Palīgs meklēšanā

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA ONLINE - tas ir neaptverami milzīgs
informācijas apjoms!
Datu bāzē ir vairāk kā 73 000 rakstu, 75 000 definīciju, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot
fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, vairāk kā 200 000 norādes uz interneta
adresēm, aptuveni 2000 saistošu ilustratīvu videomateriālu.
Datu Bāzē ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA ONLINE ir apvienotas vairākas
enciklopēdijas, piemēram,
• Encyclopedia Britannica
• Britannica Elementary Encyclopedia
• Britannica Student Encyclopedia
• Britannica Concise Encyclopedia
• Merriam-Webster Dictionary
Pieslēgšanās - no LU portāla http://www.lu.lv sadaļas Bibliotēka, un Meklēt Datu
Bāzēs.
Sekmīgi pieslēdzoties, atveras BRITANNICA ONLINE mājas lapa, kur iespējams veikt
meklēšanu, skatīt jaunumus un vēsturiskās aktualitātes, iepazīties ar datu bāzes
piedāvātajām iespējām.

Datu bāze BRITANNICA ONLINE piedāvā divus informācijas meklēšanas veidus
• Meklēšanu (search)
• Pārlūkošanu (browse)
MEKLĒŠANA
Attiecīgajā meklēšanas lodziņā ievadām meklējamo vērtību – vārdu vai frāzi – un
nospiežam pogu <GO>
Ja iepriekš, ieklikšķinot pie vajadzīgā avota, nav norādīts, kurā no dotajām
konkrētajām enciklopēdijām meklēšana tiks veikta, meklēšana notiek visā datu bāzē.
Meklēšanā var izmantot Bula operatorus:
• Vai (or) meklē gan vienu, gan otru vērtību
• Un (and) meklē kopējo abām vērtībām
• Ne (not) meklē vienu, bet ne otru
• Simbolu „” (pēdiņas) lieto, lai atlasītu konkrētu, precīzu frāzi
• Ar * (zvaigznīti) aizstāj vārda daļu.
Pieprasījuma rezultāti tiek sagrupēti pēc iekļautajām enciklopēdijām (Encyclopedia
Britannica, Britannica Student Encyclopedia ), kā arī papildus tiek piedāvāti citi
iespējamie informācijas resursi –
• „papildus varianti” (Additional Content)
• attēli (Images)
• atbilstošākās interneta adreses (The Web`s Best sites) utt.

Skatot konkrēto ierakstu, atkarībā no meklējamā šķirkļa satura, datu bāze piedāvā
iepazīties ar šāda veida informāciju:
• Tekstu (Article)
• Šķirkļa indeksu (Index entry)
• Kartes un karogus (Maps and Flags)
• Tabulas (Tables)
• Attēlus (Images)
• Gadagrāmatas (Yearbooks)

Ja esam izvēlējušies šķirkli, ko skatīsim, datu bāze atver īsu vispārīgi raksturojošu
tekstu un piedāvā katra konkrēta šķirkļa plašāku tematisku saturu, skat. Latvia saturu.

Atverot un lasot interesējošo rakstu, tekstā ir izcelti „aktīvie vārdi” – saites, kas
piedāvā skatīt kādu konkrētu aspektu dziļāk un dziļāk. Šīs datu bāzes iespējas ir
milzīgas!
Veicot informācijas meklēšanu datu bāzes sadaļā Britannica Internet Guide , pēc
pieprasījuma izveidošanas, tiek atlasītas labākās un atbilstošākās interneta adreses par
konkrēto tēmu.
BRITANNICA ONLINE datu bāzē var meklēt dažādus ilustratīvos materiālus – attēlus,
kartes un arī videomateriālus.
Datu bāzē tiek piedāvāts izprintēt visu rakstu vai konkrēto interneta lapu, sūtīt
nepieciešamo informāciju uz e-pastu.

Merriam-Webster Search

Atsevišķi ir izdalīta vārda meklēšana Merriam-Webster avotos
• Collegiate Dictionary - Merriam-Webster vārdnīcā
• Collegiate Thesaurus - Merriam-Webster tezaurā

Meklējumu rezultātos tezaurā un vārdnīcā atrodamo informāciju var redzēt, divreiz
uzklikšķinot uz meklētā šķirkļa vārda.
(piemēram Latvia)

PĀRLŪKOŠANA
Datu bāzē BRITANNICA ONLINE tiek piedāvāti vairāki pārlūkošanas veidi:
• Alfabētiskā enciklopēdijas caurskatīšana
• Priekšmetiskā caurskatīšana
• Pasaules atlass
• Britānikas gadagrāmata
• Tematiskie apskati

Alfabētiskā enciklopēdijas caurskatīšana.
Rakstu meklēšana, šķirstot alfabētiski pēc šķirkļu nosaukumiem.
Datu bāze piedāvā skatīt gan alfabētiskā secībā, gan ciparu secībā.

Alfabētiski sadalījums - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 , katru burtu
vēlreiz sadalot alfabētiski sīkāk, skat. piemēram, burtu A
A Abu Ada Aep Agu Ala Ald All Ama Amn And Ank Ant Aqu Arf Arn Asc Asv Aug Awa
Tāpat var meklēt šķirkļus, kuri sākas ar cipariem (gada skaitļi, kārtas numuri u.c.)

Priekšmetiskā caurskatīšana
Meklēšana pēc priekšmetiem. Datu bāze piedāvā izvēlēties nozari, tad meklēt
vajadzīgo kategoriju.
Informācija ir sagrupēta sekojošās nozarēs:
Māksla un literatūra
Arts & Literature
Zemes un vides zinātnes The Earth & Geography
Medicīna
Health & Medicine
Filozofija un teoloģija
Philosophy & Religion
Sports un atpūta
Sports & Recreation
Eksaktās zinātnes
Science & Mathematics
Dzīvības evolūcija
Life
Sabiedrība
Society
Tehnoloģijas
Technology
Vēsture
History
Katras nozares ietvaros tiek piedāvāts vēl sīkāks dalījums un saistošie resursi.

Pasaules atlasā atrodamas kartes un informācija par valstīm un tautām.
Lai aplūkotu kartes, vajag izvēlēties kontinentu, konkrētu valsti vai novadu, okeānus
vai jūras. Bez tam uzskatāmi var redzēt dažādas kontinentus raksturojošās vērtības,
piemēram, apdzīvotības blīvumu, reliģiju izplatību utt.

Britānikas gadagrāmata sniedz vispusīgu informāciju, sākot ar 1993. gadu.
Katra gada ietvaros- visdažādākā satura informācija, kas sadalīta sekojošos blokos:
• gada svarīgākie notikumi hronoloģiskā secībā
• gada katastrofas
• gada cilvēki (Nobela prēmijas laureāti, biogrāfijas)
• gada notikumi pasaulē
• gada sasniegumi dažādās nozarēs.

Tematiskie apraksti
Tas ir ļoti saistošs ceļojums pagātnē. Izlases veidā parādīts ļoti interesants, ilustratīvs
ceļojums dažādu zinātņu nozaru vēsturē. Vērts apskatīties kaut vai interesantā
risinājuma dēļ.

LUB Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa

