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E-resursi Literatūrzinātnes
nozarē



Saturs
Ko uzzināsi,
izlasot bukletu?

Kāpēc izmantot LU Bibliotēkas
piedāvātos e-resursus?

Kur meklēt e-resursus?

Kā piekļūt e-resursiem?

Nozīmīgākie e-resursi valodniecības nozarē 

Būtiskais, kas jāzina par meklēšanu?

LU Bibliotēkas atbalsts e-resursu
izmantošanā



Jo LU Bibliotēka:  

Abonē uzticamus un kvalitatīvus avotus, uz
kuru pamata var veikt tālāku izpēti
Nodrošina piekļuvi jaunākajiem zinātnes
nozarē pieejamajiem e-resursiem (rakstiem,
žurnāliem, e-grāmatām u.c.)
Nodrošina piekļuvi recenzētiem izdevumiem,
t.i. atbilstošas zinātņu nozares eksperti
(recenzents/ti), kuru kompetences ļauj spriest
par publikācijas precizitāti, novitāti un
nozīmīgumu, novērtē publikāciju.
Nodrošina piekļuvi resursiem, kuri citādi būtu
pieejami par maksu. 

Kāpēc
izmantot LU
Bibliotēkas
piedāvātos
e-resursus?



Bibliotēkas
tīmekļa vietne
Sadaļās "Meklē un
atrodi" un "Resursi"

LU portāls
"Īsceļi" un sadaļa
"Studijas"

E-studijas
 "LU Bibliotēka
piedāvā"

"Mans
portāls"
Sadaļa
"Datubāzes"

Kur meklēt e-resursus? 

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


– E-resursi no A līdz Z
datubāzes ir uzskaitītas alfabētiskā secībā.

– E-resursi nozarēs
datubāzes ir sakārtotas atbilstoši nozarei.

i

Norāda, ka tā ir abonētā datubāze, kurai jāpieslēdzas,
izmantojot LUIS lietotājvārdu un paroli.

Norāda, ka resurss ir brīvpieejas un reģistrācija nebūs
nepieciešama.

Video pamācība

Sniedz informāciju par datubāzi un tajā atrodamajiem
resursiem.

Kā piekļūt e-resursiem?
Bibliotēkas tīmekļa vietne
"Resursi"

https://www.biblioteka.lu.lv/


VLeBooks
e-grāmatas dažādās
zinātņu nozarēs.

Taylor & Francis
sniedz pieeju zinātnisko
žurnālu pilntekstiem

Iesakām izmantot nozares datubāzes 

(antropoloģijā, humanitārajās
zinātnēs u.c. nozarēs).

JSTOR
žurnālu un grāmatu
datubāze, kas sastāv no
vairākām kolekcijām.

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


VLeBooks Vērtīgi zināt
Pieejamas e-grāmatas no pasaulē vadošām
izdevniecībām.
Pieejamas tādas grāmatas kā - An Introduction to
Forensic Linguistics, Sociolinguistic Research, Principles
of Pragmatics, The concise Garland encyclopedia of world
music un daudzas citas. 
E-grāmatas pieejamas sadaļā "In My Library". 
Read Online - iespējams lasīt grāmatu tiešsaistē, kā arī
izmantot dažādas interaktīvas iespējas darbā ar grāmatas
tekstu, piemēram, tekstā veikt piezīmes, iekrāsot to,
klausīties audio formātā, izmantot vārdnīcu utt. 

Pamācība latviešu valodā.

Pamācība angļu valodā.

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/vlebooks/
https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/Vlebooks.docx
https://www.vlebooks.com/vlereaderhelp.pdf


sniedz iespēju saglabāt atlasītos rakstus savā profilā;
var pārskatīt populāros rakstus sadaļā “People Also Read”;
var reģistrēties paziņojumiem par jaunu izdevumu un rakstu pieejamību, izmantojot
pogu “New content alerts“;
iespējams lasīt rakstus Jūsu izvēlētajā valodā, izmantojot pogu “Google Translate“;
var pārskatīt skatījumu skaitu, citējamības koeficientu un citus datus par rakstu sadaļā
‘Metrics’;
kā arī izmantot daudzas citas funkcijas. 

Pamācības angļu valodā.

Taylor & Francis
Vērtīgi zināt
nodrošina pieeju vairāk nekā 1100
zinātnisko žurnālu pilntekstiem.

https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/BIG_10956_TFO_UserGuide_A4_3.pdf
https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/BIG_10956_TFO_UserGuide_A4_3.pdf
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/taylor-francis/


Vērtīgi zināt
Arts & Sciences I –XII, XIV-XV piedāvā informācijas
resursus humanitārajās zinātnēs.
 Izveidojot personalizēto profilu, var atlasītos meklēšanas
rezultātus saglabāt mapē “Workspace“, lai nākamajā
meklēšanas reizē varētu ar tiem strādāt. Darba vietu var
ērti organizēt pēc vairākām mapēm un tēmām. 
 Text Analyzer (Beta) ir jauns veids, kā meklēt,
neizmantojot atslēgvārdus: augšupielādējiet vērtīgu
rakstu vai dokumentu, teksta analizators apstrādās tekstu
un atslēgvārdus, lai atrastu līdzvērtīgas tēmas un līdzīga
satura resursus datubāzē JSTOR. Video pamācība.

JSTOR

Pamācība angļu valodā.
Text Analyzer pamācība angļu valodā.

https://www.youtube.com/watch?v=lAlk2WH-mJY
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/jstor/
https://guides.jstor.org/how-to-use-jstor/searching
https://guides.jstor.org/how-to-use-jstor/tools
https://guides.jstor.org/how-to-use-jstor/tools


Paplašinātā
meklēšana
(Advanced Search)

Būla operatori
(Boolean
Operators)

Filtrēšana
(Filtration)

Kas jāzina par meklēšanu?

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


Paplašinātā
meklēšana
(Advanced Search)

Būla operatori
(Boolean Operators)

Filtrēšana (Filtration)

Dod iespēju ar Būla operatoriem kombinēt
vairākus meklēšanas kritērijus, meklējot vairākos
laukos, izveidot sarežģītāku meklēšanas izteiksmi. 

Būla operatori AND, OR un NOT: 
ievadot izvēlēto Būla operatoru starp vārdiem
AND un NOT – loģiski apvieno divus vārdus vai
frāzes, sašaurinot meklēšanu. 
OR – loģiski apvieno divus vārdus vai frāzes,
paplašinot meklēšanu.

Filtrēšana - ļauj ierobežot rezultātu sarakstu to
sašaurinot, piemēram, norādot izdošanas gadu,
priekšmetu, valodu, autoru, materiāla veidu utt. 

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


Sazinies ar
mums!

67034931

humanitara.bibl@lu.lv

InfoBibl

bibliotekalu

www.biblioteka.lu.lv

mailto:humanitara.bibl@lu.lv

