SEPTEMBRIS, 2013.
NR. 8

Latvijas Universitātes
Bibliotēkas jaunumi

Saturs
Reģistrēšanās un pārreģistrēšanās LU Bibliotēkā ..................................................................................................... 2
Mainītas Medicīnas bibliotēkas un Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēkas atrašanās vietas ............ 2
„Erasmus” programmas ietvaros grieķu bibliotekāri ierodas smelties profesionālo pieredzi ................. .3
Izdota grāmata „Profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps : dzīve un darbs”............................................................... 3
Izdevumā „Informācija un sabiedrība” iespējams iepazīties ar trīs Bibliotēkas darbinieku rakstiem .. 4
Izdevumā „Alma Mater” publicēts raksts par Bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas projektiem 5
Iepazīsti LU vēsturi un zinātni 100 000 publikācijās ............................................................................................... 6
Apskatāma grāmatu izstāde „Jurista tēls daiļliteratūrā” ....................................................................................... 6
Papildināts pieejamo e-grāmatu saraksts .................................................................................................................... 6
Vasaras periodā saņemti četri grāmatu dāvinājumi ................................................................................................ 7

© Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013.

1

Reģistrēšanās un pārreģistrēšanās LU Bibliotēkā
Ja esi pirmā kursa students, Tev nepieciešams reģistrēties Bibliotēkā, personīgi ierodoties
jebkurā no nozaru bibliotēkām.
Reģistrācijas laikā jāuzrāda derīga studenta apliecība un jāiepazīstas ar Bibliotēkas
lietošanas noteikumiem, ar parakstu apliecinot to ievērošanu.
Pēc reģistrēšanās bibliotekārs piešķirs Tev identifikācijas (lasītāja kartes) numuru un
paroli, ko turpmāk varēs izmantot kopkatalogā elektroniski pasūtot un rezervējot
informācijas resursus, kā arī pagarinot to lietošanas termiņus.
Pārējo kursu studentiem, saņemot studentu apliecības derīguma termiņa pagarinājumu,
jāveic pārreģistrācija. Arī to var izdarīt personīgi ierodoties jebkurā no nozaru bibliotēkām
un uzrādot apliecību.

Mainītas Medicīnas bibliotēkas un Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēkas
atrašanās vietas
LU Medicīnas fakultātei un LU Vēstures un
filozofijas fakultātei jaunais mācību gads sācies ar
ievērojamām pārmaiņām – telpu maiņu. Turpmāk
abas nozaru bibliotēkas, kuru uzdevums ir
fakultāšu studentu un personāla apkalpošana, būs
pieejamas fakultāšu atrašanās vietās. Medicīnas
bibliotēkas krājums un pakalpojumi būs pieejami
Raiņa bulvārī 19, 203. telpā (LU Bibliotēkas
Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās
zinātnes, teoloģija), savukārt Vēstures un
filozofijas zinātņu bibliotēka atradīsies - Aspazijas
bulvārī 5, 203. un 301. telpā (LU Bibliotēkas
Ekonomikas zinātņu bibliotēkā).

© Ekonomikas zinātņu bibliotēka Aspazijas bulvārī 5.
Foto: LU Bibliotēka. 2013.
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„Erasmus” programmas ietvaros grieķu bibliotekāri ierodas smelties
profesionālo pieredzi
„Erasmus” ir Eiropas Savienības izglītības programma, kuras galvenais mērķis ir atbalstīt
Eiropas valstu studentu un mācībspēku apmaiņu, veicinot augstskolu attīstību Eiropas
augstākās izglītības telpā. Šīs programmas ietvaros iegūt jaunu darba pieredzi citās valstīs
dodas arī bibliotēku darbinieki jeb akadēmiskais personāls.
Pagājušajā nedēļā no 26. augusta līdz 30. augustam Bibliotēkā viesojās divi Panteona
Universitātes Bibliotēkas (Atēnas, Grieķija) darbinieki Dimitra Lenga un Lampros Kampas,
kas iepazinās ar LU Bibliotēkas darba organizāciju un lietotāju apkalpošanu.

© No kreisās: Panteona Universitātes Bibliotēkas krājuma departamenta darbinieks Lampros
Kampas, LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja Ruta Garklāva,
Panteona Universitātes Bibliotēkas Starpbibliotēku abonementa darbiniece Dimitra Lenga.
Foto: LU Bibliotēka. 2013.

