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ATSKATS LU BIBLIOTĒKAS NEDĒĻAS 2013 PASĀKUMOS 

 

No 22. līdz 26. aprīlim noritēja  

LU Bibliotēkas nedēļa, kurā lasītāji iepazinās ar 

bibliotēkas vidi dažādās interesantās izstādēs un 

pasākumos. LU Bibliotēkas jaunumu izdevumā 

vēlamies sniegt atskatu uz svētku nedēļā 

piedzīvoto. 

LU Bibliotēka izsaka lielu pateicību visiem, 

kas iesaistījās Bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs! 

 

Pilna LU Bibliotēkas nedēļas pasākumu programma. 

 

Loterija „Student, kas tavā somā?” 

 

Īsi pēc Lieldienām LU Bibliotēkas digitalizācijas grupa aicināja studentus piedalīties 

loterijā „Student, kas Tavā somā?”, tās izloze notika 25. aprīlī. Lai loterijā piedalītos, studentiem 

bija jāieskenē vai jānofotografē savas somas saturs tā, lai attēlā būtu redzama grāmata un lapiņa 

ar studenta moto. Radoši izpaudās studenti no LU Juridiskās fakultātes, Ekonomikas un vadības 

fakultātes, Sociālo zinātņu fakultātes, Ķīmijas fakultātes un Humanitāro zinātņu fakultātes. 

Uzvarētāju izlozēja LU zinātņu prorektors prof. Dr.biol. Indriķis Muižnieks un balvu ieguva 

Kristīne Grīnberga. Savukārt LU Bibliotēkas simpātiju balvu nominācijā „Efektīvākais studenta 

moto” ieguva Ēriks Lapiņš, viņš bija izvēlējies Alberta Einšteina atziņu „Creativity is intelligence 

having fun”. 

Jāņa Branta attēls konkursam "Student, kas Tavā somā?", LU JF Andras Čudares attēls konkursam "Student, kas Tavā somā?", LU SZF 

Reiņa Mika attēls konkursam "Student, kas Tavā somā?", LU ĢZZF Ērika Lapiņa attēls konkursam "Student, kas Tavā somā?", LU HZF 

http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/
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          Foto:  Ekrānuzņēmums. 

LU Bibliotēkas jaunumu loterija 

 

Jau kopš 2012. gada septembra LU Bibliotēka piedāvā 

pakalpojumu „LU Bibliotēkas jaunumi”. Bibliotēkas nedēļas 

laikā, tika nolemts dot iespēju vienam no abonementu loka 

saņemt noderīgu balvu kā pateicību par uzticību 

pakalpojumam, protams, tika aicināti arī jaunie interesenti 

pieteikties un iesaistīties loterijā. 

Dalības nosacījumi bija pavisam vienkārši –

nepieciešams būt vienam no LU Bibliotēkas jaunumu 

saņēmējiem, kā arī vienam no sekotājiem LU Bibliotēkai 

sociālā tīmekļa vietnē „Twitter”. Savukārt kā pieteikumu 

loterijai vajadzēja nosūtīt ziņu „Es saņemu LU Bibliotēkas 

jaunumus!” #LUBibliotekasLoterija. 

Balvas saņēmējs tika noskaidrots elektroniskā izlozē 

un šoreiz galveno balvu - kabatas datorpeli un citus 

noderīgus LU Bibliotēkas un LU abonēto datubāzu 

pārstāvju suvenīrus saņēma Elīna Sniedze. Vēlreiz, sirsnīgi 

sveicam! 

 

Konkurss "Leģendas, ticējumi, joki un anekdotes par Bibliotēku" 

 

LU Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēka 

aicināja LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) 

studentus būt radošiem, izdomas bagātiem un ar humora 

izjūtu izteikt domas par bibliotēku, bibliotekāriem, lasīšanu 

un lasītājiem, kā arī veicināt draudzīgu atmosfēru starp 

bibliotēku un lietotājiem, piedaloties konkursā „Leģendas, 

ticējumi, joki un anekdotes par Bibliotēku”. 

