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V naši knjižnici …

… ne morete hoditi med policami,
… vam gradivo izročimo šele, ko nam poveste 
signaturo,
… smo vam na voljo samo med uradnimi urami,
… morate čitalniško gradivo vrniti še isti dan →
… zamudnina za čitalniško gradivo znaša 6,00 €,
… učbenikov načeloma ni možno podaljševati …



Pa vendar …

… z vpisom pri nas: vpis v vseh 18 oddelčnih knjižnic OHK,

… oproščeni članarine v drugih knjižnicah UL, 
… enotna članska izkaznica = študentska izkaznica,

… naučimo vas, kako gradivo najti,

… svetujemo vam, da res najdete, kar potrebujete,

… skrbimo za dobro založenost knjižnice,

… zagotavljamo dostop do trenutno najboljših zbirk 
psihološke literature v svetovnem merilu tudi od doma …



Enotna članska izkaznica UL

= študentska izkaznica
• za vse knjižnice UL

• v knjižnicah UL, NUK, CTK oproščeni 
članarine

• a ne pozabite na vpis!
• članstvo je potrebno podaljšati vsako leto



Izposoja ali „Imate signaturo?“

• naučimo vas, kako gradivo najti,
• in pomagamo, da res najdete, 
kar potrebujete …

•POMEMBNO: izpišite si CELO 
signaturo, NE samo številke ali 
prvega dela (več pozneje)



Od vas veliko pričakujemo …





Izposoja?

S signaturo za:
• knjige: 1 mesec
• nekatera obvezna študijska literatura/pogosto izposojana 

literatura: 14 dni
• separati člankov: 7 dni
• čitalniško gradivo (revije*, diplomska, magistrska, 

doktorska in specialistična dela): vrniti isti dan
* izjema: reviji Psihološka obzorja in Panika: 7 dni

• možnost vračanja gradiva izven uradnih ur oddelčnih 
knjižnic v knjižni nabiralnik (pritličje med glavnimi 
stopnicami, pred kabinetom 37)



„Ali lahko podaljšam?“

• gradivo, ki se izposoja na dom
• odvisno od povpraševanja
• obvezna študijska literatura
• vrnitev + takojšnja ponovna izposoja = podaljšanje
• čitalniško gradivo (revije*, diplomska, magistrska, 

doktorska in specialistična dela): vrniti isti dan, 
podaljšanje ni možno

* izjema: stare številke revij Psihološka obzorja in Panika: 7 dni



Gremo iskat …



Gremo iskat …

Iščem vire na temo X

Imam seznam virov na 
temo X

Lociram izbrane vire 



Kje pa?

COBISS

- iskanje na temo, 

seznam literature, 

- lociranje virov,

- gradivo slovenskih 
knjižnic (psi, OHK, 
Slovenija)

wwwkoličina vs. kakovost

spec. 
zbirke

preverjeni, kakovostni 
viri, načeloma ne 
vsebujejo slovenske 
literature



Seznam virov

• KNJIGA
• DIPLOMA, MAGISTERIJ, DOKTORAT
• POGLAVJE v KNJIGI
• ČLANEK / REVIJA



Seznam virov

• Marjanovič Umek, L. in Fekonja Peklaj, U. (2013). Ocenjevanje govora 
otrok in teorije uma. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), 
Razvojna psihologija: izbrane teme (str. 108-126). Ljubljana: 
Znanstvena založba Filozofske fakultete.

• Avsec, A. (2012). Do emotionally intelligent individuals use more 
adaptive decision-making styles? Studia psychologica, 54(3), 209-220.

• Kobal Grum, D. in Musek, J. (2009). Perspektive motivacije. Ljubljana: 
Znanstvena založba Filozofske fakultete.



Iskanje v slovenskih knjižnicah



COBISS+



Izbirno iskanje



Izbor baze podatkov: vse knjižnice 
ali izbor posamezne?



