vnos iskalne zahteve

s klikom ogled deskriptorja

izbira in dodajanje deskriptorja v iskalno polje



PsycINFO – iskalna strategija: iskanje s pomočjo tezavra

Tezaver nas pri iskanju usmerja na nove izraze v 
uporabi, na nadpomenke, sopomenke….
Zelo uporaben je pri iskanju tematik, kjer so se termini 
skozi leta spreminjali. APA skrbi, da se ob uvedbi 
novega termina vsi obstoječi bibliografski zapisi s 
starimi deskriptorji tudi posodobijo, tako da lahko z 
enim deskriptorjem poiščemo vse objave, ki so skozi 
desetletja uporabljale različna poimenovanja pojma, 
tezaver pa nas vodi k novemu deskriptorju.
Npr. ko iščemo vire na temo dissociative identity
disorder, bomo preko tezavra našli vire, ki vsebujejo v 
besedilu termin multiple personality (disorder) kot 
tudi tiste, ki vsebujejo dissociative identity disorder.



PsycINFO – iskalna strategija: iskanje s pomočjo tezavra
Major concept –
izberemo, če 
želimo, da se 
označeni termin 
pri iskanju 
uporabi kot 
glavni vsebinski 
koncept.
Explode –
izberemo, če 
želimo v iskanje 
dodati izbrani 
koncept in vse 
njegove 
podrejene 
koncepte 
(uporabljen bo 
Boolov operator 
OR).



PsycINFO – iskalna strategija: iskanje s pomočjo tezavra

Explode – v 
iskanju uporabi 
izbrani koncept 
in vse njegove 
podrejene 
koncepte 
(Boolov 
operator OR).



PsycINFO –
iskalna strategija: 
filtriranje 
rezultatov iskanja
Refine results – izbira 
osrednje teme dokumenta / 
subject: major heading



PsycINFO –
iskalna strategija: 
filtriranje 
rezultatov iskanja

Refine results – izbira 
osrednje teme dokumenta/ 
subject: major heading

(z zvezdico označen 
deskriptor / subject v 
bibliografskem opisu)



PsycINFO –
iskalna strategija: 
filtriranje 
rezultatov iskanja

Refine results izbira APA 
klasifikacije / Classification

za iskanje po deskriptorju 
‚learning‘

↓

glej naprej



PsycINFO – iskalna strategija: filtriranje rezultatov iskanja

Refine results –
izbira APA 
klasifikacije / 
Classification

za iskanje po 
deskriptorju 
‚learning‘ →

izberemo 
področje iz 
PsycINFO
klasifikacije, iz 
katerega vidika 
nas učenje 
zanima, npr. 
neuropsychology
& neurology



PsycINFO – iskalna strategija: zgodovina iskanj
• pregled iskanj ene iskalne seje, ko se naslednjič prijavimo, zgodovina prejšnje seje ne bo več 

dostopna (če se nismo posebej prijavili v My EBSCOhost)

• možnost urejanja in ponovne izvedbe iskanja



PsycINFO –
bonus: 
My EBSCOhost

ustvarimo si uporabniško ime in 
geslo (ki naj bo zelo kompleksno, 
npr. P0gl3j-+?Na2aj) ali se 
vpišemo z Google računom



PsycINFO –
bonus: My
EBSCOhost

• shranjujemo in 
urejamo pomembna 
iskanja

• rumeni trak nad 
logotipom 
EBSCOhost –
prijavljeni smo in 
lahko uporabljamo 
mapo



PsycINFO – bonus: My EBSCOhost

Permanentno 
shranjevanje 
virov, člankov, 
potekov iskanj 
v mojo mapo



PsycINFO –
bonus: My
EBSCOhost

• shranjujemo in 
urejamo pomembna 
iskanja

Osebno mapo lahko organiziramo:
• v razdelku ‚My custom‘ lahko 

dodajamo mape po meri, kamor 
shranjujemo posamezne 
prispevke, se naročimo na 
obvestila, preko zgodovine 
iskanj pa lahko shranimo 
celotne poteke iskanj.

↓↓



PsycINFO – bonus: My EBSCOhost

V seznamu zgodovine 
iskanj odkljukamo 
iskanje, ki ga želimo 
shraniti in izberemo 
‚Save Searches / Alerts‘



PsycINFO – pregled rezultatov

Nekatere 
koristne 
funkcije (npr. 
citiranje, 
pošiljanje, 
dostop do 
permanentne 
spletne 
povezave) so 
v podrobnem 
pregledu 
posameznih 
rezultatov na 
desni strani 
ekrana



PsycINFO – pregled rezultatov

Times Cited in this Database – nam pove, kako pomemben je članek. Lahko pogledamo, 
kateri članki so citirali določen članek in od tam naprej morda najdemo dodatne relevantne rezultate.



PsycINFO –
dodatna pomoč za 
kvalitetno iskanje

Na YouTube kanalu APA Publishing Training v 
iskalnem okencu poiščemo APA databases on 
EBSCOhost (vmesnik za UL), npr.:

Using PsycINFO Classification Codes on 
EBSCOhost

Searching with the Thesaurus and Index Terms on 
EBSCOhost

https://www.youtube.com/channel/UC9b0Wnst3ouuQC3pIVi-dGg
https://www.youtube.com/watch?v=voYocNeYU-o&list=PL25A8CEBA08C0E7AB&index=1&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=fkR-y9Ql3QA&list=PL25A8CEBA08C0E7AB&index=12


PsycINFO –
napredno iskanje

Hvala za pozornost.

Uspešno iskanje virov in pisanje zaključnega dela!
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