Izdota grāmata „Profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps : dzīve un darbs”
Lai iepazīstinātu sabiedrību ar LU zinātniskajiem sasniegumiem un kultūras mantojumu,
apkopotu un popularizētu nozīmīgu LU zinātnieku pētniecisko un sabiedrisko darbību,
Bibliotēkas speciālisti sērijā „LU rektori” sagatavo LU rektoriem veltītus izdevumus. Līdz
šim klajā nākuši izdevumi, kas ir veltīti LU rektoriem Ernestam Felsbergam, Jānim
Rubertam un Augustam Tentelim. Jaunākais izdevums „Profesors Jūlijs Auškāps: dzīve un
darbs” piedāvā iepazīties ar LU rektora J. Auškāpa (1884–1942) devumu Latvijas zinātnē.
Profesors J. Auškāps bija viens no ievērojamākajiem LU zinātniekiem un rektoriem, no
1924. gada līdz 1926. gadam viņš vadīja LU Ķīmijas fakultāti, no 1933. gada līdz 1937.
gadam bija LU rektors. Profesors J. Auškāps pildīja arī Latvijas izglītības ministra
pienākumus no 1938. gada līdz 1940. gadam. Zinātniskajā darbībā profesors pievērsās
ķīmisko šķiedrvielu un krāsvielu tehnoloģijai, tomēr viņš aktīvi piedalījās arī sabiedriskajā
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dzīvē, profesora uzskati veidoja un ietekmēja nacionālo apziņu, patriotismu, latvisko
kultūras un valsts ideoloģiju pirmās Latvijas republikas laikā.
Profesoram J. Auškāpam veltītajā grāmatā ir ietverts Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja
direktora Dr. sc. ing. Ilgara Grosvalda veidotais profesora J. Auškāpa dzīves, zinātniskā un
sabiedriskā darba apskats, izdevuma ievadvārdus sniedzis akadēmiķis, profesors Jānis
Stradiņš. Grāmatā ievietoti vairāki profesora J. Auškāpa zinātniskie darbi, kas veltīti
krāsvielu tehnoloģijai un tekstilrūpniecībai, kā arī zinātniski filozofiski raksti un uzrunas
LU imatrikulācijas aktos un gada svētkos. Grāmatā ievietota arī plaša LU Bibliotēkas
darbinieku sastādīta bibliogrāfija, kurā ietverti profesora J. Auškāpa darbu un rakstu par
profesoru J. Auškāpu bibliogrāfiskie apraksti no 1910. gada līdz 2012. gadam. Grāmatas
saturu papildina dokumenti un fotoattēli no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja, Latvijas
Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu
arhīva, Cēsu vēstures un mākslas muzeja un Jansonu dzimtas kolekcijām. Bibliotēka cer, ka
šis izdevums sniegs ieskatu profesora J. Auškāpa dzīves gājumā un ļaus novērtēt viņa
ieguldījumu Latvijas zinātnes un nacionālās pašapziņas veidošanā.

© Jūlijs Auškāps.
Gleznojums: Inta Dobrāja.

Grāmata
„Profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps : dzīve un darbs”

Grāmatas atklāšanas pasākums notiks 28. septembrī Kalpaka bulvārī 4, plkst. 15:00.

Izdevumā „Informācija un sabiedrība” iespējams iepazīties ar trīs Bibliotēkas
darbinieku rakstiem
Rakstu krājums „Informācija un sabiedrība” ir LU Informācijas un bibliotēku studiju
nodaļas elektronisks periodisks izdevums, kura mērķis ir pievērst uzmanību docētāju un
jauno zinātnieku pētniecības sasniegumiem informācijas un bibliotēkzinātnes nozarē, kā
arī piedāvāt diskusiju platformu nozares profesionāļiem. Izdevuma trešajā numurā,
aktuālus pētījumu rezultātus publicējuši arī trīs Bibliotēkas darbinieki – galvenā
bibliotekāre Sandra Ranka, bibliotekāre Ilva Paidere un galvenā bibliotekāre Ilona VēliņaŠvilpe.
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Sandra Ranka analizējusi brīvpieejas (Open Access) iniciatīvas nozīmi augstākās izglītības
un zinātnes attīstībā, Ilva Paidere ar līdzautori Aiju Putniņu aplūkojusi informācijpratības
pārbaudes un vērtēšanas metodes, savukārt Ilona Vēliņa-Švilpe raksturo bibliotekāra
pedagoģiskās kompetences lomu profesionālajā darbībā.
Publikāciju apraksti:


Ranka, Sandra. Brīvpieejas informācijas (Open
Access) resursu nozīme zinātnes attīstībā //
Informācija un sabiedrība : informācijas un
bibliotēku studiju nodaļas raksti : [elektronisks
resurss]. Nr.3 (2013), 160.-175.lpp. : att.



Paidere, Ilva. Informācijpratības pārbaudes un
vērtēšanas metodes / Ilva Paidere, Aija Putniņa //
Informācija un sabiedrība : informācijas un
bibliotēku studiju nodaļas raksti : [elektronisks
resurss]. Nr.3 (2013), 176.-188.lpp. : tab.



Vēliņa-Švilpe, Ilona.
Augstskolas bibliotekāru
pedagoģiskās
kompetences
veicināšana
//
Informācija un sabiedrība : informācijas un
bibliotēku studiju nodaļas raksti : [elektronisks
resurss]. Nr.3 (2013), 189.-206.lpp. : att., tab.

Izdevums pieejams šeit.