Izbor Osrednje humanistične 
knjižnice



Izbirno iskanje: poglavje v knjigi

Marjanovič Umek, L. in Fekonja Peklaj, U. (2013). 
Ocenjevanje govora otrok in teorije uma. V L. 
Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna 
psihologija: izbrane teme (str. 108-126). Ljubljana: 
Znanstvena založba Filozofske fakultete.



Izbirno iskanje: poglavje v knjigi

Pogosto bolj uspešna strategija:

IŠČEM KNJIGO
Marjanovič Umek, L. in Fekonja Peklaj, U. (2013). Ocenjevanje 
govora otrok in teorije uma. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič 
(ur.), Razvojna psihologija: izbrane teme (str. 108-126). Ljubljana: 
Znanstvena založba Filozofske fakultete.



Izbirno iskanje: članki

Avsec, A. (2012). Do 
emotionally intelligent
individuals use more 
adaptive decision-
making styles? Studia 
psychologica, 54(3), 
209-220.



Izbirno iskanje: članki

Pogosto bolj uspešna strategija:
IŠČEM REVIJO

Zapišite si tudi podatke o letnici, letniku, 
številki, straneh!

AVSEC, A. (2012). Do emotionally intelligent
individuals use more adaptive decision-making
styles? Studia psychologica, 54(3), 209-220.



Iskanje revije



Iskanje revije

Studia 
psychologica
(2012), 54(3), 
209-220



Pregled letnikov revije



pravilo za iskanje sestavnih delov 

Potrebujemo samo del publikacije 

ČLANEK / POGLAVJE (podredni pojem)

Identificiraj publikacijo

REVIJA / KNJIGA (nadredni pojem)

Išči publikacijo, del bo tako ali tako zajet



Iskanje v vseh knjižnicah v Sloveniji

Kobal Grum, D. in Musek, J. (2009). Perspektive 
motivacije. Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultete. i



Iskanje v vseh slo knjižnicah





Izpisani ustrezni podatki iz COBISS-a

• Marjanovič Umek, L. in Fekonja Peklaj, U. (2013). Ocenjevanje govora
otrok in teorije uma. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna
psihologija: izbrane teme (str. 108-126). Ljubljana: Znanstvena založba
Filozofske fakultete.

159.922 RAZVOJNA/izbrane Marjanovič Umek (ur.)

• Avsec, A. (2012). Do emotionally intelligent individuals use more adaptive
decision-making styles? Studia psychologica, 54(3), 209-220.

Studia Psychologica, vol. 54, no. 3 (2012), str. 209-220

• Kobal Grum, D. in Musek, J. (2009). Perspektive motivacije. Ljubljana:
Znanstvena založba Filozofske fakultete.

159.94 KOBAL GRUM D. Perspektive motivacije



Orodja za Iskanje s ključnimi besedami

• Določi raziskovalno vprašanje:
Ali osebnost vpliva na zadovoljstvo z življenjem pri mladostnikih?

• Določi glavne koncepte
• osebnost
• zadovoljstvo z življenjem
• mladostniki 

• Za vsak koncept najdi možne sopomenke ali izraze, ki 
bi lahko izboljšali iskanje
• osebnostne značilnosti
• blagostanje, kakovost življenja 
• srednješolci



Orodja za iskanje s ključnimi 
besedami

• Logični/Boolovi operatorji
• AND/IN

• omeji iskanje
• združevanje različnih pojmov v enem iskanju (presek)
• stres IN zdravje à samo viri, kjer sta v zapisu prisotna oba pojma

• OR/ALI
• razširi iskanje, več rezultatov
• združevanje sorodnih pojmov v enem iskanju (unija)
• Facebook ALI Twitter à viri, kjer je v zapisu vsaj en izmed pojmov

stres
zdravje

Facebook

Twitter



Orodja za iskanje s ključnimi 
besedami

• NOT/IN NE
• omeji iskanje
• izključevanje pojmov, ki bi motili natančnost iskanja (negacija)
• bolezen IN NE virus à viri, kjer ni enega izmed pojmov

bolezen                 virus             



Orodja za iskanje s ključnimi 
besedami

•Okrajševanje

uporabimo koren besede z *

psihol* à psihologija, psihološki, psihološke…

adolescen* à adolescence, adolescent, adolescents

• „Stop words“
• členki, vezniki, predlogi, medmeti (the, and, pred, joj)
• zavirajo učinkovitost iskanja



Iskanje virov v knjižnici glede na 
vsebino

Pri iskanju s ključnimi 
besedami poskušajte z 

uporabo različnih 
sopomenk.

