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Latvijas Universitātes (LU)
Bibliotēkas jaunumi
AKTIVITĀTES
Pieejams Kerkoviusa nama renovēto telpu prezentācijas pasākuma video
Aicinām video formātā iepazīties ar šī gada
28. janvārī notikušo svinīgo renovētās ēkas
Kalpaka bulvārī 4 prezentācijas pasākumu.
Video iekļauta arī ekskursija, kurā
iespējams iepazīt atjaunotās telpas un
uzzināt interesantus vēsturiskus faktus par
ēku. Turpmāk tajā atradīsies LU Bibliotēka
un Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu
centrs. Ēka celta kā Rīgas politiskās,
sabiedriskās un saimnieciskās dzīves
dalībnieka, pirmā Rīgas mēra Ludviga
Vilhelma Kerkoviusa savrupnams.
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Video.
LU Bibliotēkas Digitalizācijas grupas blogā jauns raksts
Digitalizācija LU Bibliotēkā tika uzsākta 2009. gadā – ar nolūku sekmēt LU virzību uz
zinātnes universitāti, veicināt Latvijas Universitātes pētījumu un Latvijas kultūras
mantojuma starptautisko atpazīstamību un pieejamību plašai sabiedrībai Latvijā un
pasaulē.
Materiālu digitalizāciju LU Bibliotēkā veic digitalizācijas grupa. Tās darbinieki Zintis
Gūts, Māris Melderis un Gita Rozenberga vada netikai digitalizācijas procesu LU
Bibliotēkā, bet arī aktīvi interesējas par digitalizācijas jaunumiem un aktualitātēm
pasaulē. Jau no 2012. gada interesantākie apskati tiek publicēti grupas veidotajā blogā.
Šā gada 28. janvārī tajā publicēts jauns raksts „Digitālā bibliotēka Europeana – Eiropas
kultūras mantojuma apkopotāja”, kurā koncentrētā veidā lasītāji tiek iepazītināti ar
vienu no lielākajām digitālajām bibliotēkām „Europeana”, kas vienlaicīgi ir arī digitālais
arhīvs un muzejs.

E-RESURSI
Paplašināta piekļuve datubāzei „Web of Science”
Kompānijas „Thomson Reuters” pētniecības platforma „ISI Web of
Knowledge” ar datubāzēm „Web of Science” un „Journal Citation

Reports” LU akadēmiskajam un administratīvajam personālam nodrošina vienotu
piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to
citēšanu, kas ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.
„Web of Science” datubāzē ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par vairāk kā
12 000 žurnāliem dabaszinātnēs, sociālajās un humanitārajās zinātnēs, piedāvājot
rakstu bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju.
Datubāze piedāvā plašas meklēšanas, atlases un rezultātu analīzes iespējas.
„Web of Science” datubāzē pieejama informācija no 1990. gada, un tā sastāv no vairākām
citēšanas indeksu datubāzēm:


„Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1992-present”



„Social Sciences Citation Index (SSCI) --1992-present”



„Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1992-present”

No šī mēneša sākuma izmēģinājuma pieejā ir piekļuve arī citām „Web of Science”
citēšanas indeksu datubāzēm:


„Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present”



„Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities
(CPCI-SSH) --1990-present”



„Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2005-present”



„Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2005present”

Jaunākie e-resursi izmēģinājuma pieejā
„Partridge Slang Online”
Datubāze „Partridge Slang Online” apkopo skaidrojumus angļu
valodas slengiem, sarunvalodas vārdiem un sociālos medijos
lietotājiem vārdu saīsinājumiem. Vārdnīca ietver vairāk kā
60 000 ierakstu no sešām izdevniecības e-grāmatām.
Lietotājvārdu un paroli var jautāt LU Bibliotēkas konsultantam vai atrast LU portāla
pilnvarotajā daļā.
Pieejama līdz 2013. gada 5. martam.

