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Latvijas Universitātes (LU)
Bibliotēkas jaunumi
AKTIVITĀTES
Šoreiz atgādinām par trim aktuāliem pakalpojumiem, kas varētu būt noderīgi
gatavojoties eksāmeniem, rakstot referātus, kursa darbus un noslēguma darbus,
kā arī uzsākot jauno mācību semestri.
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Nakts abonements - iespēja atsevišķus uz vietas izmantojamos informācijas resursus
patapināt ārpus Bibliotēkas darba laika. Tas nozīmē, ka lietotājiem tiek izsniegti tie
bibliotēkas krājumā esošie informācijas resursi, kuriem elektroniskajā katalogā
eksemplāra statuss ir „Lasītavā/Izsniedz uz nakti” un „Uz vietas/Izsniedz uz nakti”.
Iepriekš rezervējot, tos var saņemt konkrētās nozaru bibliotēkas darba laika pēdējā
pusstundā. Resursu jānodod nākamajā bibliotēkas darba dienā, 15 minūšu laikā no
bibliotēkas atvēršanas brīža. Vienlaikus tiek izsniegts tikai viens informācijas resurss.
Kavējuma nauda par katru nokavēto stundu virs noteiktā nodošanas laika ir 1.00 Ls.
Pašapkalpošanās skenera izmantošana iespēja ieskenēt materiālus, kuri nav lielāki
par A4 lapas formātu. Pakalpojumu īpaši
izdevīgi izmantot brīžos, kad interesējošais
informācijas resurss atrodas lasītavā vai tiek
izsniegts tikai darbam lasītavā. Skenēšana
pieejama dažādos formātos: BMP, JPG, TIFF,
PDF, OCR. Ieskenētos failus, nosūtot uz epastu vai ievietojot atmiņas nesējā, var
izmantot arī darbam mājās. Pakalpojums
pieejams bez maksas.
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Informācijas resursu saraksta sastādīšana - iespēja pasūtīt sarakstu ar informācijas
resursiem, kuri atlasīti pēc izvēlētās tēmas. Lietotājam pakalpojuma saņemšanas
veidlapa jāaizpilda elektroniski. Bibliotekārs, izmantojot norādīto temata aprakstu,
nepieciešamo hronoloģisko aptvērumu, valodas, resursu veidus, kā arī citu informāciju,
veiks resursu atlasi. Tie tiek aprakstīti pēc bibliogrāfiskā standarta un sagrupēti pēc
dokumentu veidiem.
Pakalpojuma cena tiek aprēķināta pēc saraksta sastādīšanā ieguldītā laika (minimālā
cena ir 6.00 Ls - divu stundu izmaksas). Apmaksu var veikt elektroniski vai uz vietas
jebkurā no LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkām. Pakalpojuma izpildes termiņu nosaka
pasūtījuma steidzamība, apjoms un sarežģītība. Aptuvenais izpildes termiņš ir 2 nedēļas.
Pēc informācijas resursu saraksta sastādīšanas un apmaksāšanas, lietotājam tas tiks
nosūtīts elektroniski pa e-pastu var arī to varēs saņemt drukātā formā jebkurā
LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkā.
Visi LU Bibliotēkas pakalpojumi.
Maksas pakalpojumu cenrādis.
Lai Jums izdevusies sesija un zināšanām bagāts jaunais mācību semestris!

E-RESURSI
Abonēta jauna datubāze – OECD iLibrary
OECD iLibrary ir pilnu tekstu e-resurss, kas apkopo
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
(Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), kā arī organizāciju
IEA (International Energy Agency), NEA (Nuclear Energy Agency), OECD Development
Centre, ITF (International Transport Forum) izdotās grāmatas, rakstus, ziņojumus un
statistiku ekonomikā, valsts pārvaldē, demogrāfijā, attīstības politikā, vietējā un
reģionālajā attīstībā, izglītībā, vides zinātnēs, zinātnē un pētniecībā, veselības
aizsardzībā u.c. nozarēs. E-resursā ietvertas grāmatas un raksti, kas izdoti kopš 1998.
gada, statistikas dati apkopo informāciju no 1960. gada par vairāk nekā 80 valstīm.
OECD iLibrary lapa un tiešsaistē lasāmie materiāli ir piemēroti lasīšanai mobilajās
ierīcēs.

Līdz 11. februārim izmēģinājuma pieejā datubāze JSTOR
Datubāze JSTOR ir daudznozaru pilnu tekstu e-žurnālu arhīvu
datubāze, kas sastāv no vairākām kolekcijām. LU Bibliotēkai ir
izmēģinājuma pieeja visām arhīva kolekcijām – Arts & Sciences
I-XI un Life Sciences. Tās ir savstarpēji saistītas humanitāro un
sociālo zinātņu nozares kolekcijas, kas papildina viena otru ar
padziļinātāku informāciju dažādās nozarēs - ekonomikā,
politikas zinātnēs, literatūrā, filozofijā u.c. Life Sciences kolekcijā
iekļauti e-žurnāli ekoloģijā, botānikā, zooloģijā, epidemioloģijā,
veselības zinātnēs u.c.

Minētās kolekcijas satur žurnālus no vairākām vadošajām izdevniecībām:
 Sage Publications
 Springer
 Taylor & Francis
 Blackwell Publishing
 Cambridge University Press
 Oxford University Press
 John Wiley & Sons u.c.
Datubāzes izmēģinājuma laikā ir pieejami tikai e-žurnāli, to saraksts ir pieejams šeit.
Datubāze pieejama LU (Lanet) datortīklā līdz 2013. gada 11. februārim.
Visi e-resursi.
Aicinām izvērtēt izmēģinājuma e-resursu nepieciešamību turpmākai izmantošanai. Ja
uzskatāt, ka LU nepieciešams konkrētu datubāzi abonēt, rakstiet LU Bibliotēkai uz e-pastu:
info-bibl@lu.lv vai izsakiet savu viedokli šeit.

IZSTĀDES
Izstādes nosaukums
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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