Ključne besede večkrat 
preoblikujte. Kadar je 

rezultatov premalo (ali celo 
nič), uporabite ključno 
besedo, ki opisuje širši 
koncept od želenega.

Pomagajte si s ključnimi 
besedami, ki jih v naši 

lokalni bazi (OHK – oddelek 
Psihologija) najdete v zapisu 
knjige, ki ustreza vaši temi. Lahko uporabite tudi ključne besede 

v angleškem jeziku. OHK-PSI 
bibliografske zapise opremi s 

slovenskimi in angleškimi ključnimi 
besedami/predmetnimi oznakami. 



COBISS – za domov
• Kadar nas zanima ali je gradivo dostopno v knjižnici FF, 

ali v drugih knjižnicah v Sloveniji
• seznam gradiva 
• na določeno temo

• Izberemo bazo (npr. FF – vsi oddelki / psihologija)

• Izbirno iskanje
• Orodja za iskanje

• Vedno izpišemo celo signaturo

• Če ni v naši knjižnici – kje v Sloveniji pa je /ali sploh je?

• Moj COBISS / Moje knjižnice

• mCOBISS



Moj COBISS
• Moj COBISS = prostor, kamor shranjujemo vsebino, ki smo jo 

poiskali, in kjer urejamo nastavitve vmesnika COBISS+

• Prijava v COBISS+:
• Moje knjižnice
• Moja polica
• Moja iskanja
• Nastavitve
• Uredi Moj COBISS



Moje knjižnice

• seznam izposojenega, rezerviranega in drugega gradiva, pregled 
zgodovine izposoj

• podaljševanje gradiva (NE: obvezna študijska literatura, rezervirano 
gradivo)

• rezervacija in naročanje gradiva
• pregled dolgov in omejitev
• nastavitve (geslo, prejemanje obvestil …)
• medknjižnična izposoja - pozor: stroški
• s profilom Moj COBISS je lahko 

povezanih več knjižnic
• doda se lahko več članstev za isto knjižnico

• Priporočamo, da se vedno prijavite z isto 
knjižnico!



Moja knjižnica: prijava
1. Izberem knjižnico

2. Moji podatki:
štev. izkaznice = vpisna številka oz. številka 
študentske izkaznice

geslo: izbral/-a si ga osebno v knjižnici (kasneje 
menjam sam/-a)

Sami si lahko nastavite 
prejemanje obvestil, 

zamenjate geslo, vpišete 
spremembo elektronskega 

naslova …



mCOBISS - virtualna knjižnica Slovenije na 
mobilnih napravah http://m.cobiss.si/

Vodiči:
http://home.izum.si/cobiss/video/mco
biss.asp
Na Youtube-u: kanal COBISS

http://m.cobiss.si/
http://home.izum.si/cobiss/video/mcobiss.asp


mCOBISS

• iskanje gradiva 

• uporaba storitev Moje knjižnice

• iskanje/pregledovanje informacij o knjižnicah

• prikaz lokacije knjižnic na zemljevidu in navodil za pot do izbrane 
knjižnice

• pregled najbolj branih knjig

• izdelovanje svojega seznama priljubljenih knjig

• odčitavanje črtnih kod (ISBN in ISSN)

• hranjenje uporabniškega profila (priljubljenih knjižnic in vpisnih 
podatkov)

• posredovanje informacij o gradivu



KO COBISS NI 
DOVOLJ?