„Alexander Street Anthropology”
Datubāze „Alexander Street Anthropology” piedāvā plašu un
daudzveidīgu resursu pētniecībai antropoloģijā, socioloģijā, kultūras
vēsturē, politikā, ekonomikā, reģionu un vides studijās, ģeogrāfijā,
lingvistikā un reliģiju zinātnēs. Datubāzē iekļautas vairāk nekā 1000

dokumentālo videomateriālu, kā arī vairāk nekā 10 000 pilnteksta dokumentu un arhīvu
materiālu. Izmēģinājuma pieejas ietvaros datubāze piedāvā piekļuvi kolekcijām
Ethnographic Video Online un Antropology Online.
Pieejama LU (Lanet) datortīklā līdz 2013. gada 4. aprīlim.

Trīs izdevniecības „The Royal Society” žurnāli
Lielbritānijas
Nacionālās
Zinātņu
akadēmijas
izdevniecība „The Royal Society” ir viena no pasaulē
vecākajām zinātniskās literatūras izdevniecībām un
šobrīd sagatavo un izdod fizikas un dabas zinātņu
žurnālus.
Dabas zinātņu žurnāli:


„Proceedings of the Royal Society B”



„Open Biology”

Starpnozaru žurnāli:


„Journal of the Royal Society Interface”

Žurnāli pieejami LU (Lanet) datortīklā līdz 2013. gada 11. aprīlim

Visi izmēģinājuma pieejas e-resursi pieejami šeit.
LU Bibliotēka aicina izmēģinājuma e-resursus izmantot studiju un pētniecības darbam,
meklējot un saglabājot visus sev noderīgos pilntekstu materiālus, jo datubāzes LU
pieejamas tikai uz noteiktu laiku. Aicinām arī izpētīt to nepieciešamību turpmākai
izmantošanai. Ja uzskatāt, ka LU nepieciešams konkrētu datubāzi abonēt, rakstiet LU
Bibliotēkai uz e-pastu: info-bibl@lu.lv vai arī izsakiet izsakiet savu viedokli šeit.

IZSTĀDES
Profesora Ulda Krastiņa nozīmīgāko monogrāfiju izstāde
LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa
bulv. 19, 203. telpa) līdz 8. martam apskatāma LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko
zinātņu katedras profesora Dr.habil.iur. Ulda Krastiņa nozīmīgāko monogrāfiju izstāde,
kas veidota par godu profesora 80 gadu jubilejai. Izstādē apskatāmi izdevumi no
LU Bibliotēkas krājuma un profesora Ulda Krastiņa personīgās kolekcijas.
Jāatzīmē, ka 2013. gadā klajā nākusi profesoram Uldim Krastiņam veltītā biobibliogrāfija
„Profesors Uldis Krastiņš”. Tās atklāšanas pasākums notika 8. februārī Juridiskajā
fakultātē, LU 71. konferences ietvaros, Krimināltiesisko zinātņu sekcijā.

Biobibliogrāfijas sastādītāji ir LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas
darbinieki - Dita Tretjakova, Jana Klebā, Sandra Ranka. Šis ir tikai viens no daudzajiem
LU Bibliotēkas sastādītajiem bibliogrāfiskajiem rādītājiem. To sagatavošana tiek
piedāvāts kā maksas pakalpojums, pēc LU fakultāšu, institūtu un citu LU struktūrvienību
personāla pieprasījuma.

© Foto: Māris Kaparkalējs, “Latvijas Vēstnesis”

LU Bibliotēkas veidotā biobibliogrāfija
„Profesors Uldis Krastiņš”. Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds. 2013.

Vairāk informācijas par izstādi.
Citi LU Bibliotēkas veidotie izdevumi.
Vairāk informācijas par pakalpojumu „Bibliogrāfiju sastādīšana”.
Citas izstādes LU Bibliotēkā:
Izstādes nosaukums
Pēc septiņiem mirkļiem
100 gadi

Eksponēšanas vieta

Adrese

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultāte

Jūrmalas gatve
74/76

Eksponēšanas
noslēguma
datums
20.02.2013.

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

