
LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA

E-resursi vēstures un
filozofijas nozarē



Kur meklēt e-resursus?
Kur lai sāk? Bibliotēkas tīmekļa vietne un Primo
meklētājprogramma

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

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?
JSTOR, Cambridge Journals Online, Proquest E-books

Ko uzzināsi,
izlasot bukletu?



Uzticami un kvalitatīvi avoti
Droši izmantojami studiju darbos

Pieeja jaunākajai informācijai
Abonēto datubāzu kolekcijas tiek regulāri papildinātas, kas
nodrošina pieeju aktuālākajiem resursiem 

Kāpēc izmantot
Bibliotēkas
piedāvātos 
e-resursus?

Ērta meklēšana un daudz izmantošanas iespēju
Datubāzes ar plašu funkcionalitāti - dažādi meklēšanas veidi,
interaktīvas iespējas darbā ar tekstu, pilntekstu lejupielāde

Nodrošināta plaša piekļuve
Izmanto gan maksas, gan brīvpieejas resursus



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

Piekļuvei nepieciešams autorizēties

Video pamācība

Informācija par resursu

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/e-resursi-no-a-lidz-z/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/e-resursi-nozares/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/e-resursi-nozares/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/e-resursi-nozares/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/e-resursi-nozares/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/e-resursi-nozares/


KURAS DATUBĀZES IR NOZĪMĪGAS NOZARĒ?

JSTOR
Akadēmisko žurnālu,
grāmatu un pirmavotu
digitālā bibliotēka

Cambridge Journals Online
Izdevniecības Cambridge
University Press e-žurnālu
datubāze

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/jstor/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/cambridge-journals-online/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/jstor/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/cambridge-journals-online/


LU Bibliotēkas  abonētās kolekcijas:

Vēstures un filozofijas fakultātes studentiem un
mācībspēkiem īpaši noderēs  Arts & Sciences kolekcija,
kas aptver plašu nozaru klāstu, ieskaitot vēsturi,
filozofiju, arheoloģiju, antropoloģiju, ekonomiku un
citas.

LU abonēto JSTOR kolekcijās esošo e-žurnālu
nosaukumu saraksts pieejams šeit.

https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/JSTOR_UniversityofLatvia_My_Journals_Titles_2020-09-18.xlsx
https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/JSTOR_UniversityofLatvia_My_Journals_Titles_2020-09-18.xlsx
https://datubazes.lanet.lv/login?qurl=http%3a%2f%2fwww.jstor.org
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/jstor/


Brīvpieejas e-grāmatu kolekcija - ir pieejamas vairāk nekā
6500 grāmatas. Pilnu sarakstu xlxs formātā var skatīt šeit.

Brīvpieejas e-žurnālu kolekcija - aktuālo, brīvi pieejamo e-
žurnālu nosaukumu sarakstu xlxs formātā var skatīt šeit.

Community Collections - fotogrāfiju, plakātu, pastkaršu,
grāmatu un laikrakstu kolekcijas, ko piedāvā muzeji,
universitātes un bibliotēkas no visas pasaules. 

Brīvpieejas resursi datubāzē
Papildus Bibliotēkas abonētajām kolekcijām ir iespējams
izmantot arī brīvpieejas resursus:

https://about.jstor.org/librarians/books/open-access-books-jstor/
https://www.jstor.org/titlelists/books/open_access_collection/
https://about.jstor.org/oa-and-free/open-access-journals/
https://about.jstor.org/wp-content/uploads/2020/10/Books-at-JSTOR-Open-Access-Collection.xlsx
https://about.jstor.org/open-community-collections/?utm_source=jstor&utm_medium=display&utm_campaign=utm_campaign=utm_campaign=dsp_j_cmtycoll_C_09_2020
https://about.jstor.org/oa-and-free/
https://www.jstor.org/stable/j.ctv2bctjr
https://www.jstor.org/stable/j.ctt1t89k5h
https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h1jx
https://www.jstor.org/stable/j.ctvbj7jwc
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/jstor/


LU abonē e-žurnālu pilnu tekstu arhīvu līdz 2019. gadam.

Pašlaik izdevniecība publicē vairāk nekā 380 recenzētus
žurnālus dažādās nozarēs, ieskaitot arheoloģiju, vēsturi,
filozofiju, ekonomiku, antropoloģiju, politiku un citas.

Piekļuve abonētajam e-žurnālu arhīvam tiek nodrošināta
LU datortīklā, kā arī ārpus tā, pieslēdzoties ar LUIS
lietotājvārdu un paroli.

Izdevniecības Cambridge University Press e-
žurnālu datubāze

https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/JSTOR_UniversityofLatvia_My_Journals_Titles_2020-09-18.xlsx
https://datubazes.lanet.lv:3366/core/journals/cambridge-archaeological-journal
https://datubazes.lanet.lv:3366/core/journals/historical-journal
https://datubazes.lanet.lv:3366/core/journals/journal-of-the-american-philosophical-association
https://datubazes.lanet.lv:3366/core/journals/philosophy
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/cambridge-journals-online/


Pilnteksta e-grāmatu datubāze

Pieejamas vairāk nekā 185 000 visu nozaru vadošo izdevniecību, tostarp daudzu
universitāšu izdevniecību e-grāmatas.

Lai izmantotu datubāzes piedāvātās iespējas ārpus LU tīkla, nepieciešams
izveidot personīgu profilu, atrodoties LU datortīklā. Ja līdz šim tāds nav izveidots,
informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/JSTOR_UniversityofLatvia_My_Journals_Titles_2020-09-18.xlsx
mailto:info-bibl@lu.lv


Izmanto Primo!

Meklē vairākās datubāzēs reizē

Atver savu Bibliotēkas kontu

Atver e-resursu  pilntekstu

Rezervē grāmatas Bibliotēkā

https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISCLU_VU1&lang=lv_LV&sortby=rank
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISCLU_VU1&lang=lv_LV&sortby=rank


Sazinies ar
mums!

28623551

lub.aspazijas@lu.lv

InfoBibl

bibliotekalu

www.biblioteka.lu.lv

https://www.facebook.com/bibliotekalu
mailto:info-bibl@lu.lv
https://www.biblioteka.lu.lv/
https://www.biblioteka.lu.lv/
https://twitter.com/InfoBibl
mailto:lub.aspazijas@lu.lv
https://twitter.com/InfoBibl
https://www.facebook.com/bibliotekalu
https://www.biblioteka.lu.lv/

