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E-resursi valodniecības
nozarē



Kur meklēt e-resursus?

Kā piekļūt e-resursiem?

Būtiskais, kas jāzina par meklēšanu?

Kāpēc izmantot LU Bibliotēkas
piedāvātos e-resursus?

LU Bibliotēkas atbalsts e-resursu
izmantošanā

Saturs

Nozīmīgākie e-resursi valodniecības nozarē 

Ko uzzināsi,
izlasot
bukletu?



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 eksperts
(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?

Jo LU Bibliotēka:  



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

LU portāls
"Īsceļi" un sadaļā
"Studijas"

E-studijas
 "LU Bibliotēka
piedāvā"

"Mans
portāls"
Sadaļā
"Datubāzes"

Kur meklēt e-resursus? 

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/


i

Atvērtā piekļuve

Piekļuvei nepieciešams autorizēties ar LUIS
lietotājvārdu un paroli

Video pamācība

Sniedz informāciju par resursu

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

– E-resursi no A līdz Z

sniedz iespēju pārlūkot un izmantot datubāzes alfabētiskā
secībā.
– E-resursi nozarēs

noderīgi, kad meklējiet informācijas avotus kādā no
zinātņu nozarēm.

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


ProQuest Ebook
Central
dažādu nozaru vadošo
izdevniecību e-
grāmatas

SAGE Research
Methods
pētījumu metožu
bibliotēka

Dažas nozīmīgas datubāzes nozarē...

Oxford Journals
piekļuve autoritatīviem
un vadošiem žurnāliem
dažādās nozarēs t.sk.
humanitārajās zinātnēs

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/sage-research-methods/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/oxford-journals/


Vērtīgi zināt
Pieejami vairāk nekā 350
pilnteksta žurnālu.

Oxford Journals

Humanitāro zinātņu kolekcijā ir plašs specializētu publikāciju klāsts vēsturē, filozofijā,
literatūrā, valodniecībā, reliģijā, mūzikā un mākslā.

Viens no žurnāla prestiža rādītājiem nozarē ir ietekmes koeficients (Impact factor). Ar augstu
ietekmes faktoru datubāzē pieejami tādi žurnāli, kā The American Literary History, Applied
Linguistics, The British Journal for the Philosophy of Science, Journal of Semantics un Journal
of Semitic Studies, un vēl daudzi citi žurnāli humanitārajās zinātnēs.  

Pieejamo žurnālu saraksts. 
Pamācība angļu valodā. 

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/oxford-journals/
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/academic/pdf/online/Oxford-Journals-Collection-2020.pdf
https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/OUP_University_of_Latvia_-_Full_2020.xlsx
https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/OUP_University_of_Latvia_-_Full_2020.xlsx
https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/OUP_University_of_Latvia_-_Full_2020.xlsx
http://fdslive.oup.com.datubazes.lanet.lv/www.oup.com/academic/pdf/online/OxfordAcademicUserGuide.pdf
http://fdslive.oup.com.datubazes.lanet.lv/www.oup.com/academic/pdf/online/OxfordAcademicUserGuide.pdf


Vērtīgi zināt
ProQuest Ebook Central ir pieejamas aptuveni 180
000 visu nozaru vadošo izdevniecību, tostarp daudzu
universitāšu izdevniecību, e-grāmatas. 
Lai izmantotu datubāzes piedāvātās iespējas ārpus
LU tīkla, nepieciešams izveidot personīgo profilu,
atrodoties LU datortīklā. 
Profilu izveidot attālināti var, sazinoties ar nozaru
bibliotēku un norādot Jūsu e-pastu, vārdu un
uzvārdu, kuram vēlaties izveidot profilu. 

Pamācība latviešu valodā.

ProQuest Ebook
Central

Video pamācības angļu valodā.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/home.action
https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/PQ_pamaciba2020.pdf
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-aFAdxOSTDdgMAjy0ZWA96-2L2XJd5bw


Pieejamas tādas grāmatas, kā: 
Dictionaries - An International Encyclopedia of
Lexicography: Recent Developments with a Special Focus on
Computational Lexicography;
The Routledge Handbook of Spanish Translation Studies;
Kinship, Islam, and the Politics of Marriage in Jordan:
Affection and Mercy;
New Perspectives on Transfer in Second Language Learning;
Introducing English for Specific Purposes;
Academics Writing : The Dynamics of Knowledge Creation;
Writing Using Sources for Academic Purposes : Theory,
Research and Practice;
Formalism and Functionalism in Linguistics;
Research Methods in Education;
un vēl daudzas citi e-grāmatas humanitārajās zinātnēs.

ProQuest Ebook
Central

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


Vērtīgi zināt
Datubazē pieejamas vairāk nekā 1000 grāmatas, uzziņu
izdevumi, žurnālu raksti un citi resursi no pasaules
vadošajām izdevniecībām.
Datubāzē var iegūt informāciju par pētījumu metodēm,
kā izstrādāt un veikt pētniecības projektus, kā veidot
literatūras apskatus.
Pieejamas tādas grāmatas, kā - Reviewing the Literature,
Using Mixed Methods Research Synthesis for Literature
Reviews, The SAGE Encyclopedia of Communication
Research Methods, Doing Focus Groups,  u.c. 

Video pamācības angļu valodā.

SAGE Research
Methods

https://methods.sagepub.com/Help
https://methods.sagepub.com/Help
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/sage-research-methods/


Paplašinātā
meklēšana

Kas ir Būla
operatori

Filtrēšana

Kas jāzina par meklēšanu?

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


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

Paplašinātā
meklēšana

Būla operatori AND, OR un NOT: 
ievadot izvēlēto Būla operatoru AND un NOT
starp vārdiem – 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. 

Būla operatori

Filtrēšana

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

