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Kje najpogosteje iščete vire in literaturo 
za svoj študij/svoje raziskovanje?
▪ A – v knjižnicah,

▪ B – na spletu,

▪ C – v knjižnicah in na spletu

https://www.pinterest.com/nhclibrary/reference-rox/

https://bound4escape.files.wordpress.com/2014/02/1005542_5845113
41624352_182590194_n.png



V knjižnicah …

▪ dostop do klasičnega in elektronskega gradiva

▪ medknjižnična izposoja

▪ pomoč strokovni referentov oz. bibliotekarjev - tutorjev
pri iskanju virov in literature

▪ posebne zbirke

▪ izdelava osebnih bibliografij in bibliografij raziskovalcev

▪ upravljanje z raziskovalnimi podatki

▪ odprta znanost

▪ izobraževanje uporabnikov

▪ možnost uporabe IKT-tehnologij

▪ prostor za študij, druženje, sprostitev, prireditve  



V knjižnicah … 

▪ kupujejo dostop do nepristranskih, strokovno preverjenih 
vsebin,

▪ viri vsebujejo recenzirane vsebine, ki na nek način 
zagotavljajo ustreznost/resnost le-teh,

▪ veliko gradiva, ki jih najdete v knjižničnih katalogih ali 
podatkovnih zbirkah ne najdete na Googlu

▪ osebni stik med študentom in bibliotekarjem - tutorjem 
(strokovnim referentom/strokovnim sodelavcem) v živo 
ali na daljavo



… in/ali na spletu?

▪ ogromno število informacij,

▪ na vrhu seznama niso nujno najustreznejši rezultati,
ampak tisti z največjim številom klikov ,

▪ preverjanje njihove verodostojnosti je zelo zahtevno, saj
gre lahko tudi za (samo)promocijo oseb/podjetij/institucij,
sponzorirane objave,

▪ zahtevna identifikacija avtorjev,

▪ časovna in oblikovna omejenost/nezanesljivost …



Iskanje virov in literature – KJE?

▪ KJE? Knjižnice in/ali splet

▪ Klasični in elektronski informacijski viri (COBISS+, UM:NIK, DKUM, Repozitorij
UKM, Nacionalni portal odprte znanosti, Google, Goolge učenjak, raziskovalni
vodiči, specializirane podatkovne zbirke … ) https://libguides.ukm.um.si/az.php



Google vs. Google Scholar

▪ Google 
+ išče po celotnem spletu

+ brezplačen in enostaven za uporabo

+ uporaben za uradne in primarne vire

VENDAR

- najprej so večinoma prikazane 
sponzorirane objave

- kredibilnost virov je vprašljiva

- ogromna količin podatkov, med 
katerimi je težko najti in identificirati 
znanstvene vire

- vsebina ni organizirana

▪ Google Scholar
+ indeksira širok obseg znanstvene
literature

+ brezplačen

+ enostaven za uporabo

+ povezati ga je možno s knjižničnimi
viri

+ vključeni so naročniški viri UM

VENDAR

- omejevanje iskanja je težko

- polno besedilo ni vedno dostopno

- vsebina ni organizirana



Google Scholar
https://scholar.google.com

▪ V nastavitvah izberete povezave na knjižnico/Library links in poiščete 

Univerza v Mariboru – Celotno besedilo@UM



Rezultati in polno besedilo



Iskanje virov in literature – KJE?



Oddaljen dostop



Iskanje virov in literature – KJE? Cobiss+



Prijava



Iskanje virov in literature – KJE? Elektronski 
viri UKM





Iskanje virov in literature – KJE? 
UM:NIK



UM:NIK

+ Išče po specializiranih
znanstvenih podatkovnih bazah

+ Celotna besedila „brezplačna“ za 
študente in profesorje UM

+ Na voljo je veliko filtrov

+ Enostavno identificiranje
recenziranih tekstov

+ knjige, članki, e-knjige

- Malo težja navigacija za začetnike

- Naučiti se je treba uporabljati
filtre, da dobimo najboljše
rezultate







UM:NIK



Iskanje virov in literature – KJE?
E-revije BrowZine https://browzine.com/libraries/337/subjects

https://browzine.com/libraries/337/subjects


Ebsco Academic E-book Collection, Biblos, 
PressReader, Audibook





Iskanje virov in literature – KJE? ADZ 
(Akademska zbirka Slovenije)





Iskanje virov in literature – KAJ?

▪ KAJ?

▪ kakšne vrste virov potrebujete: knjige, e-knjige,
(strokovne ali znanstvene) članke, raziskave, zaključna
dela, standarde, patente?

▪ klasični ali elektronski viri in literatura?

▪ katere vrste virov prevladujejo na vašem področju? Je
nabor najdenih virov dovolj ali preveč obsežen? So
recenzirani, ažurirani?

▪ so dostopna polna besedila ali le povzetki?

▪ objavljeni v odprtem dostopu?



Iskanje virov in literature – KAKO?

▪ ključne besede (KW) (nahaja se kjerkoli v besedilu)

▪ predmetne oznake (SU) (opredeljuje vsebino dokumenta)

▪ uporaba Boolovih operatorjev (or, and, not)

▪ sinonimi/sopomenke

▪ krajšanje besed (*)

▪ ožanje področja

▪ „“ frazno iskanje



Iskanje virov in literature – KAKO?

▪ Tudi pri izvedbi disertabilnosti priporočamo sodelovanje
med doktorandom, mentorjem in bibliotekarjem –
tutorjem ali drugim strokovnim sodelavcem.

