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LU Bibliotēkas jaunumi
AKTIVITĀTES
Jaunieguvumu saraksts
Turpmāk iepazīties ar visiem jaunieguvumiem LU Bibliotēkas krājumā varēs
elektroniski. Jūsu ērtībai, jaunāko izdevumu bibliogrāfiskā informācija, kas ir
pieejami nozaru bibliotēkās, katru dienu tiks apkopota saraksta veidā un publicēta
LU Portāla sadaļas „Bibliotēka”, apakšadaļā „Informācija - Jaunieguvumi”.

E-RESURSI
Pieejamas LU Rakstu elektroniskās versijas
no 1921. līdz 1943. gadam
LU Raksti ir nozīmīgākais izdevums,
kas
atspoguļo
LU
pētniecības
rezultātus dažādās nozarēs, sākot ar
1921. gadu. Tagad LU Bibliotēka ar
izdevuma
senākajiem
numuriem
piedāvā iepazīties ne tikai drukātā
formātā, izsniedzot eksemplārus no
krājuma, bet arī elektroniski - LU eresursu
repozitārijā.
Apskatīt
tiešsaistē, kā arī lejupielādēt var 180
LU Rakstu numuru elektroniskās versijas, kas aptver laika periodu no 1921. gada
līdz 1943. gadam. Uzzini tolaik aktuālos pētniecības virzienus un izpēti ievērojamu
LU pētnieku zinātniskās publikācijas!
Vairāk informācijas par LU Rakstiem un to pieejamību LU e-resursu repozitārijā.
LU Rakstu elektroniskās versijas LU e-resursu repozitārijā.

Izmēģinājuma pieejā vēl četras datubāzes
SPIE Digital Library
Optikas un fotonikas datubāze, kurā pieejami vairāk kā 370 000
referāti no SPIE žurnāliem un konferenču materiāliem, aptverot
laika periodu no 1962. gada līdz mūsdienām. Ikgadu datubāzei tiek
pievienoti 18 000 jaunu rakstu. Datubāze pieejama LU (Latnet)
datortīklā līdz 2012. gada 7. novembrim.
Datubāzes izmēģinājuma pieejas izmantošanas noteikumi.

The Current Digest of the Chinese Press (CDCP)
Datubāzē iekļautas Ķīnas valsts oficiālo
plašsaziņas līdzekļu publikācijas, kas tulkotas no
angļu valodas. Publikācijas aptver plašu tematu
loku – politiku, starptautiskās attiecības, ekonomiku, izglītību, kultūru un citus. Tās,
galvenokārt, vērstas uz iekšzemes lasītāju auditoriju, sniedzot plašu pārskatu par
Ķīnas Tautas Republikas mediju aktualitātēm. Datubāze pieejama LU (Lanet)
datortīklā līdz 2012. gada. 31. oktobrim.

Begell Digital Library
Pilntekstu datubāze, kurā
apkopotas publikācijas
inženierzinātnē, bioloģijā un biomedicīnā. Pieejami nozaru
profesionālie žurnāli, aktuālie pētījumi,
uzziņas,
„International Centre for Heat & Mass” konferenču raksti un
citi izdevumi. Datubāzu kolekcijas ietver informāciju par materiālzinātni, daudzfāzu
sistēmām, fluīdu dinamiku un citiem tematiem. Datubāze pieejama LU (Lanet)
datortīklā līdz 2012. gada. 25. novembrim.

Integrum
Plašs Krievijas un NVS valstu elektronisko
informācijas avotu arhīvs, kas satur aptuveni 400
miljonus dokumentu vairāk kā 5000 datubāzēs, iekļaujot federālo un reģionālo
periodisko izdevumu pilntekstu versijas, vairāk kā 400 informācijas aģentūru
teletaipus, analītikas un statistikas biļetenus, juridiskos tekstus, adrešu un telefonu
datubāzes, kā arī krievu klasiskās literatūras darbus. Pieejami arī visjaunākie avīžu
un žurnālu izdevumi, kas izdoti kopš 1990. gada, piedāvāts Krievijas masu mediju
monitorings, nodrošinot Krievijas un NVS valstu politikas un ekonomikas izpētes
iespējas. Datubāze pieejama LU (Lanet) datortīklā līdz 2012. gada. 10. decembrim.

IZSTĀDES
Izstāde „Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi”
Godinot Latvijas Universitāti 93. jubilejā, LU Bibliotēka ir atklājusi ceļojošo izstādi "Pēc
septiņiem mirkļiem 100 gadi". Studentu un mācībspēku ikdienas un svētku mirkļus, kas
atspoguļoti fotogrāfijās, konspektos,
vēstulēs un citos materiālos, laika
posmā no 1920. gada var iepazīt līdz
14. oktobrim LU galvenajā ēkas (Raiņa
bulvāris 19) 2. stāvā, pie ieejas Lielajā
aulā. Vēlāk, līdz pat 2012./2013.
mācību gada beigām izstāde būs
apskatāma visās LU fakultāšu ēkās.

Praktiskie darbi fiziskajā ģeogrāfijā Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē. 1926. gads.

Izstāde „Vācu komiksi”
Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža iela
4a) līdz 31. oktobrim apskatāma grāmatu
izstāde „Vācu komiksi”, kuras ekspozīcijā
izliktas dažādas komiksu grāmatas un
burtnīcas. Apmeklētājus gaida gan plaši
pazīstami klasiķu darbi, piemēram, Vilhelma
Buša (Wilhelm Busch) „Makss un Morics” un
Brēzela (Brösel) „Verners”, gan mazpazīstamu
autoru darbi, aptverot dažādus komiksu
žanrus. Izstāde sagatavota sadarbojoties ar
Gētes institūta Rīgā bibliotēku.
Vairāk informācijas par izstādi.

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