Par konkursa uzvarētājiem ir kļuva ĢZZF Ģeogrāfijas 

nodaļas 2. kursa studenti Matīss Kalniņš un Ieva Vaļka, kā arī 

ĢZZF Vides nodaļas bijusī studente Laima Ķiece. Uzvarētāji 

balvā saņēma ĢZZF Studentu pašpārvaldes sarūpētos 

suvenīrus un saldumus. Savukārt LU Bibliotēkas speciālbalvu 

– krūzi ar LU Bibliotēkas simbolu saņēma ĢZZF Vides zinātnes 

nodaļas 1. kursa studente Ieva Pommere. 

Aicinām iepazīties ar visiem konkursam iesūtītajiem 

materiāliem īpaši sagatavotajā plakātā LU Bibliotēkas Zemes 

un vides zinātņu bibliotēkā (Alberta iela 10; 1. stāvs,  

113. telpa)! 

 

 

 

 

 

 

Konkursam „Leģendas, ticējumi, joki un anekdotes par 

Bibliotēku ”iesūtītais materiāls. 
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© Izstādes „LU Medicīnas fakultātes Studentu pašpārvaldes grāmatu dāvinājums 

LU Bibliotēkai” atklāšana. LU Bibliotēkas bibliotekāre Daiga Šļahota (pa kreisi) un 

Medicīnas fakultātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji.  

Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2012. 

© Izstādes „Mūsu liktens lietas” atklāšanas pasākums. LU Bibliotēkas 

darbiniece Dace Šturme kolēģiem stāsta par savu liktens lietu – mājas augu Krasulu. 

Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. 

 

LU Medicīnas fakultātes Studentu pašpārvaldes grāmatu dāvinājuma pasniegšana 

 

LU Bibliotēkas nedēļas  

ietvaros, LU Medicīnas fakultātes Studentu 

pašpārvalde šogad aicināja fakultātes 

studentus uzdāvināt grāmatas  

LU Bibliotēkas Medicīnas bibliotēkai. Esam 

ļoti priecīgi, ka dāvinājumā saņēmām 

vairākas bibliotēkā ļoti pieprasītas mācību 

grāmatas, piemēram, „Cilvēka anatomija : 

roka, kāja”, „Infekcijas slimību 

epidemioloģija”, „Neiroloģija shēmās”, 

„Medicīniskā histiloģija” u.c.  

LU Bibliotēka izsaka pateicību visiem, 

kas atsaucās pašpārvadels aicinājumam. 

Īpašu pateicību izsakām LU Medicīnas 

fakultātes studentu pašpārvaldes priekšsēdētājam Normundam Buividam un Annai Beļskai par 

aktīvo iesaistīšanos, kā arī paldies sakām prof. Uldim Vikmanim, asoc. prof. Baibai Jansonei, asoc. 

prof. Enokam Biķim, pasniedzējai Dacei Bērziņai, studentēm Jeļizavetai Sokolovskai, Elīzai 

Ūselei, Kristīnai Šteinbrikai, Elīnai Siliņai un citiem dāvinātājiem. 

Medicīnas fakultātes studentu dāvāto grāmatu izstāde būs apskatāma līdz 7. maijam  

LU Bibliotēkas Medicīnas bibliotēkas telpās (Šarlotes iela 1a; 1. stāvs, 8. auditorija) darba 

darbdienās no plkst. 10.00 līdz  18.00. 

 

Pasākuma fotoreportāža. 

 

Virtuālās izstādes „Mūsu liktens lietas” atklāšana 

 

Virtuālās izstādes „Mūsu liktens lietas” 

lapaspusēs iekļauti divdesmit četri LU 

Bibliotēkas darbinieku liktens lietu stāsti, kas 

ļauj labāk iepazīt notikumus, lietas, draugus 

un hobijus, kas mainījuši bibliotekāru dzīves 

vai joprojām ir to būtiska daļa. 

