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Latvijas Universitātes (LU)
Bibliotēkas jaunumi
AKTIVITĀTES
LU studentu draugs 2012 - bibliotekāre Valija Liepkalne
28. novembrī notika LU Studentu Padomes gada balvas 2012
pasniegšanas ceremonija. Jau otro gadu LU Bibliotēka var lepoties ar
Zemes un vides zinātņu bibliotēkas darbinieci Valiju Liepkalni, kas
atkārtoti ieguva balvu nominācijā „Studentu draugs”. Izsakām sirsnīgu
pateicību visiem balsotājiem.
Bibliotēka izsaka pateicību arī par pakalpojuma "Nakts abonements"
izvirzīšanu nominācijai „Gada inovācija”.
Balvu pasniegšanas ceremonija:
Videoieraksts.
Fotoreportāža.

© Foto: Valija Liepkalne.
Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2008.

Tiek veikts pētījums par LU Bibliotēkas brīvpieejas krājumu
LU Bibliotēka aicina piedalīties elektroniskā aptaujā
"Latvijas Universitātes Bibliotēkas brīvpieejas krājums",
lai uzzinātu Jūsu domas par vienpadsmit nozaru
bibliotēku darbu, bet īpaši par bibliotēku, kas atrodas
tās fakultātes ēkā, kurā Jūs studējat. Jūsu viedokļi
palīdzēs uzlabot krājuma organizāciju.
Anketu līdz 2012. gada 20. decembrim lūdzam
aizpildīt šeit.
© Foto: Studenti LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā.
Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2012.

Kļūsti par brīvprātīgo darbinieku LU Bibliotēkā!
Visā pasaulē brīvprātīgais darbs ir populārs veids kā iedzīvotājiem
iesaistīties sabiedriskajā dzīvē gan valstiskās, gan nevalstiskās un
privātās organizācijās. Tā ir iespēja pilnveidot savu pieredzi, uzlabot
dzīves kvalitāti citiem, kā arī iegūt ieskatu citu profesionālajā dzīvē.
Jau vairākus gadus arī LU Bibliotēka piedāvā iespēju ikvienam
iesaistīties šajā kustībā. Laipni aicināti visi interesenti!
Plašāka informācija par brīvprātīgo darbu LU Bibliotēkā un pieteikšanās kārtību pieejama šeit.

LU Bibliotēka piedalās Eiropas Valstu Galvaspilsētu Universitāšu Tīkla
(UNICA) organizētajā seminārā

© Foto: Stenda referāts „What do our users really
want?” Iveta Gudakovska. LU Bibliotēka. 2012.

No 26. līdz 27. novembrim LU Bibliotēkas direktore Iveta
Gudakovska piedalījās 6. Eiropas Valstu Galvaspilsētu
Universitāšu Tīkla (UNICA) organizētajā seminārā „Libraries
As Drivers for Change”, pārstāvot LU Bibliotēku. Seminārā
Briselē tika prezentēts LU Bibliotēkas darbinieču Aijas
Putniņas un Evitas Samulēvičas pētījums „What do our users
really want?” par bibliotēkas lietotāju vajadzībām, veidiem kā
iesaistīt studentus bibliotēkas dzīvē, kā arī atspoguļotas
bibliotēkas nākotnes prognozes. Stenda referāts tika veidots
balstoties uz 2011. gada veikto LU Bibliotēkas mārketinga
pētījumu, kurā piedalījās LU studenti.

Novembrī LU Bibliotēkai pasniegti divi dāvinājumi
Latvijas bankas dāvinājums
Latvijas Banka 1. novembrī rīkoja svinīgu 90 gadu jubilejas pasākumu, laižot klajā grāmatu "Latvijas
Bankai XC". Grāmata ir astoņu autoru pētījumu apkopojums par Latvijas centrālās bankas vēsturi
tautsaimniecības pārmaiņu kontekstā. Jubilejas pasākumā piedalījās arī LU Bibliotēkas direktore
Iveta Gudakovska, tā noslēgumā grāmatu saņēmot dāvinājumā. Šobrīd Ekonomikas zinātņu
bibliotēkā (Aspazijas bulv. 5) ir iespējams iepazīties ar diviem grāmtas ekseplāriem, no kuriem viens
ir dāvinājums, kā arī viens grāmtas eksemplārs pieejams Daudznozaru bibliotēkā: datorika,
juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19).
Grāmatu iespējams aplūkot arī tiešsaistē šeit.
Kompānijas „Author Services, Inc.” dāvinājums
LU Bibliotēkā novembra sākumā viesojās kompānijas „Author Services, Inc.” pārstāvis un pasniedza
liela apjoma dāvinājumu - Rona Habbarda izstrādātos angļu valodas apguves materiālus un grāmatu
sēriju 14 sējumos. Kopumā LU Bibliotēkas krājums papildināts par 59 ekseplāriem. Mācību grāmatas
un audiogrāmatas angļu valodas apguvei pieejamas Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža iela 4a),
savukārt biogrāfisko grāmatu sērija „RON : the L. Ron Hubbard series” pieejama Daudznozaru
bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19).

