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E-resursi 
datorzinātnē



Kur meklēt e-resursus?

Kā piekļūt e-resursiem?
Ko nozīmē atslēdziņa datubāzes aprakstā? Kā
reģistrēties datubāzēs?

Kas jāzina par meklēšanu?
Noderīgi padomi un ieteikumi

Kāpēc izmantot bibliotēkas piedāvātos
e-resursus?

LU Bibliotēkas atbalsts e-resursu izmantošanā
Mēs varam palīdzēt! Kā ar mums sazināties?

Saturs

Kuras datubāzes ir nozīmīgas nozarē?
ProQuest Ebook Central, VLebooks, Wiley Online Library,
SpringerLink

Ko uzzināsi,
izlasot bukletu?

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/wiley-online-library-e-journals-full-collection/


Uzticami un kvalitatīvi avoti
Droši izmantojami studiju darbos

Pieeja jaunākajai informācijai
Seko līdzi jebkuras zinātnes nozares aktualitātēm 

Ērta, efektīva meklēšana un citi plusi
Datubāzes ar plašu funkcionalitāti - dažādi meklēšanas
veidi, citēšanas rīki, interaktīvas iespējas darbā ar tekstu.

Kāpēc izmantot
Bibliotēkas
piedāvātos 
e-resursus?

Nodrošināta piekļuve
Iespējams iegūt resursus, par kuriem citādi būtu
nepieciešams maksāt



KUR  MEKLĒT  E-RESURSUS?

Bibliotēkas lapa
Sadaļas "Meklē un
atrodi" un "Resursi"

E-studijas
 "LU Bibliotēka
piedāvā"

"Mans portāls"
Sadaļa "Datubāzes"

LU lapa
"Īsceļi" un sadaļa
"Studijas"

https://www.biblioteka.lu.lv/
https://estudijas.lu.lv/
https://www.lu.lv/portals/datubazes/
https://www.biblioteka.lu.lv/
https://estudijas.lu.lv/
https://www.lu.lv/portals/datubazes/
https://www.lu.lv/
https://www.lu.lv/


E-resursi no A līdz Z
Uzskaitījums alfabētiskā secībā

E-resursi nozarēs
Sagrupēti atbilstoši nozarēm

i

Bibliotēkas
vietne 
"Resursi"

Atvērtā piekļuve

Nepieciešams pieslēgties ar LUIS
lietotājvārdu un paroli

Video pamācība

Informācija par resursu



NOZĪMĪGI E-GRĀMATU RESURSI

ProQuest Ebook Central VLeBooks

Platformā pieejama elektronisko
grāmatu kolekcija
Vairāk nekā 185 000 e-grāmatas
dažādās nozarēs
E-grāmatas datorzinātnē 

 

E-grāmatu platforma
Pieejamas e-grāmatas dažādās
zinātņu nozarēs 
E-grāmatas datorzinātnē  

 

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/vlebooks/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/vlebooks/


Lai piekļūtu grāmatu kolekcijai ārpus LU tīkla, nepieciešams izveidot
personīgo profilu

Profilu var izveidot, atrodoties LU datortīklā vai sazinoties ar info-bibl@lu.lv

 

 
 

Kā piekļūt ProQuest Ebook Central grāmatu
kolekcijai?

Profils sniedz papildus iespējas  

Izveido savu 
e-grāmatu 

plauktu

Izmanto virtuālās 
grāmatzīmes

Iekrāso tekstu ar 
virtuālo marķieri

Raksti un saglabā 
savas piezīmes

mailto:info-bibl@lu.lv
mailto:info-bibl@lu.lv
https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/home.action


Lai lejupielādētu
e-grāmatu,
nepieciešams
instalēt "Adobe
Digital Edition"

E-grāmatu ieteicams
lejupielādēt, ja, to izmantojot,
nebūs pieejams interneta
pieslēgums

ProQuest Ebook Central 
Lasīt tiešsaistē vai lejupielādēt?

Ja ir pieejams interneta
pieslēgums, lasi e-grāmatu
tiešsaistē

Lejupielādētajai e-grāmatai
ir izmantošanas termiņš

https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/home.action


ProQuest Ebook Central: e-grāmatas

Iepazīsties ar grāmatas
pamatinformāciju

Apskati saturu un
izvēlies interesējošo
nodaļu

Pārskati savas
piezīmes

Meklē grāmatā savus
atslēgvārdus

Izgūsti atsauci

Lejupielādē 

Pievieno savam
grāmatu plauktam

Pievērs uzmanību 
kopēšanas, drukāšanas,
lejupielādes nosacījumiem

https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/home.action


Kā piekļūt VLeBooks?
Pieslēgties VLeBooks
Uzklikšķināt uz "Shibboleth"
Sameklēt "University of Latvia" 
Pieslēgšanās logā ievadīt LUIS lietotājvārdu un paroli

1.
2.
3.
4.

Lasīt tiešsaistē vai lejupielādēt? 
Lasi tiešsaistē ar iespēju drukāt vai kopēt 5 % no
grāmatas satura

Lejupielādē PDF failu ar pieeju dokumentam no 1 līdz 5
dienām bez iespējas drukāt un kopēt

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/vlebooks/


Veic grāmatā 
piezīmes

Pārlūko grāmatu ar
sīkattēlu palīdzību

Izmanto vārdnīcu
terminu skaidrošanai

VLeBooks e-grāmatu kolekcija

Iepazīsties ar grāmatas
pamatinformāciju

Apskati saturu, izvēlies
interesējošo nodaļu

Meklē grāmatā savus
atslēgvārdus

Pievērs uzmanību 
kopēšanas, printēšanas,
lejupielādes
nosacījumiem

Izveido savu grāmatu plauktu
Izgūsti atsauces
Lejupielādē
Kopē

Papildus:



SpringerLink

KUR MEKĒT ŽURNĀLUS UN RAKSTUS?

Piekļuve vairāk nekā 6
miljoniem rakstu dažādās
nozarēs
Pieejami zinātniski žurnāli un
raksti datorzinātnē

Wiley Online Library

Piekļuve vairāk nekā 8
miljoniem rakstu dažādās
nozarēs
Pieejami zinātniski žurnāli un
raksti datorzinātnē

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/springerlink/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/springerlink/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/wiley-online-library-e-journals-full-collection/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/wiley-online-library-e-journals-full-collection/


Vienkāršā meklēšana - meklē pēc atslēgvārda vai frāzes

Paplašinātā meklēšana - 
kombinē vairākus meklēšanas kritērijus

Pārlūkošana - 
pārlūko saturu pa tēmām 

KĀ
MEKLĒT?



Sazinies ar
mums!

67034431

lub.raina@lu.lv

InfoBibl

bibliotekalu

www.biblioteka.lu.lv

mailto:lub.raina@lu.lv