Izstādes atklāšanas pasākums notika  

22. aprīlī Kerkoviusa nama (Kalpaka bulv. 4) 

renovētajā ēkā, kur jau rudenī izmitināsies  

LU Bibliotēka. Ar pasākumu darbinieku vidū  

tika svinīgi atklāta arī LU Bibliotēkas  

nedēļas pasākumu programma. Ievaddaļā 

darbiniekiem uzrunu teica izstādes idejas 

autore, LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska, bet pēc tās darbinieki īsā stāstījumā kolēģus 

iepazīstināja ar savām liktens lietām. Aicinām ielūkoties LU Bibliotēkas darbinieku iekšējā 

pasaulē arī Jūs! 

 

Pasākuma fotoreportāža. 

Virtuālā izstāde „Mūsu liktens lietas”. 

http://foto.lu.lv/arhiivs/2013/d_apr/22/index.html
http://foto.lu.lv/arhiivs/2013/d_apr/25/index.html
http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas-izstades/musuliktenslietas/
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© „Laba servisa nodaļa” – Medicīnas bibliotēka. Balvu saņem LU Bibliotēkas 

Medicīnas bibliotēkas vadītāja Daiga Šļahota.  

Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. 

© „Atsaucīgākais darbinieks” – galvenā bibliotekāre Valija Liepkalne. 

Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. 

© „Atsaucīgākais kolēģis” – LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre  

Ilona Vēliņa – Švilpe.  

Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. 

© „Akurātākais bibliotekārs” - galvenā bibliotekāre  Rita Alkšbirze.  

Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. 

© „Bibliotēkas tēla spodrinātājs” - LU Bibliotēkas Informācijas un 

bibliogrāfijas nodaļas vadītāja Ruta Garklāva.  

Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. 

 

„Laba servisa mēneša” LU Bibliotēkas nominantu apbalvošana 

 

Šogad no 1. līdz 31. martam norisinājās kampaņa "Uzslavē labu servisu!", kuras mērķis ir 

celt apkalpošanas kultūru valstī, kā arī veicināt visas sabiedrības iesaistīšanos tās vērtēšanā. 

LU Bibliotēkai dalība kampaņā jau kļuvusi par tradīciju, jo mums ir svarīgi novērtēt bibliotekāru 

darbu un uzzināt, cik kvalitatīvi tiek apkalpoti apmeklētāji, kā arī vai viņiem ir patīkami 

uzturēties nozaru bibliotēkās. 

LU Bibliotēkas nedēļā tika apbalvoti labākie darbinieki piecās nominācijās. Uzvarētāji tika 

noteikti gan saskaitot bibliotēku apmeklētāju rakstiskās uzslavas, gan elektroniskās uzslavas 

www.uzslave.lv, kā arī tika veikta aptauja kolēģu vidū. 

Vēlamies izteikt lielu pateicību par labajiem vārdiem visiem LU Bibliotēkas 

apmeklētājiem! 

Nominācijas un uzvarētāji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.uzslave.lv
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© Students darbā: apkalpojot Medicīnas fakultātes studenti. 

Pasākums „Bibliotekāram pa pēdām” LU  Bibliotēkas Medicīnas 

bibliotēkā. 

Foto: LU Bibliotēka. 2013. 

© Praktizējoties meklēt un apstrādāt lietotāju pieprasījumus. Pasākums „Bibliotekāram pa pēdām” LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un 

psiholoģijas bibliotēkā. Foto: LU Bibliotēka. 2013. 

© Kārtojam grāmatu plauktus! Pasākums „Bibliotekāram pa pēdām” LU Bibliotēkas Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēkā. 

Foto: LU Bibliotēka. 2013. 