E-RESURSI
Izmēģinājuma pieejā datubāze „Science Online”
Datubāzi „Science Online” veido starptautiska bezpeļņas organizācija Amerikas
Zinātnes Attīstības Asociācija (The American Association for the Advancement of
Science, AAAS), kas dibināta 1848.gadā. Kolekciju „Science”, ar izgudrotāja Tomasa
Edisona atbalstu, asociācija sāka veidot jau 1880.gadā. Tā apkopo pētījumus un
jaunumus zinātnē, kā arī zinātnieku komentārus dabas zinātnēs. Elektroniskā kolekcijas versija
„Science Online” ļauj piekļūt šīs kolekcijas jaunākajiem rakstiem un ziņām. Datubāze pieejama LU
(Lanet) datortīklā līdz 2013. gada 15. februārim.

IZSTĀDES UN PASĀKUMI
Pāvela Basinska grāmatas „Ļevs Tolstojs. Bēgšana no paradīzes” atvēršanas
svētki
Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža iela 4a) 7. decembrī notiks Pāvela
Basinska grāmatas „Ļevs Tolstojs. Bēgšana no paradīzes” atvēršanas svētki.
Pasākumā būs iespēja tikties ar autoru un noklausīties vēstījumu par autora
izpētes darbu, grāmatas tapšanas ideju un motīviem. Būs iespēja uzdot
jautājumus grāmatas tulkotājai Lienei Akmens. Pasākumā ar priekšlasījumu
Tolstojs „Pie latviešiem” uzstāsies Latvijas zinātnieks Dr.philol. Jānis Zālītis, kurš
1987. gadā aizstāvējis disertāciju par Ļevu Tolstoju, un arī vēlākajos gados
saglabājis interesi par Tolstoja ietekmi Latvijā.
Vairāk informācijas par izstādi.

Izstāde „28* šis un tas par programmēšanu Latvijā”
Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija
(Raiņa bulv. 19) no 7. decembra līdz 2013. gada 11. janvārim
apskatāma izstāde Latvijas Programmētāju dienas 2012 ietvaros
„28* šis un tas par programmēšanu Latvijā”.
Šogad izstādē „28* šis un tas par programmēšanu Latvijā”
apskatāmi iepriekšējo programmētāju dienu fotogrāfiju albūmi,
iespējams iepazīties ar ievērojamā latviešu matemātiķa
Emanuela Grīnberga rokrakstiem un apskatīt LU matemātiķes
un Kornela Universitātes profesores Dainas Taimiņas tamborēto
hiperbolisko plakni. Izstāde apmeklētājus iepriecinās ar iespēju apskatīties dažādus rūterus un citas
ar interneta tehnoloģijām saistītas iekārtas, atzīmējot ne tikai Latvijas programmētāju dienu, bet
svinot 20 gadu jubileju kopš Latvijā pieejams internets.
Vairāk informācijas par programētāju dienām.

Ceļojošā izstāde „National Geographic – ienes pasauli Tavās mājās”
Pateicoties lielajai interesei, „National Geographic” žurnālu ceļojošā izstāde „National Geographic –
ienes pasauli Tavās mājās” turpina savu ceļu pa nozaru bibliotēkām. Līdz 12. decembrim izstāde
apskatāma Ķīmijas zinātņu bibliotēkā (Kr.Valdemāra iela 48), kurā var izpētīt žurnāla vizuālās
pārmaiņas, aplūkot dažādus interesantus žurnāla elementus un pielikumus, kā arī apskatīt
fotogrāfijas no „National Geographic” arhīva, kuras LU saņēmusi dāvinājumā pēc veiksmīgas
sadarbības žurnāla pirmā izdevuma latviešu valodā popularizēšanas pasākumos.
Vairāk informācijas par izstādi.

Virtuālā izstāde „Kopsolī ar Latviju”
Par godu Latvijas Republikas 94. proklamēšanas
gadadienai un LU 93. gadadienai, LU Bibliotēka
izveidojusi virtuālo izstādi „Kopsolī ar Latviju”. Tajā
apkopoti Latvijas valsts un LU vēstures notikumi no
1918. gada līdz 2012. gadam hronoloģiskā secībā, kas
papildināti ar notikumu rakstorojošām fotogrāfijām.
Izstādē iespējams iepazīties arī ar Latvijas Republikas
un LU simboliku, Latvijas valsts augstākajām
amatpersonām – prezidentiem, LU vadītājiem –
rektoriem. Izstāde sagatavota LU Bibliotēkas un M.
© Foto: Skats uz Brīvības pieminekli no Latvijas Universitātes
galvenās ēkas jumta.
Dragomanova v.n. Ukrainas Nacionālās Pedagoģiskās
Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2007.
universitātes Zinātniskās bibliotēkas sadarbības
līguma ietvaros, tāpēc pieejama netikai LU Portālā, bet arī sadarbības bibliotēkas mājas lapā paralēli
latviešu un ukraiņu valodā.
Virtuālā izstāde pieejama šeit.

LU Bibliotēka vēl piedāvā apskatīt:
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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