▪ Priporočila za analizo virov in utemeljitev izvirnosti teme
doktorske disertacije (red. prof. dr. Ren in UKM)



Iskanje virov in literature – KAKO?





Svetovanje na daljavo – določitev 
termina



Vrednotenje virov in literature 

▪ je pomembno, saj le-tako dobite najbolj relevantne vire in literaturo

(zastopanost vodilnih raziskovalcev tega področja),

▪ določanje glavnih spoznanj teme, idej, teorij in konceptov že znanega na

vašem raziskovalnem področju,

▪ prepoznavanje še ne raziskanih tem na vašem področju,

▪ pripravo za uporabo obstoječih idej v novih raziskavah

▪ recenzirani prispevki,

▪ faktor vpliva,

▪ mednarodni uredniški odbor

Pozor: nepoštene založniške prakse

https://hullunilibrary.files.wordpress.com/2019/01/drowning.png



Metode vrednotenja literature 

▪ CRAAP metoda, 

▪ sistematični pregled literature,

▪ 5 W+H oz. 5 K+Z (kdo, kaj, kdaj, kje, kako + zakaj)

▪ ABCDE …

https://www.teodesk.com/wp-

content/uploads/2019/05/ABCDE-method-nove-boje-02-

2048x1365.png

https://masterstart.com/blog/wp-

content/uploads/2019/05/5w-1h-png-1.png

https://media-temporary.preziusercontent.com/frames-public/9/0/2/4/a/1f619c2406c9b854ed12d68eafd1200.png



CRAAP metoda 

▪ skupina knjižničarjev na California State University

▪ C – Currency (aktualnost)

▪ R – Relevance (relevantnost/ustreznost)

▪ A – Authority (strokovnost)

▪ A – Accuracy (natančnost)

▪ P – Purpose (namen)

▪ Primeren za vse vrste virov, predvsem spletne strani



CRAAP metoda

▪ C – currency (aktualnost - čas)

✓ kdaj je bil vir objavljen? Je to za vašo raziskavo sploh 
pomembno?

✓ potrebujete novejše ali starejše vire?

✓ so povezave do virov in literature ažurirane in delujoče?

✓ so bili podatki spremenjeni, ažurirani?



CRAAP metoda

▪ R - Relevance (relevantnost/ustreznost – pomen)

✓ so informacije skladne z vašo temo?

✓ komu so namenjene? Je njihova zahtevnost za vas 
primerna?

✓ nivo informacij: so smiselne in primerne za vašo 
raziskavo?

✓ so informacije primerljive z ostalimi viri?

✓ bi se počutili suverene, če bi projekt/disertacijo osnovali 
na osnovi tega vira?



CRAAP metoda

▪ A – Authority (avtorstvo, strokovnost - vir)

✓ kdo je avtor informacij in kdo jih je objavil (založnik)?

✓ potrjujejo avtorjeve reference, da je strokovnjak na tem 
področju? Kakšna je stopnja njegove izobrazbe? Je na to 
temo objavil več raziskav?

✓ lahko z avtorjem navežete stik po e-pošti, telefonu?

✓ ali URL pove karkoli o avtorju oz. viru (.com, .edu, .gov, 
.net, vendar ne predvidevajmo, da je .org bolj zanesljiv kot 
.com) „The Stanford Experiment“



CRAAP metoda

▪ A – Accuracy (natančnost – zanesljivost, resničnost, 
korektnost, metode)

✓ je raziskava/članek/disertacija izvirna ali le „predelava“? 
Je osnovana na dokazih?

✓ se informacije ujemajo z ostalimi viri, ki ste jih našli oz. z 
vašim lastnim znanjem?

✓ vsebuje bibliografijo s preverljivimi viri?

✓ je raziskava/članek/disertacija recenzirana?

✓ je raziskava/članek/disertacija napisana nevtralno, 
nepristransko?

✓ so v besedilu tipkarske in slovnične napake?



CRAAP metoda

▪ P – Purpose (namen - razlog)

✓ kakšen je bil avtorjev namen pri objavi informacij?

✓ ja namen informacij, da kaj proda oz. vpliva na mnenje ali 
ima res zgolj izobraževalni namen?

✓ izražajo informacije dejstva, mnenja ali so uporabljene v 
oglaševalne namene?

✓ imajo informacije dvoumen pomen ali so objektivne?

✓ so informacije iz kateregakoli vidika (političnega, verskega 
…) sporne ali pristranske?

✓ ali informacije zavajajo, so predstavljene na 
senzacionalistični način?



CRAAP  vprašalnik – vzorec za 
vrednotenje knjig

Povzeto po obrazcu J. Hopkins, Benedictine Universtiy Library, prevod Mateja Pongrac, UKM, november 2020



CRAAP  vprašalnik – vzorec za vrednotenje 
spletnih strani/spletnih virov

Povzeto po obrazcu J. Hopkins, Benedictine Universtiy Library, prevod Mateja Pongrac, UKM, november 2020



CRAAP  vprašalnik – vzorec za 
vrednotenje člankov

Povzeto po obrazcu J. Hopkins, C. McCullagh & G. Pieper, Benedictine Universtiy Library, prevod Mateja Pongrac, UKM, november 2020.



Etična raba virov in literature

▪ skladno z Zakonom o avtorskih in drugih pravicah –
copyright („copyright ≠ right to copy“)

▪ karkoli ni opremljeno z referenco se razume kot rezultat 
lastnega raziskovanja

Poročilo detektorja podobnih vsebin ob oddaji v DKUM

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQiOwoFDW1ganxx96S3nXyW4NJ
RMH9C_2z90w&usqp=CAU