Pasākums „Bibliotekāram pa pēdām” 

 

Pasākums „Bibliotekāram pa pēdām” norisinājās 22. un 24. aprīlī un tajā kopumā 

iesaistījās 29 studenti no Juridiskās, Vēstures un filozofijas, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu un 

Sociālo zinātņu fakultātes. Pasākuma laikā studentiem bija iespēja iepazīt LU Bibliotēkas darbu 

lietotāju apkalpošanā dažādās nozaru bibliotēkās, kā arī uzzināt, ar ko ikdienā nodarbojas  

LU Bibliotēkas konsultants, kā notiek LU Bibliotēkas krājuma papildināšana, kas veido 

Kopkatalogu un, protams, citus interesējošus jautājumus par bibliotekāra ikdienas darbu. 

Iesaistītie studenti pārliecinājās par to, cik daudzveidīgs ir bibliotekāra darbs un cik plašs 

ir pienākumu daudzums, kā arī paši praktiski līdzdarbojās un iepazina LU Bibliotēkas ikdienu. 
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© Filozofējot par mūžīgām vērtībām Reto izdevumu un rokrakstu krājumā ar Vēstures un Filozofijas fakultātes studenti.  

Pasākums „Bibliotekāram pa pēdām” LU Bibliotēkas Repozitārijā, Reto izdevumu krājumā. Foto: LU Bibliotēka. 2013. 

© Grāmatas «Latvijas derīgie izrakteņi» prezentācija LU Bibliotēkas Zemes 

un vides zinātņu bibliotēkā. Grāmatas līdzautors asoc. prof. Ģirts Stinkulis.  

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. 

© Grāmatas «Latvijas derīgie izrakteņi» prezentācija LU Bibliotēkas Zemes 

un vides zinātņu bibliotēkā.  

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Latvijas derīgie izrakteņi" grāmatas prezentācija 

 

LU Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēkā (Alberta iela 10; 1. stāvs, 113. telpa)  

24. aprīlī notika LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes un LU Bibliotēkas kopīgi rīkots 

pasākums – grāmatas „Latvijas derīgie izrakteņi” prezentācija. Grāmatas autori ir LU Ģeogrāfijas 

un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas vadītājs, asoc. prof. Ģirts Stinkulis un bijusī LU 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas darbiniece dr. ģeol. Austra Stinkule.  

Pasākumā piedalījās LU Akadēmiskā Apgāda pārstāves, Ieva Zarāne, Baiba Lazdiņa un Gita 

Bērziņa, Dabas muzeja fondu glabātājs Dr. ģeol. Ivars Zupiņš. Uz grāmatas prezentāciju bija 

uzaicināti pazīstami Latvijas ģeologi Atis Mūrnieks, Latvijas Ģeologu savienības vadītājs, Jānis 

Misāns, bijušais Latvijas PSR Ģeoloģijas pārvaldes priekšnieks, daudzi autoru bijušie studenti un 

kolēģi. Neviltotu interesi par pasākumu bija izrādījuši arī kolēģi, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 

fakultātes pasniedzēji, doktoranti un studenti. Pasākumu vadīja LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 

fakultātes Ģeoloģijas nodaļas profesors Valdis Segliņš.  

Pasākumā grāmatas autori iepazīstināja ar grāmatas tapšanas vēsturi, sakot lielu paldies 

visiem grāmatas atbalstītājiem, gan Valsts pētījumu programmas NatRes projekta „Jaunu 

tehnoloģiju izstrādāšana inovatīvu produktu radīšanai no Latvijas zemes dzīļu resursiem” 

vadītājam Valdim Segliņam, gan LU Akadēmiskajam Apgādam.  

Pasākuma noslēgumā visiem interesentiem bija iespēja saņemt grāmatas eksemplārus ar 

autoru ierakstiem. Arī LU Bibliotēka saņēma dāvinājumā grāmatas „Latvijas derīgie izrakteņi”  

30 eksemplāri. 

 

 

Pasākuma fotoreportāža. 

