
Sērijas  “Latvijas Universitātes rektori”
izdevumu un digitālās kolekcijas “LU rektori”
izveides pētniecības un sagatavošanas process

Sandra Ranka
Jana Klebā

Dita Tretjakova
Aija Putniņa

LU Bibliotēkas Informācijas un 
bibliogrāfijas nodaļa

LU 69. konference: 
Bibliotēkzinātnes un 

informācijas zinātnes sekcija, 
03.02.2011



Vēsturisks atskats

• Informācijas apkopošana par LU mācībspēku 
publikācijām 
▫ LU mācībspēku publikāciju kartotēka (50. gadu 

sākums – 1995)
▫ LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze 

(1995 - mūsdienas)
▫ Personālo bibliogrāfisko rādītāju izdošana

• LU Bibliotēkas izdevumi sērijā “LU zinātnieki”



Izdevumi sērijā “LU rektori”
• Sērijas “LU rektori” izveidošana
▫ bibliogrāfisko rādītāju izdošanas koncepcijas 

paplašināšana
biogrāfiskais apskats
vizuālie un vēsturiskie materiāli
personas darbu pilnie teksti

• Sērijā “LU rektori” publicētie izdevumi
▫ Profesors Dr. phil. h. c. Ernests Felsbergs : dzīve un 

darbs
▫ Profesors Dr. med. Jānis Ruberts : dzīve un darbs
▫ Profesors Dr. honoris causa Augusts Tentelis: dzīve un 

darbs



Profesors Dr. phil. h. c. Ernests 
Felsbergs : dzīve un darbs

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/biblioteka/publikacijas/resursi/felsbergs.pdf
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/biblioteka/publikacijas/resursi/felsbergs.pdf


Profesors Dr. med. Jānis Ruberts : 
dzīve un darbs

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/biblioteka/publikacijas/resursi/ruberts.pdf
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/biblioteka/publikacijas/resursi/ruberts.pdf


Profesors Dr. honoris causa  
Augusts Tentelis: dzīve un darbs

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/biblioteka/publikacijas/resursi/LU-rektors-Tentelis.pdf
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/biblioteka/publikacijas/resursi/LU-rektors-Tentelis.pdf


Izdevuma izveides pētniecības process 

• Personas darbības izpēte
• Vēstures un vizuālo materiālu 

vākšana un apkopošana
• Bibliografēšanas darbs
▫ sadarbībā ar nozares vēstures 

ekspertu



Izdevumu izveides pētniecības process
• Arhīvi 
▫ Latvijas Valsts vēstures arhīvs
▫ Latvijas valsts kinofonofotodokumentu arhīvs
▫ Maskavas Centrālais vēstures arhīvs (Центральный
исторический архив г. Москвы )

▫ Maskavas apgabala Centrālais valsts arhīvs  (Центральный
государственный архив Московской области )

▫ Igaunijas valsts vēstures arhīvs u.c.

• Muzeji – atbilstoši nozares profilam
▫ LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs 
▫ Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs
▫ P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs 
▫ Ārzemju mākslas muzejs
▫ Rīgas Tehniskās universitātes muzejs
▫ Latvijas lauksaimniecības muzejs “Kalēji”
▫ novadu muzeji

Cēsu, Limbažu, Valkas muzeji
Mālpils novadpētniecības muzejs

• u.c.



Izdevumu izveides pētniecības process

• Ekspedīcijas
▫ ekspedīcija pa profesora J. Auškāpa dzīves vietām 

– Cēsu pagasta “Vāļi” un “Siļķes”
• Sarakste un kontaktēšanās ar radiniekiem 

Latvijā un ārzemēs
• Sarakste un kontaktēšanās ar ārzemju 

bibliotēkām u.c. institūcijām personu darba 
vietās 



Izdevuma “LU rektori” vispārējā
struktūra

•Biogrāfiskie materiāli
•Vēsturiskais un vizuālais materiāls
•Bibliogrāfija



Vizuālie un vēsturiskie materiāli 
• Vizuālais un vēstures materiāls,  personas 

darbu pilnie teksti 
▫ materiālu atlases avoti 
▫ materiāla izvērtēšana un atlase 
▫ noformēšana (nosaukums, ziņas par 

atrašanās vietu)



Personas biogrāfiskā apskata izveide

• Biogrāfiskie apraksti, apceres, esejas, 
zinātnieka darbības apskats un 
izvērtējums augstākās izglītības un 
zinātnes vēstures un attīstības kontekstā
Latvijā (Eiropā, pasaulē) 

• Biogrāfiskā apskata tulkošana svešvalodās



Izdevuma bibliogrāfijas sadaļas 
sagatavošanas metodika 

• Personālais bibliogrāfiskais rādītājs –
plašs bibliogrāfiskais līdzeklis ar izvērstu 
struktūru un palīgaparātu 
(palīgrādītājiem, priekšvārdu)
▫ izveides mērķis - pēc iespējas pilnīgāk 

aptvert personas darbus un darbus par 
viņu



Izdevuma “LU rektori” bibliogrāfiskās 
sadaļas izveides etapi
• Bibliogrāfiskās informācijas apkopošana 
▫ meklēšanas avotu noteikšana 
▫ meklēšana
▫ apskate de visu 
▫ bibliogrāfiskā apraksta izveide
▫ ievadīšana datubāzē

bibliogrāfiskais apraksts
Marc21 formāts
kodētie lauki

• Bibliogrāfiskā saraksta izveide LU Bibliotēkas Atskaišu 
sistēmas sadaļā Bibliogrāfiskie rādītāji

• Rediģēšana



Izdevuma manuskripts
• Manuskripta izveide un noformēšana
▫ priekšvārds
▫ manuskripta satura izkārtošana un noformēšana

teksts
ilustratīvais materiāls
bibliogrāfija 
rediģēšana

• Manuskripta sagatavošana izdošanai
▫ maketa rediģēšana sadarbībā ar apgāda maketētāju, 

vizuālās koncepcijas izveide



Digitālā kolekcija "LU rektori"

• Virtuālā (digitālā) kolekcija  – dinamiska, ar 
hipersaitēm saistīta materiālu kolekcija, kas 
veltīta kādai noteiktai tēmai un apskatāma 
tiešsaistē globālajā tīmeklī

• Digitālā kolekcija “LU rektori”
▫ LU rektori E. Felsbergs, J. Ruberts, A. Tentelis, M. 

Zīle, M. Bīmanis

http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/rektori/


Digitālā kolekcija "LU rektori" 

• Struktūras izveide
• Tekstuālā un vizuālā materiāla sagatavošana
• Autortiesību jautājumi
• Ievietošana LU portālā
▫ programmatūra Typo
▫ vizuālā noformēšana
▫ rediģēšana



Turpmākie plāni izdevumu un digtālās 
kolekcijas izveidē

• Izdevumi sērijā “LU rektori” – veltīti 
profesoriem  M. Zīlem, M. Bīmanim, J. 
Auškāpam, M. Prīmanim

• Digitālā kolekcija “LU rektori” – profesors J. 
Auškāps, M. Prīmanis



Paldies par uzmanību!
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