Izdevumā „Alma Mater” publicēts raksts par Bibliotēkas darbinieku pieredzes
apmaiņas projektiem
Bibliotēka ir galvenā Universitātes studiju un
pētniecības darba informacionālā bāze, tāpēc
lietotāju
servisa
pakalpojumu
pilnveide,
informācijas resursu kvalitātes paaugstināšana
un to saglabāšana ir aktuāli Bibliotēkas attīstības
jautājumi. Atbilstošas profesionālās zināšanas un
saliedēts komandas darbs ir atslēga mērķu
īstenošanai, tāpēc attīstības ceļus, kā arī
problēmsituāciju risinājumus bibliotekāri smeļas
arī no ārvalstu kolēģiem. Žurnāla „Alma Mater”
rudens numurā iespējams iepazīties ar rakstu
par LU Bibliotēkas darbinieku veiksmīgi
īstenotajiem Eiropas Savienības Mūžizglītības
programmas
„Leonardo
da
Vinci”
apakšprogrammas „Mobilitāte” projektiem, tajos
gūto profesionālo pieredzi un ierosmēm
turpmākajā darbā.

© LU Bibliotēkas darbinieki projekta „Elektronisko resursu pieejamība
un pārvaldība universitātes bibliotēkā” ietvaros Tallinas Universitātes
Akadēmiskajā bibliotēkā.
Foto: LU Bibliotēka. 2013.
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Publikācijas apraksts:
• Vēliņa-Švilpe, Ilona. Ārvalstu pieredze modernākai bibliotēkai // Alma Mater :
Universitātes Avīze : [elektronisks resurss]. Rudens (2013), 26.-28.lpp. : att.
Izdevums pieejams šeit.

Iepazīsti LU vēsturi un zinātni 100 000 publikācijās
Bibliotēka veido LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzi, kas apkopo informāciju
par LU mācībspēku un zinātnieku publikācijām, kā arī par publikācijām, kurās atspoguļota
LU vēsture.
Katru gadu datubāze papildinās ar 6000-7000 publikāciju bibliogrāfiskajiem aprakstiem.
Šogad Bibliotēka ar prieku var paziņot, ka datubāzē ievadīts 100 000. apraksts. Tā ir LU
Lāzeru centra publikācija:


Fourier-transform spectroscopy and description of
low-lying energy levels in the B(1)1Π state of RbCs /
I. Birzniece, O. Docenko, O. Nikolayeva, M. Tamanis, R.
Ferber // Journal of Chemical Physics. Vol.138, N 15
(2013).

Aicinām izmantot datubāzi, lai iepazītu Universitātes vēsturi
un darbinieku sasniegumus.
LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze.
Vairāk informācijas izdevuma „Alma Mater” rakstā „100 000
ierakstu Latvijas Universitātes vēsturē un zinātnē”.

Apskatāma grāmatu izstāde „Jurista tēls daiļliteratūrā”
Daudznozaru
bibliotēkā:
datorika,
juridiskās
zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvārī 19) līdz
30. septembrim apskatāma daiļliteratūras grāmatu
izstāde „Jurista tēls daiļliteratūrā”. Tajā aplūkojami
slavenu ārzemju autoru darbi, kuros nozīmīgu lomu
spēlē juridiskās profesijas pārstāvji.
Vairāk informācijas par izstādi.
Vairāk informācijas par LU Bibliotēkas organizētajām
izstādēm.

© Izstāde „Jurista tēls daiļliteratūrā”.
Foto: LU Bibliotēka. 2013.
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Papildināts pieejamo e-grāmatu saraksts
LU Bibliotēkas krājumā atrodas plašs elektronisko grāmatu klāsts, kas regulāri tiek
papildināts. Vasaras periodā veikts apjomīgs iepirkums – 98 dažādu nosaukumu
elektroniskās grāmatas.
Lai atvieglotu to izmantošanu, elektroniskās grāmatas ir sakārtotas pa zinātņu nozarēm.
Jauniegūtie resursi papildina ekonomikas un vadībzinātnes, izglītības zinātnes un
pedagoģijas, kā arī tekstilrūpniecības, apģērba un modes informācijas resursu klāstu.
Aicinām iepazīties un izmantot jaunieguvumus!
E-grāmatu saraksts pieejams šeit.

Vasaras periodā saņemti četri grāmatu dāvinājumi
Latvijas Komercbanku asociācijas dāvinājums ekonomikā (119 eksemplāri).
Izdevniecības „Springer” dāvinājums datorzinātnē (32 eksemplāri).
LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesora Ilgvara Misāna dāvinājums vēsturē
(51 eksemplārs, lietotājiem būs pieejams drīzumā).
Profesora Dr. Hartmuta Kuglera (Vācija) liela apjoma dāvinājums ģermānistikā
(lietotājiem būs pieejams drīzumā).
Jaunieguvumu saraksts.
Informācija par iespējām līdzdarboties LU Bibliotēkas attīstībā.

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
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