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Svarīgi par "Grāmatām"

veikta optiskā rakstzīmju atpazīšana un teksta
indeksācija
atslēgvārdam jābūt tieši tādam, kāds tas ir
atpazīts tekstā

piemēram, Jānis Pliekšāns, J. Pliekšāns (ar atstarpi), J.Pliekšāns
(bez atstarpes) vai J.P., tiks atrasti atšķirīgi rezultāti

iekļauti izdevumi vecajā un jaunajā drukā, jāņem
vērā agrāk izmantotā rakstība

piemēram, pilsēta − pilsehta, iedzīvotāji − eedzihwohtaji,
valdība − waldiba, Jānis Čakste − Jahnis Tschakste
piemēram, Латвия – Латвiя, Ульманис − Ульманисъ

Veicot meklēšanu, jāņem vērā, ka 

zvaigzn? = zvaigzne, zvaigznes, zvaigznēm, zvaigznāji u.c.
var izmantot arī vārda vidū

Īpašās rakstzīmes meklēšanā
 “” pēdiņas   meklē precīzu frāzi konkrētā secībā
 *  zvaigznīte un ? jautājuma zīme   aizvieto burtus

ar vai bez diakritiskajām zīmēm
ar mazajiem vai lielajiem burtiem

Atslēgvārdus var rakstīt



Viens vai vairāki atslēgvārdi
Ar vai bez diakritiskajām zīmēm
Īpašās rakstzīmes meklēšanā 

Izdevuma sīktēls

Vienkāršā meklēšana

pieejamība
valoda
autors
tēma
datums

Ierobežot rezultātus

šokolāde -> šokolādi, šokolādes, šokolādei u.c.
Atslēgvārds tiek atrasts dažādos locījumos

Teksta fragments un meklētais atslēgvārds 

Rezultātus var kārtot pēc
atbilstības, datuma, autora

Izdevuma nosaukums, datējums

Izdevuma autors



Lai apskatītu izdevumu, jāklikšķina
uz virsraksta vai sīktēla

Autortiesības

Izdevums

Meklēšana izdevumā

Satura rādītājs

Izdevuma lapa
Lai apskatītu konkrētu lapu, jāklikšķina uz tās vai jāizvēlas satura rādītājā

Atgriešanās pilnajā skatā

Izdevuma lapa

Automātiski atpazīts teksts,
kas nodrošina meklēšanu

Meklēšana lapā

Autortiesību ierobežojumu dēļ daļa izdevumu pieejama
tikai LNB un Gaismas tīkla publiskajās bibliotēkās



Izvērstā meklēšana
Papildu meklēšanas kritēriji



Kolekcijas.
Izdevumi, kuri iekļauti
tematiskā kolekcijā

Autorus un tēmas var
pārlūkot alfabēta secībā

Pārlūkošana



Iespējams izmantot papildu iespējas

Personalizēts profils

automātiski atpazītā teksta
labošana
izdevumu novērtēšana
grāmatzīmju pievienošana
komentēšana
dalīšanās sociālajos tīklos
u.c.

Personalizētā profila iespējas



Kontakti

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mācību pakalpojums

tālr. 67806113
e-pasts: konsultants@lnb.lv

https://lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/macibu-pakalpojums

