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Želite:

• Pregled literature na določeno temo?
• Literaturo, ki ustreza kriterijem znanstvenosti / 
strokovnosti?

• Tudi čisto nove vire?
• Samo psihološke in sorodne članke?
• Možnost shranjevanja iskanj?
• Pot do polnih besedil izbranih virov?
• Dostop tudi od doma, kadarkoli?



PsycINFO



PsycINFO

• elektronska bibliografska zbirka, 

• psihologija; tudi sorodne družboslovne vede

• več kot 4,5 mil. 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

• avtor: American Psychological Association (APA) 

• vmesnik: EBSCOhost



Bibliografski opis



5 korakov

1. Problem. Kaj želim najti?
2. Dostop. Kje in kako vstopim?

3. Iskalna strategija. Kako iščem?
4. Rezultati. Kaj dobim in ali naj še kaj 

spremenim?
5. Cilj. Kako pridem do besedil?



1. Problem 



2. Dostop

• omogoča Oddelek za psihologijo skupaj z 
Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK)

• računalniki FF: brez gesla – vezan na odprtost 
knjižnice oziroma fakultete

• oddaljeni dostop: št. študentske izkaznice & 
geslo ali digitalna identiteta



Vstopna mesta do PsycINFO

• Digitalna knjižnica Oddelka za psihologijo

Tudi:

• Digitalna knjižnica OHK

• Dikul

• Mrežnik NUK

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
http://dikul.uni-lj.si/
https://mreznik.nuk.uni-lj.si/


NE!



Digitalna knjižnica Y

• povezave do pomembnih psiholoških informacijskih 
virov

• oddelčna spletna stran: http://psy.ff.uni-lj.si/slo/



Digitalna knjižnica Y



Prijava v oddaljeni dostop
• izberi knjižnico „Filozofska fakulteta“

• številka članske izkaznice je številka študentske izkaznice
• geslo ste si izbrali ob vpisu v oddelčno knjižnico



3. Iskalna strategija

Kako naj učinkovito iščem?



enostavno iskanje



napredno iskanje



Logični/Boolovi operatorji

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

stres

zdravje



Logični/Boolovi operatorji
• OR

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

Facebook
Twitter



Logični/Boolovi operatorji
• NOT

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

bolezen                      virus             



Frazno iskanje
• Primer: iščemo članke o čustvenem razvoju à ”emotional development”

• REZULTAT: zapisi, ki vsebujejo točno to frazo in ne katerekoli od dveh besed 
kjerkoli v zapisu



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.

• * nadomesti nedoločeno število črk na koncu besede: 
opsych* à psychology, psychotic, psychosomatic

• # nadomesti eno ali več črk sredi besede, ki se lahko pojavijo 
npr. zaradi razlik v  črkovanju: 
o colo#r à color, colour
owom?n à woman, women



Izbira iskalnih polj
omejimo ali širimo iskanje:



Omejevanje iskanja
možnosti iskanja / search options: omejimo npr. na starostno skupino 
ali metodologijo raziskovanja



Filtriranje rezultatov iskanja



Zgodovina iskanj
• pregled iskanj ene iskalne seje, ko se boste naslednjič 

prijavili, zgodovina prejšnje seje ne bo več dostopna
• možnost urejanja in ponovne izvedbe iskanja



Iskanje s pomočjo tezavra
• Thesaurus (npr. iskanje gesla ‚študenti‘)

klik

klik



4. Rezultati

Kaj dobim in ali naj še kaj spremenim?



Pregled rezultatov iskanja

• razvrščanje po različnih kriterijih

• dodajanje v mapo My folder
• pregled podrobnega bibliografskega opisa



5. Cilj
Kako pridem do izvirnih člankov (virov)?

Seznam rezultatov

Bibliografski zapis





Bonus: My EBSCOhost

• ustvarimo si uporabniško ime in geslo



My EBSCOhost Folder

• shranjujemo in urejamo pomembna iskanja

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



PsycARTICLES (EBSCOhost)
• zapisi s povzetki o člankih iz APA in ostalih revij
• polna besedila člankov, več kot 200.000
• 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


PsycINFO

PsycARTICLES



Za domov …

• PsycINFO in PsycARTICLES sta najpomembnejši zbirki za 
psihologe, dostopni med časom študija – potem v lastni režiji – nič 
več J - po novem dostop tudi za alumne psihologije

• Iskanje bo toliko učinkovito, kolikor truda boste vložili v pripravo

• Pet ključnih vprašanj:
1. Problem. Kaj želim najti?
2. Dostop. Kateri vir je najprimernejši in kako vanj vstopim?
3. Iskalna strategija. Kako iščem?
4. Rezultati. Kaj dobim in ali naj še kaj spremenim?
5. Cilj. Kako pridem do izvirnih člankov (virov)?