• Imamo zelo specifično temo
• Iskanega vira ni možno dobiti v slovenskih knjižnicah

• Za pregledovanje specializiranih zbirk
• Večina e-virov ni najdljivih v COBISS



Podatkovne zbirke v psihologiji
• 2 bazi Ameriškega združenja psihologov APA: 

PsycINFO, PsycARTICLES, (vmesnik: EBSCOhost),
• ERIC (EBSCOhost): vzgoja, izobraževanje, knjižničarstvo,

• SocINDEX with FullText (EBSCOhost): psihologija, sociologija,

• Communication & Mass Media Complete (EBSCOhost): 
komunikologija, politologija,

• Academic Search Complete (EBSCOhost): sodi med največje 
multidisciplinarne zbirke,

• eBook Collection (EBSCOhost): e-knjige različnih strok, tudi 
psihologije,

• Credo Online Reference Service, Academic Core Collection: e-
knjige / slovarji, enciklopedije različnih strok, tudi psihologije,



Podatkovne zbirke v psihologiji

Zbirke uglednih znanstvenih/strokovnih založb:

• SAGE Journals Online: multidisciplinarna zbirka revij založbe SAGE, 
vsebuje tudi psihološke vsebine,

• Wiley Online Library: multidisciplinarna zbirka revij založbe Wiley-
(Blackwell), vsebuje tudi psihološke vsebine,

• Taylor & Francis Online: e-revije zlasti s področja humanistike in 
družboslovja, tudi psihologije

• SpringerLink: multidisciplinarna zbirka revij in knjig založbe Springer, 
vsebuje tudi psihološke vsebine,

• ScienceDirect: multidisciplinarna zbirka e-revij enega najpomembnejših 
svetovnih založnikov Elsevier, vsebuje tudi psihološke vsebine

• JSTOR: multidisciplinarna zbirka revij založbe JSTOR, vsebuje tudi 
psihološke vsebine



APA ZBIRKE 
na EBSCOhost



PsycINFO (EBSCOhost)

• več kot 4,5 mil. zapisov o člankih, knjigah, poglavjih, disertacijah, poročilih  …
• povzetki
• možnost povezave do ciljnega dokumenta
• hitri vodnik za iskanje po bazi: http://www.apa.org/pubs/databases/training/ebsco.pdf

http://www.apa.org/pubs/databases/training/ebsco.pdf


PsycARTICLES (EBSCOhost)
• zapisi s povzetki o člankih iz APA in ostalih revij
• polna besedila člankov
• 110 revij: seznam vseh na 

http://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/coverage-list.aspx oz. v 
Publications

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


PsycBOOKS (EBSCOHost)
• v letih 2018 in 2019 nimamo dostopa
• zapisi s povzetki o knjigah in poglavjih
• polna besedila poglavij
• več kot 70.000 poglavij
• vsi naslovi: http://covlist.apa.org/psycbooks oz. v Books

http://covlist.apa.org/psycbooks


PsycTESTS (EBSCOHost)
• v letih 2018 in 2019 nimamo dostopa 
• večinoma vprašalniki in zapisi o vprašalnikih, ki so jih razvili 

raziskovalci v nekomercialne namene



PsycTESTS (EBSCOHost)
• vstopno mesto: Digitalna knjižnica Oddelka za Ψ ali DiKUL ali:

• Prijavimo se v eno od APA zbirk (PsycINFO, PsycBOOKS ali PsycARTICLES)
• Nad iskalnim okencem kliknemo na Choose Databases
• V ponujenem meniju izberemo možnost PsycTESTS

http://psy.ff.uni-lj.si/slo/Knji%C5%BEnica_in_INDOK/Digitalna_knji%C5%BEnica
http://dikul.uni-lj.si/


PsycINFO

PsycARTICLES

PsycBOOKS

PsycTESTS



PsycINFO, PsycARTICLES, 
PsycBOOKS, PsycTESTS 

(EBSCOHost)
Pomoč pri iskanju:

• APA àTutorials on APA databases: 
http://www.apa.org/pubs/databases/training/tutorials.aspx

• Youtube à EBSCO Information Services (ali PsycINFO) à
Playlists àAPA Databases on EBSCOhost: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7BItFG-
CUrh5Xg8Z6StDOCm8xys47si1

