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Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa 



Ieskats LU Bibliotēkas 

bibliogrāfiskajā darbībā 

1945.  

1949. 

1957. 



Bibliogrāfiskais rādītājs ir bibliogrāfisks 

līdzeklis ar sarežģītu struktūru, palīgrādītājiem, 

priekšvārdu, satura rādītāju  

 

Bibliogrāfiskais rādītājs attēlo grāmatas, 

rakstus un citus materiālus, kuri atklāj šauru, 

konkrētu tēmu (problēmu) vai plašas, 

daudzaspektu zināšanas. 

 

Bibliogrāfiskā izguves sistēma, kas nodrošina 

piekļuvi dokumentus aprakstošiem un 

identificējošiem datiem  



LU Bibliotēkas veidoto  rādītāju 

iedalījums 

 informatīvie bibliogrāfiskie rādītāji; 

 

 universālie bibliogrāfiskie rādītāji; 

 

 tematiskie bibliogrāfiskie rādītāji ; 

 

 biobibliogrāfiskie rādītāji.  



 

 Padomizācija 

 

 Ideoloģizācija 

 

 Rusifikācija  



LU Bibliotēkas sagatavotie bibliogrāfiskie rādītāji
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Informatīvie bibliogrāfiskie rādītāji 

 

 Periodikas rādītājs = Указатель периодики 

(1962-1990 ; 2001-2005)  

 

 Ārzemju literatūras jaunieguvumi (1964-

1965) 



LU intelektuālo mantojumu apkopojošie 

universālie bibliogrāfiskie rādītāji 

 LU mācībspēku publikāciju bibliogrāfiskie 

rādītāji  

 

 LU Rakstu bibliogrāfiskie rādītāji  

 

 LU aizstāvēto disertāciju rādītāji  

 



Tematiskie bibliogrāfiskie rādītāji 

 retumu krājumu popularizējošie tematiskie 

rādītāji; 

 augstskolu problemātikai veltītie 

bibliogrāfiskie rādītāji; 

 LU sabiedrisko organizāciju problemātikai 

veltītie rādītāji; 

 dažādu zinātņu nozaru un tēmu rādītāji; 

 padomju ideoloģijai veltītie rādītāji. 

 



Retumu krājumu popularizējošie 

tematiskie rādītāji 

 Nelegālā marksistiskā prese cīņā par Padomju 
Latviju (1967); 

  Latvijas sociāldemokrātijas nelegālie izdevumi 
Pirmā pasaules kara laikā (1970); 

 Lielā Tēvijas kara gados izdotās partizānu lapiņas 
(1975) ; 

 Franču filozofu "enciklopēdistu" darbi P. Stučkas 
LVU Zinātniskās bibliotēkas reto grāmatu fondā 
(1977) 

 Reti marksisma-ļeņinisma klasiķu darbu izdevumi 
Pētera Stučkas LVU Zinātniskās bibliotēkas fondos 
(1980) 

 



Augstskolu problemātikai veltītie 

bibliogrāfiskie rādītāji 

 Создание модели педагога (специалиста) 
: прогнозирование подготовки педагога 
(специалиста) (1978) ; 

 Совершенствование профессиональной 
подготовки педагогических кадров на 
факультете иностранных языков (1978) 

 Автоматизированные системы управления 
вузом, 1980-1983” (1984); 

 ТСО [технические средства обучения] в 
учебном процессе вуза, 1980-1985” (1985) 

 ESM izmantošana mācību procesā (1987) 

 

 Vakara un neklātienes mācības augstskolā (1982-
1986) (1987) 



LU sabiedrisko organizāciju 

problemātikai veltītie rādītāji 

 Komunistiskā partija; 

 Komunistiskā jaunatnes savienība 

(komjaunatne); 

 Arodbiedrība. 



Dažādu zinātņu nozaru un tēmu rādītāji 

 Vēsture; 

 Demogrāfija; 

 Juridiskās zinātnes; 

 Valodniecība;  

 Ekonomika; 

 Politika;  

 



Padomju ideoloģijai veltītie rādītāji  

 Komunistiskās un strādnieku partijas cīņa 

pret mūsdienu revizionismu (1959); 

 Mūsdienu aktuālās ideoloģiskās problēmas 

(1983-1988); 

 Идеологическая борьба и вопросы 

контрпропаганды : в помощь группе 

контрпропаганды (1984-1988); 

 Aģitācijas un propagandas darba ļeņiniskie 

principi (1980). 

 

 



LU Bibliotēkas sagatavoto rādītāju 
dinamika 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1959-1989 1990-2008

Tematiskie rādītāji

Universālie rādītāji

Informatīvie rādītāji



 

Paldies par uzmanību! 
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