 

http://foto.lu.lv/arhiivs/2013/d_apr/29/index.html


 

8 

©  LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas interjera projekta 

prezentācijas pasākums. Foto:  LU Bibliotēka. 2013. 

©  LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas interjera projekta 

prezentācijas pasākums. Foto:  LU Bibliotēka. 2013. 

Bibliotēku interjera dizaina projektu prezentācijas 

 

LU Bibliotēkas nedēļā 23. aprīlis tika nodēvēts par LU Bibliotēkas interjera projekta dienu. 

Dienas centrālais pasākums norisinājās LU Ekonomikas un vadības fakultātes (Aspazijas bulv. 5) 

3. stāva atpūtas telpā, kur tika prezentēts LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas 

interjera projekts. 

Prezentāciju vadīja LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska, kas sākumā klātesošos īsi 

iepazīstināja ar projekta tapšanu. Pasākuma laikā tika dots vārds LU zinātņu prorektoram 

Indriķim Muižniekam, LU direktoram Atim Peičam, projekta idejas galvenajam iniciatoram  

LU kancleram - Gundaram Bērziņam, kā arī ēkas saimniekiem - LU Ekonomikas un vadības 

fakultātes dekānei Intai Brūnai un izpilddirektoram Kasparam Čikstem. Klātesošos uzrunāja arī 

projekta izstrādātāja arhitektūras biroja SIA „Sestais Stils” pārstāvis. Projekts ir apjomīgs un 

realizējams kopā ar Aspazijas bulvāra 5 ēkas pārbūvi un pārplānošanu. Arī turpmāk 3. stāva 

atpūtas zālē būs aplūkojami projekta materiāli, ar kuriem var iepazīties jebkurš interesents. 

Konkrētajā dienā interesentiem apskatei tika izlikti arī divi citi nozaru bibliotēku interjera 

dizaina projekti.  LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (Jūrmalas gatve 74/76) 

pirmā stāva gaitenī apskatāms LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkas 

interjera dizaina projekts. Savukārt LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā 

(Zeļļu iela 8) apskatāms konkrētās bibliotēkas interjera dizaina projekts. 

Ar viesiem trim pilniem projekta aprakstiem var iepazīties tos pasūtot kopkatalogā.  

LU Bibliotēka aicina izteikt tiem atbalstu, lai tos pēc iespējas drīzāk varētu realizēt. 

LU Bibliotēkas interjera dizainu projektu izstāžu virtuālās versijas. 

LU Bibliotēkas interjera dizainu projektu bibliogrāfiskie apraksti: 

 Logins, Uldis.  Latvijas Universitātes Bibliotēka : Aspazijas bulvāris 5 : [bibliotēkas 

interjera dizaina un telpu plāni]. [Rīga : b.i., 2012]. 34 lp. : il., plāni. 

 Lapsa, Neringa.  Latvijas Universitātes Bibliotēka : Latvijas Universitātes Bibliotēkas 

Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēka : interjera projekts. Rīga : [b. i.], 2011. 25, 

[12] lp. : il., plāni. 

 Ozola, Irīna.  Latvijas Universitātes Bibliotēka : LU Bibliotēkas Pedagoģijas un 

psiholoģijas zinātņu bibliotēkas interjera dizaina projekts. [Rīga : b. i., 2011]. 25, [11] lp. : 

il., plāni. 

http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/interjeradizainaprojektuprezentacijas/
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© Digitalizācijas darba process..  

Foto:  Māris Melderis, LU Bibliotēka. 2013. 

©  Izstādes «Brīvajiem brīžiem» atklāšana Latvijas Universitātes 

Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā.  

Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. 

©  Izstādes «Brīvajiem brīžiem» atklāšana Latvijas Universitātes 

Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā. Latvijas Studentu teātra priekšnesums. 

Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. 