• APA à Search Guides for APA Databases:
http://www.apa.org/pubs/databases/training/search-
guides.aspx

http://www.apa.org/pubs/databases/training/tutorials.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7BItFG-CUrh5Xg8Z6StDOCm8xys47si1
http://www.apa.org/pubs/databases/training/search-guides.aspx


Vstop do zbirk:

• DiKUL

• Mrežnik NUK (mEga iskalnik NUK)

• Digitalna knjižnica Oddelka za y

• Digitalna knjižnica OHK

http://dikul.uni-lj.si/
https://mreznik.nuk.uni-lj.si/
http://psy.ff.uni-lj.si/slo/Knji%C5%BEnica_in_INDOK/Digitalna_knji%C5%BEnica
http://www.ff.uni-lj.si/OHK/Digitalna_knjiznica


Dostop do zbirk

1. Dostop z računalnikov fakultet ali
2. preko oddaljenega dostopa (s poljubne lokacije ob 

kateremkoli času).

Dostop od doma
Za oddaljeni dostop potrebujete številko študentske 
izkaznice in geslo, ki ga pridobite v knjižnici (isto geslo kot za 

vstop v Moj COBISS). Potrebno je imeti urejeno članstvo v 
knjižnici matičnega oddelka.



Dostop od doma - DiKUL
1. Prijava



Dostop od doma - DiKUL
2. Vnos podatkov:
• izberi knjižnico „Filozofska fakulteta“
• številka članske izkaznice je številka študentske izkaznice
• geslo ste si izbrali ob vpisu v oddelčno knjižnico



DiKUL

• Kateri informacijski viri so nam na voljo + vstop

• Članki: 
• Ali so dostopni v polnem besedilu?
• Kje najdem revijo?

• e-Knjige:
• Kje najdem e-knjigo?



DiKUL – Katalog inf. virov
• Seznam elektronskih baz z opisi baz in povezavami nanje



DiKUL - Katalog inf. virov



DiKUL – Katalog e-gradiv
• Seznam gradiva v polnem besedilu 



DiKUL – Katalog e-gradiv
• Iščemo npr. članek iz določene revije in nas zanima, kje je revija 

dostopna v polnem besedilu



DiKUL – Katalog e-gradiv
• Preverimo, ali je določena knjiga dostopna v e-obliki v polnem 

besedilu



Iskanje literature

Millsap, R. E. in Maydeu-Olivares, A. (ur.). (2009). The
Sage handbook of quantitative methods in psychology. 
Los Angeles: Sage. poglavja 4-7, 21

• COBISS

• DiKUL

• Google Books

• Book depository



Iskanje literature: COBISS
možnosti:

• filtriranje rezultatov

• dodajanje literature na polico (potrebna je prijava v Moj COBISS!)



Iskanje literature: COBISS

možnosti:

• pregled zgodovine iskanj ene seje



Iskanje literature: DiKUL
• V katalogu e-gradiv



Iskanje literature: DiKUL
• V naprednem iskanju z omejitvijo na naslov



Iskanje literature: Google Books
• včasih delni predogled knjige



Iskanje literature: Book depository
• ugodni nakupi tujih tiskanih knjig brez poštnine, DDV že vštet

• možnost dodajanja na seznam želenih nakupov in obveščanja o znižanju cen



Primer iskanja na temo

Razlike v obraznem izražanju veselja pri ženskah in 
moških.

Iščemo: znanstvene članke, objavljene po letu 2006

• PsycINFO

• DiKUL

• Google Učenjak



Orodja za iskanje s ključnimi besedami 
- PsycINFO
� Več ključnih besed za isti vsebinski koncept. Prednostna 

ključna beseda = deskriptor (subject).

