
 

Znotraj baz lahko dostopate do obsežnega nabora elektronskih in tiskanih strokovnih in znanstvenih revij 

in člankov s področij kulture, medicine, izobraževanja, managementa … Vstopne strani so v slovenskem 

jeziku, iskanje pa poteka v angleščini. Zbirka je primerna za višje letnike srednjih šol (maturitetne/zaključne 

in seminarske naloge) ter študente in raziskovalce. 

 

 
Vstopna stran z seznamom 

specializiranih zbirk podatkov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko želimo hkrati iskati po vseh 

bazah podatkov označimo to 

okence in kliknem na gumb naprej 

s katerim odpremo iskalni obrazec. 

Naslov zbirke Abecedni seznam naslovov 

publikacij, ki so vključene v 

posamezno zbirko.  

Natančnejši opis 

zbirke in namigi za 

iskanje v angleščini. 

Kratek opis vsebine zbirke 

v slovenskem jeziku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S klikom na ta gumb 

zbrišemo podatke 

predhodnega iskanja. Abecedni seznam 

vsebinskih oznak 

za posamezno 

zbirko, ki jih lahko 

uporabimo pri 

sikanju. 

Abecedni seznam  

serijskih publikacij, ki 

so vključene v 

določeno zbirko. 

Iskanje po slikovnem 

gradivu v bazi. 

V tej rubriki lahko beremo 

profile podjetji in avtorjev. 

Dostopamo lahko do slovarja in 

iskanje po indeksih. 

Na tem mestu si lahko 

ustvarimo svoj osebni račun, kar 

nam omogoča shranjevanje 

poizvedb in rezultatov iskanja 

tudi po odjavi. 

Tu dostopamo shranjene rezultate 

iskanja. V kolikor ste prijavljeni s svojim  

osebnim računom, vas rezultati 

počakajo do naslednje prijave. V 

obratnem primeru se mapa izprazni. 

Nastavimo si lahko 

prikazovanje iskalnega 

okna, rezultatov, načina 

shranjevanje glede na 

svoje potrebe in želje. 

Spremenite lahko jezik 

predstavitvenega in 

iskalnega okna. Iskanje pa 

še vedno poteka v 

angleščini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskalno okno je prosto kamor vpišemo 

svojo iskalni niz v angleškem jeziku. Kode polj s 

pomočjo katerih 

lahko oblikujemo 

našo iskalno 

zahtevo. 

Ponuja nam manj 

možnosti omejevanja. 

pri iskanju. Ponuja nam več 

možnosti omejevanja 

in razširitve iskanja. 

S klikom na ta gumb se nam izpiše 

potek zadnjih iskanj (iskalni termini, 

omejitve, razširitve …) 

Gumb s katerim 

sprožimo iskanje. 

Pomoč pri 

iskanju. 

Iskanje s pomočjo LOGIČNIH (Boolovih) 

Operatorjev. 

AND poišči besedilo, ki vključuje vse iskalne pojmov. 

OR poišči besedilo, ki vključuje enega izmed iskalnih 

pojmov. 

NOT poišči rezultate, ki ne vključujejo določenega 

iskalnega pojma. 

Primer iskalne zahteve:  

teaching OR learning NOT adults  

 

 

Iskalni pojmi se med seboj povežejo  z 

logičnim operatorjem AND. 

Iskalni pojmi se med 

seboj povežejo  z 

logičnim operatorjem OR. 

 

Omogoča iskanje po 

delu besedila iz 

določenega članka. 

Označimo, ko želimo, da so 

v iskanje vključene 

sopomenke in množinske 

oblike iskalnih terminov. 

Iskanje ključnih besed 

se razširi tudi na polno 

besedilo in povzetke 

članka. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskalni obrazec nam v omogoča  tudi nastavitve omejitev za posamezno bazo podatkov v okviru 

Ebscohost-a. 

Namigi: 

Preden začnemo z iskanjem je dobro, da si prevedemo iskalne termine v angleški jezik. poiščemo 

sopomenke, nadpomenke ...  

Prav tako je dobro poiskati angleške in ameriške izraze, ker je od tega odvisno število rezultatov in 

natančnost rezultatov, ki jih bomo dobili (npr. footboll/soccer). 

S klikom na to mesto se nam bomo izločili tiste 

rezultate, ki imajo objavljene le povzetke. 

Ostanejo nam le tisti s polnimi besedili. 

Omejimo se 

lahko na 

določeno  

časovno 

obdobje.  

Omejimo se lahko 

glede na vrsto 

slikovnega gradiva,  ki 

jih potrebujemo. 

Lahko vpišemo 

naslov publikacije po 

kateri bi radi bi radi 

iskali.  

Omejite se lahko samo na 

recenzirane rezultate, ki jih pred 

objavo pregledajo in ocenijo 

strokovnjaki iz določenih strokovnih 

področji. 

Omejimo se na 

rezultate, ki imajo 

navedeno uporabljeno 

literaturo. 

Lahko si izberemo, da se nam 

pri posameznih rezultatih v 

predogledu prikažejo tudi 

slike, ki so v posameznem 

prispevku. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število rezultatov, ki 

smo jih dobili na 

vneseno iskalo 

zahtevo.  

Ko imamo preveč 

rezultatov se lahko s kliki za 

natančnejše določanje 

rezultatov dodatno 

omejimo.  

Rezultati lahko 

razvrščamo na več 

načinov (datum vir, 

pomembnost). 

Prikazovanje rezultatov 

si lahko uredimo glede 

na možnosti, ki so nam 

ponujene na tem mestu. 

Tu lahko shranjujemo 

in delimo rezultate in si 

ustvarjamo opozorila. 

Vrsta publikacije v 

kateri je objavljen 

določen prispevek. 

S klikom na to 

povezavo pridemo do 

celotnega besedila 

prispevka. 

Predogled slikovnega 

gradiva, ki ga vsebuje 

prispevek. 

Naslov prispevka. 

Ključne besede, vsebina. 

Podatki o izvoru prispevka. 

Osnovni podatki o izvoru 

z dodanim izvlečkom in 

možnostjo shranjevanja. 

Shranjevanje 

podatkov v mapo. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                              

Digitaliziran 

prispevek. 
Prispevek lahko 

natisnemo ali 

prenesemo na svojo 

napravo. 

Sukanje v smeri urnega 

kazalca. 

Povečava ali pomanjšava besedila. 
Kazalo, ki nam omogoča, da skačemo 

med različnimi poglavji in slikovnim 

gradivom. 

Arhiv publikacije v kateri 

je bil prispevek izdan. 

Prispevek lahko 

pošljemo preko e-

pošte ali si ga 

shranimo v mapo.  

Ikona nam ponuja 

različne možnosti 

navajanja 

prispevka. 

Prispevek lahko 

izvozimo npr. na 

svoj ključ. 

Podatek o tem na kateri 

strani se nahajamo in 

kolik strani ima 

prispevek. 