Pasākums „Digitalizē pētījumu 10 minūtēs” 

 

Pasākuma „Digitalizē pētījumu 10 minūtēs” 

apmeklētājiem tika sniegta iespēja ielūkoties 

digitalizācijas pasaules aizkulisēs. Iespēju izmantoja 

divi profesori no LU Humanitāro zinātņu fakultātes 

un LU Datorikas fakultātes, zinātniskais asistents un 

pētnieks no Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta, 

kā arī arhīvists no Latvijas Valsts Vēstures arhīva. 

Pasākuma ietvaros Digitalizācijas grupas 

darbinieki tika „apbērti” ar jautājumu gūzmu, uz 

kuriem interesenti saņēma izsmeļošas atbildes. 

Apmeklētāji iepazinās ar digitalizacijas grupas 

ikdienas darbu, digitalizācijas procesa posmiem, kā arī paši varēja piedalīties šajā nākotnei tik 

nozīmīgajā informācijas saglabāšanas procesā. 

 

LU Bibliotēkas digitalizācijas grupas blogs. 

Pastāvīgās izstādes "Brīvajiem brīžiem" atklāšana 

 

25. aprīlī LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija  

(Raiņa bulv. 19; 2. stāvs) telpās notika patstāvīgas izstādes „Brīvajiem brīžiem” atklāšana. 

Izstādes mērķis ir piedāvāt lietotājiem iespēju atslēgties no mācībām un ikdienas darbiem un 

saņemt labu grāmatu visizdevīgākajā vietā. Tajā apkopoti romāni, kriminālromāni, vēsturiski 

romāni, biogrāfijas, zinātniskā fantastika  un dažādi citi darbi, ar ko aizpildīt brīvos brīžus. 

Izstādi papildina literatūra par dažādiem hobijiem, veselību un garīgo pilnveidošanos. Tajā katrs 

atradīs kaut ko sev atbilstošu, jo LU Bibliotēka ir apņēmusies to regulāri papildināt ar jaunāko 

literatūru. 

Pasākumu atklāja LU Studentu teātris, kas spēlēja fragmentu no Hermaņa Paukša lugas. 

Tam sekoja LU Bibliotēkas direktores Ivetas Gudakovskas uzruna, kurā tika uzsvērts, ka 

bibliotēkas īpašumā konkrētās grāmatas nonākušas kā obligātais eksemplārs no Latvijas 

izdevniecībām. Aicinām Jūs lasītāju pulkā un atgādinām „lasīt nav kaitīgi, kaitīgi ir nelasīt”! 

 

 

 

http://digigrupa.wordpress.com/
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©  Izstādes «Brīvajiem brīžiem» atklāšana Latvijas Universitātes Bibliotēkas 

Daudznozaru bibliotēkā. Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. 

©  Izstādes «Brīvajiem brīžiem» atklāšana Latvijas Universitātes Bibliotēkas 

Daudznozaru bibliotēkā. LU zinātņu prorektors prof. Indriķis Muižnieks un LU 

Bibliotēkas direktores vietniece Mārīte Saviča aplūko ekspozīciju.  

 Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. 

©  Mākslinieks Bruno Bahs un LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska 

atklāj LU Bibliotēkas kolektīva portretu kolāžu.  

Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. 

 

Pasākuma fotoreportāža. 

 

LU Bibliotēkas direktores Ivetas Gudakovskas neparastais pārsteigums 

darbiniekiem 

 

LU Bibliotēkas nedēļas 2013 ietvaros,  

LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska 

saviem darbiniekiem un pašai bibliotēkai 

sarūpēja skaistu dāvanu - kolāžu ar darbinieku 

portretiem, kas atveidoti šarža stila zīmējumā. 

Šaržs ir humoristisks personas portreta 

attēlojums, kurā tiek atklātas sejas 

raksturīgākās iezīmes. Darbinieki tika attēloti 

pēc pašu iesniegtajām fotogrāfijām - kādam tā 

bija kvalitatīva, bet citam neskaidra, kas dažus 

sejas elementus zīmētājam lika piedomāt. 