� Tezaver :
� = seznam deskriptorjev in navodil za njihovo uporabo

� zbirka sopomenk, v kateri lahko najdemo besede s podobnim ali istim 
pomenom

� usmerja nas na podpomenke, nadpomenke, sorodne pojme

� Explode: razširi iskanje na podpomenke

� Major concept: samo tisti rezultati, kjer je deskriptor označen kot osrednji 
koncept

� Več: https://www.youtube.com/watch?v=WUoy4DNZxg8

� Več: http://www.apa.org/pubs/databases/training/thesaurus-intro.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=WUoy4DNZxg8
http://www.apa.org/pubs/databases/training/thesaurus-intro.aspx


Iskanje v PsycINFO
Preko Tezavra oz. Slovarja sopomenk poiščemo deskriptorje in jih dodajamo z 
ustrezno izbiro logičnih/Boolovih operatorjev (and, or, not)



Iskanje v PsycINFO



Iskanje v DiKUL



Iskanje v Google Učenjak



Za (bodoče) raziskovalce:
SICRIS – informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji:  
http://www.sicris.si

• za potrebe raziskovalne dejavnosti možnost pridobitve raziskovalne šifre

• V ‚Storitve‘ ® Dokumenti, baze in seznami:
oPravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 

raziskovalne dejavnosti,
oBibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti (priloga 1 pravilnika),
oTipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS
opovezavi na bazi JCR in SNIP s faktorji vpliva revij; dostop tudi preko COBISS-a:

http://www.sicris.si/


Za (bodoče) raziskovalce:
Scopus - multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom največjega 
založnika mednarodne znanstvene literature Elsevier
Dostop iz DiKUL-a:

ali spletne strani 
COBISS → Tuje
baze podatkov 
in servisi
http://www.cobiss.si

ali spletne strani 
IZUM → Storitve:
https://www.izum.si/storitve.htm

http://www.cobiss.si/
https://www.izum.si/storitve.htm


Za (bodoče) raziskovalce:
Web of Science (WoS) – bibliografska zbirka z indeksi citiranosti. Gradi jo Clarivate 
Analytics, Boston, ZDA (prej Thomson Reuters)
vstop iz DiKUL-a:

ali spletne strani 
COBISS → Tuje
baze podatkov 
in servisi
http://www.cobiss.si

ali spletne strani 
IZUM → Storitve:
https://www.izum.si/storitve.htm

http://www.cobiss.si/
https://www.izum.si/storitve.htm


Podatkovne zbirke – za domov

• Vse znanje imate na dlani
• Kje vstopate?
• Kateri vir boste izbrali?
• Kako boste iskali?
• APA zbirke: privilegij, ki ga imate kot študenti 
našega oddelka



Domača naloga

• Med iskanjem virov v COBISS, DiKUL, in bazah APA 
(PsycINFO in PsycARTICLES) si zapišite težave, 
vprašanja in jih pošljite na e-naslov oddelčne 
knjižnice ohk.psi@ff.uni-lj.si

•Primer vprašanja: Kako poiščem doktorske 
disertacije oddelka za psihologijo iz let 2008 do 
2018?

•Če dostopi do virov ne delujejo ali so tehnične 
nepravilnosti, nam to takoj sporočite, da lahko 
posredujemo napake tehničnim službam, ki jih 
bodo odpravile.



Za naprej:

• V primeru interesa lahko izvedemo krajše dodatno 
izobraževanje, kjer predstavimo dodatne možnosti 
iskanja in odgovorimo na vprašanja, ki ste nam jih 
posredovali.

• Odgovore na najpogostejša vprašanja bomo objavili na 
spletni strani knjižnice.

• Za vprašanja, dileme, pomoč pri iskanju itd. se lahko 
oglasite v knjižnici – na krajša vprašanja bomo 
odgovorili takoj, za zahtevnejša iskanja oziroma več 
vprašanj se dogovorimo za individualno (ali skupinsko –
do 3 osebe) izobraževanje.



V knjižnici smo vam na voljo …

Imate težave 
z oddaljenim 

dostopom 
do e-virov?

Imate težave 
pri iskanju 
literature?

Bi radi 
povečali 

uspešnost  
pri iskanju 
gradiva?
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Milijoni virov …

Vzemite jih v roke



SE VIDIMO V 
KNJIŽNICI

Hvala za pozornost …


