
1

Palīgs informācijas meklēšanā
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Piekļuve

www.ortus.rtu.lv → 

Bibliotēka → E-resursi → Elektroniskie resursi 

© RTU Zinātniskā bibliotēka

Atvērt  datubāzi

http://www.ortus.rtu.lv/
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Vienkāršā meklēšana

Ierakstīt meklējamos vārdus 
(galotni var aizstāt ar *)

Meklēt

Izvēlēties meklēšanas  lauku 

Ierobežot meklēšanu pēc  gada

Pievienot papildu meklēšanas lauku
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Meklēšana pēc autora (1)

© RTU Zinātniskā bibliotēka

Ierakstīt autora uzvārdu, vārdu/iniciāļus

Ierobežot meklēšanu pēc institūcijas Meklēt pēc autora ORCID identifikatora
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Meklēšana pēc autora (2)

Hirša indekss

Klikšķināt uz uzvārda, lai skatītu 
autora profilu

Atzīmēt

Izveidot autora citējamības pārskatu

Sašaurināt rezultātus
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Autora profils 

Autora identifikators, 
institūcija, citas vārda formas

Autora veikuma analīze Izveidot autora citējamības pārskatu

Autora rakstu skaits SCOPUSā
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Autora veikuma analīze

Hirša indekss Publikāciju saraksts, kurās citēti T.Juhnas raksti Līdzautori

Dokumentu skaits pēc avota nosaukuma 
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Autora citējamības pārskats

Izvēlēties  gadus

Publikāciju citējamība

Sakārtot 
publikāciju 

sarakstu

Hirša indekss
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Meklēšana pēc institūcijas (1)

© RTU Zinātniskā bibliotēka

Meklēt

Ierakstīt organizācijas 
nosaukumu
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Meklēšana pēc institūcijas (2)

Atzīmēt, lai skatītu informāciju par institūciju, 
sadarbības partnerorganizācijām,  publikāciju 

skaitu pēc avota nosaukuma vai nozares 

Skatīt dokumentu sarakstu
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Institūcijas profils
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Paplašinātā meklēšana

© RTU Zinātniskā bibliotēka

Lauka kodi

Var meklēt terminu noteiktā meklēšanas 
laukā, izmantojot lauka kodu: piemēram 
TITLE-ABS-KEY – ja termins ir nosaukumā, 

kopsavilkumā un atslēgvārdos

Meklēšanas piemēri
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Darbs ar meklēšanas rezultātiem 

Kārtot 
rezultātu 
sarakstu

Atzīmēt vajadzīgo, lai ierobežotu/izslēgtu 
rezultātus pēc gada, autora, priekšmeta, 

dokumentu tipa, organizācijas, valsts, avota, 
valodas utt.

Atzīmēt  vajadzīgos ierakstus, lai drukātu, 
veidotu bibliogrāfiju, skatītu citējamību, 

sūtītu uz e-pastu eksportētu, utt.
Meklēt rezultātos

Klikšķināt uz nosaukuma, 
lai skatītu plašāku 

informāciju par rakstu 
(kopsavilkumu utt.)

Saite uz izdevēja mājaslapu, pilnteksta izguvei. 
Pilnteksts pieejams tikai RTU abonētajām 

datubāzēm
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Dokumenta detalizēts skats

Informācija par žurnālu

Autoru pārstāvētās institūcijas
Raksta DOI 
identifikators

Dokumenti, kuros raksts citēts
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Informācija par žurnālu

Žurnāla  nozare, izdevējs, ISSN 
numurs, SCOPUS pārklājums

Žurnāla  novērtējums
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Noderīgas saites / Pamācības
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Angļu valodā

• Scopus training videos (YouTube video)

• Scopus Tutorials:
– Searching for documents

– Creating alerts and using Scopus settings

– Searching for authors

– Reviewing search results

– Registering and signing in

– Reviewing documents

– Browsing and analyzing sources

– Searching for cited references

– Using Scopus article metrics

– Searching for affiliations

– Reviewing affiliation details

• CiteScore metrics for journals and serials

• What is CiteScore? (FAQ)

• Measuring Research Impact

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmFEGsa7e9nG8nvIpVld6xc6-G9gH9Uxb
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/scopus/
https://tutorials.scopus.com/EN/BasicSearch/index.html
https://tutorials.scopus.com/EN/Personalization/index.html
https://tutorials.scopus.com/EN/AuthorSearch/index.html
https://tutorials.scopus.com/EN/Search_Results/index.html
https://tutorials.scopus.com/EN/SC_Register/index.html
https://tutorials.scopus.com/EN/ReviewDocs/index.html
https://tutorials.scopus.com/EN/AnalyzeJournals/index.html
https://tutorials.scopus.com/EN/CiteRefSearch/index.html
https://tutorials.scopus.com/EN/Metrics/index.html
https://tutorials.scopus.com/EN/AffiliationSearch/index.html
https://tutorials.scopus.com/EN/AffiliationDetails/index.html
https://www.scopus.com/sources
https://supportcontent.elsevier.com/RightNow%20Next%20Gen/Scopus/Files/5221_CiteScore_FAQ.pdf
https://libguides.library.cityu.edu.hk/researchimpact/scopus-compare-journal-tool
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Noderīgas saites / Pamācības
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Krievu valodā

• Elsevier CIS (YouTube videokanāls par SCOPUS)

• Аналитические возможности индекса научного цитирования Scopus…

https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ/videos
http://kpfu.ru/portal/docs/F_1503350340/Scopus_Kazan_Apr16.pdf
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Apmācību laikā piedāvājam apgūt:

➢ efektīvi izmantot bibliotēkas pakalpojumus,

➢ elektroniskā kataloga piedāvātās iespējas,

➢ meklēšanas rīku PRIMO,

➢ informācijas meklēšanu abonētajos e-resursos,

➢ publikāciju pievienošanu RTU zinātniskās 

darbības atbalsta sistēmā ORTUSā,

➢ informācijas organizēšanas rīku 

Pieteikties elektroniski:

➢ https://ej.uz/apmacibam

Studentiem un akadēmiskajam personālam piedāvājam

individuālās konsultācijas, ekskursijas, grupu apmācības!

Tālrunis: 67089102 ; 67089478
E-pasts: uzzinas@rtu.lv

Seko mums:

https://www.facebook.com/RTUZB
https://www.instagram.com/rtubiblioteka

https://twitter.com/RTUZB

https://ej.uz/apmacibam
mailto:uzzinas@rtu.lv
https://www.facebook.com/RTUZB
https://www.facebook.com/RTUZB
https://twitter.com/RTUZB