Kolektīva kopglezna turpmāk dzīvos Kalpaka 

bulvārī 4 - LU Bibliotēkas restaurētajā ēkā. 

Mākslinieks Bruno Bahs un LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska kolāžu atklāja 

svinīgajā LU Bibliotēkas nedēļas atklāšanas pasākumā, reizē ar virtuālās izstādes „Mūsu liktens 

lietas” atklāšanu un „Laba servisa mēneša” nominantu apbalvošanu. Noņemot noslēpumainu 

pārsegu, kas sedza dāvanu, pirmajā mirklī LU Bibliotēkas darbinieku vidū bija jaušams mulss 

klusums, taču drīz vien telpa bija humora piepildīta un tajā valdīja patiesi sirsnīga gaisotne. 

Prieka šalts it sevišķi uzplauka mirklī, kad mākslinieks Bruno Bahs arī katram darbiniekiem 

pasniedza mazu dāvaniņu – ar zīmuli uzzīmēto portretu A4 formātā un pakomentēja katras 

personas zīmēšanas laikā radītos izaicinājumus. Kādam tie bija kuplie mati, kādam - sarežģītais 

briļļu rāmis. Tagad katram no LU Bibliotēkas darbiniekiem ir viens mozaīkas gabaliņš, un, tikai 

kopā turoties, ir iespējams izveidot skaistu kolāžu. 

Jāatzīmē, ka šo darbu Bruno Bahs kopā ar direktori Ivetu Gudakovsku iesniedza Ginesa 

rekordu grāmatai, kā apjomīgāko, ar zīmuli uzzīmēto šarža stila kolāžu. Turēsim īkšķus, lai 

rekords tiktu apstiprināts! 

 

 

 

 

http://foto.lu.lv/arhiivs/2013/d_apr/30/index.html
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©  Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. ©  Foto:  Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013. 

© LU Bibliotēkas darbinieku kolāža. Autors: Bruno Bahs. 

Pasākuma fotoreportāža. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://foto.lu.lv/arhiivs/2013/d_apr/25/index.html
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Latvijas Bibliotekāru biedrības 16. konferences publicitātes materiāls. 

 

Latvijas bibliotekāru biedrības konference "Bibliotēkas tagad! - Iedvesmojošas, 

pārsteidzošas, iedrošinošas!" 

 

Šā gada 18. aprīlī tika organizēta Latvijas 

Bibliotekāru biedrības (LBB) konference “Bibliotēka 

tagad! – Iedvesmojošas, pārsteidzošas, 

iedrošinošas”. Par tās norises vietu tika izvēlēta  

LU Lielā aula (Raiņa bulv. 19), kur pulcējās nozares 

profesionāļi, lai diskutētu par mūsdienīgas 

bibliotēkas attīstības tendencēm. 

Līdzās ierastajiem procesiem bibliotēkā, 

šobrīd  īpaša uzmanība tiek pievērsta informācijas 

komunikācijas procesiem, bet to apgūšana un 

ieviešana prasa smelties pieredzi gan no vēstures, gan  jaunāko inovāciju piemēriem. Temats 

vienoja simtiem bibliotekāru satikties un apspriest aktuālo. 

Konferences referentu vidū bija arī LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska, kas 

klātesošos iepazīstināja ar  jaunu koncepciju LU pētniecības un studiju darba apvienošanā. 

Uzstāšanās laikā tika prezentēta LU Sociālo un humanitāro pētījumu centra un bibliotēkas ēka – 

atjaunotais Kalpaka bulv. 4 nams. Savukārt LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Sandra Ranka 

prezentēja LU Bibliotēkas biobibliogrāfisko rādītāju izveides attīstību un to lomu mūsdienu 

informācijas telpā. 

