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Latvijas Universitātes (LU) 

 Bibliotēkas jaunumi 

 
 

 

AKTIVITĀTES 

Nozaru bibliotēku darba laiks Latvijas valsts svētkos 

Atzīmējot Latvijas Republikas 

Neatkarības 94. proklamēšanas gadadienu, 

no 17. novembra līdz 19. novembrim 

mainīts LU Bibliotēkas nozaru bibliotēku 

darba laiks. 

 

 

 

 

 

17. novembrī 
 

Nozaru bibliotēka Darba laiks 

Bioloģijas zinātņu bibliotēka slēgta 

Daudznozaru bibliotēka: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija 9-17 

Ekonomikas zinātņu bibliotēka 9-17 

Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēka slēgta 

Humanitāro zinātņu bibliotēka 9-16 

Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka 9-16 

Ķīmijas zinātņu bibliotēka slēgta 

Medicīnas bibliotēka slēgta 

Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka slēgta 

Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēka slēgta 

Zemes un vides zinātņu bibliotēka slēgta 
 

18. un 19. novembrī visas LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkas slēgtas. 
 

Informācija par nozaru bibliotēku darba laikiem studiju periodā. 

 

http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/darba-laiki-un-kontakti/
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E-RESURSI 

Izmēģinājuma pieejā divas jaunas datubāzes „The International 

Monetary Fund's (IMF) eLibrary” un „ACLS Humanities E-Book (HEB)” 

The International Monetary Fund's eLibrary 

Datubāze „The International Monetary Fund's 

eLibrary” nodrošina tiešu piekļuvi IMF periodiskajiem 

izdevumiem, grāmatām, ziņojumiem un pētījumiem, kā 

arī pētniecības datiem, statistikas rīkiem. Datubāzē 

atrodama informācija makroekonomikā, globalizācijā, tirdzniecībā, demogrāfijā un 

citos ekonomikas zinātnē apskatījos tematos. Datubāze pieejama LU (Lanet) 

datortīklā līdz 2012. gada 31. decembrim. 

 

ACLS Humanities E-Book 

Datubāzē „ACLS Humanities E-Book” pieejamas gandrīz 3 700  

e-grāmatas, kuras novērtējuši un recenzējuši humanitāro zinātņu 

nozares eksperti. Datubāzi līdz 2012. gada 30. novembrim var 

izmantot, reģistrējoties datubāzē. Lai reģistrētos jāizvēlas organizācija 

University of Michigan (most users) un jānorāda parole, kas pieejama 

LU pilnvarotajā daļā vai jautājot to LU Bibliotēkas konsultantam. 

 
 

 

IZSTĀDES 

Izstāde „Ojārs Vācietis un viņa atstātais mantojums” 

Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža iela 4a) no 

12. novembra līdz 29. novembrim apskatāma izstāde 

„Ojārs Vācietis un viņa atstātais mantojums”, kas 

veidota 2. starptautiskās konferences „Ojārs Vācietis un 

viņa laiks latviešu rakstniecībā” ietvaros. Izstādes 

apmeklētāji varēs iepazīties ar O.Vācieša, viena no 

izcilākā 20. gs. latviešu dzejnieka,  devumu latviešu 

literatūrā - dzejas un prozas darbiem, tulkojumiem, kā 

arī vairāku citu autoru darbu krājumiem un izlasēm, 

kurus O.Vācietis sastādījis, rakstījis tiem ievadvārdus. 

 

Vairāk informācijas par izstādi. 

 

http://elibrary.imf.org/browse
http://www.humanitiesebook.org/
http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/16354/
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Ceļojošā izstāde „Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi” 

apskatāma LU galvenajā ēkā 

Svinot LU 93. jubileju un augstākās 

izglītības 150 gadus Latvijā, LU Bibliotēka 

izveidojusi izstādi „Pēc septiņiem 

mirkļiem 100 gadi”, kas veltīta LU 

studentu un mācībspēku ikdienas un 

svētku mirkļiem. Izstādē apskatāmi 

vēsturiski materiāli no 1920. gada līdz 

mūsdienām, uzskatāmi raksturojot 

mācību procesu: lekcijas, dokumentus, 

praksi un nodarbības laboratorijās, 

studentu dienas, eksāmenu sesijas un 

izlaidumus. No 9. novembra līdz 21. novembrim izstāde apskatāma LU galvenajā ēkā 

(Raiņa bulvāris 19), bet līdz 2012./2013. mācību gada beigām izstāde tiks izvietota 

visās LU fakultāšu ēkās. 

 

Vairāk informācijas par izstādi. 

Izstādes atklāšanas fotoreportāža. 

 

 

 

 

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/16364/
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