Martā LU Bibliotēka saņēmusi četrus grāmatu dāvinājumus 

 

 Nevalstiskās organizācijas "Japanese literature publishing and promotion center" 

septiņu daiļliteratūras grāmatu dāvinājums; 

 

 Bonnas universitātes Valodniecības institūta bibliotēkas 206 eksemplāru dāvinājums, 

galvenokārt, literatūrzinātnē. 

 

 LU Vēstures un filozofijas fakultātes Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku 

vēstures katedras profesora Ineša Feldmaņa 10 grāmatu dāvinājums vēstures nozarē; 

 

 LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas lektores Agitas Misānes 9 grāmatu 

dāvinājums socioloģijas, teoloģijas un citās nozarēs. 

 

Visi dāvinājuma eksemplāri jau ir pieejami lietotājiem. 

 

LU Bibliotēka izsaka lielu pateicību dāvinātājiem par līdzdalību kvalitatīvas informācijas 

pieejamības nodrošināšanā studijām un pētniecībai. 

 

Jaunieguvumu saraksts. 
Informācija par iespējām līdzdarboties LU Bibliotēkas attīstībā.

https://lira.lanet.lv/F/?func=find-c&ccl_term=wdu=(2013j4)&base=lnc04
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/krajums/davinajumi/
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Izstādes LU Bibliotēkā: 

Izstādes nosaukums Eksponēšanas vieta Adrese Eksponēšanas noslēguma datums 

Artura un Elīnas Veismaņu 

grāmatu dāvinājums 

LU Bibliotēkas Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēka Mārstaļu iela 28/30 18.05.2013. 

Atklātā dabas mācības stunda 

par čūskām 

LU Bibliotēkas Bioloģijas zinātņu bibliotēka Kronvalda bulv. 4 20.05.2013. 

Didaktiskie izdevumi ķīmijā LU Bibliotēkas Ķīmijas zinātņu bibliotēka Kr. Valdemāra iela 31.05.2013. 

Lasīšanas paradumi mākslas 

darbos 

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Jūrmalas gatve 74/76 12.07.2013. 

LU Medicīnas fakultātes 

Studentu pašpārvaldes 

grāmatu dāvinājums LU 

Bibliotēkai 

LU Bibliotēkas Medicīnas bibliotēka Šarlotes iela 1a 17.05.2013. 

Matemātiķim Nikolajam 

Brāzmam - 100 

LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēka Zeļļu iela 8 17.05.2013. 

Pēc septiņiem mirkļiem 100 

gadi 

LU Ķīmijas fakultāte Mārstaļu iela 28/30 15.05.2013. 

Bibliotēkas tēls literatūrā LU portāls - - 

LU goda doktora H. Vintera 

publikācijas 

LU portāls - - 

Mūsu liktens lietas LU portāls - - 
 

 

Seko mums Twitter @InfoBibl 

Jūs esat saņēmis šo vēstuli, jo esat pieteicies saņemt LU Bibliotēkas jaunumus.  

Lai atteiktos no jaunumu saņemšanas, rakstiet uz e-pastu: Alise.Locmele@lu.lv   

http://www.lu.lv/zinas/t/20174/
http://www.lu.lv/zinas/t/20174/
http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/atklatastundaparcuskam/
http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/atklatastundaparcuskam/
http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/izdevumikimija/
http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/lasisanamakslasdarbos/
http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/lasisanamakslasdarbos/
http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/medicinasdavinajums/
http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/medicinasdavinajums/
http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/medicinasdavinajums/
http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/medicinasdavinajums/
http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/nikolajsbrazma/
http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/nikolajsbrazma/
http://www.lu.lv/zinas/t/16364/
http://www.lu.lv/zinas/t/16364/
http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas-izstades/bibliotekastelsliteratura/
http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas-izstades/hvinterapublikacijas/
http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas-izstades/hvinterapublikacijas/
http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas-izstades/musuliktenslietas/
mailto:Alise.Locmele@lu.lv

