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Latvijas Universitātes (LU)
Bibliotēkas jaunumi

AKTIVITĀTES
Mainīts nozaru bibliotēku darba laiks pirmssvētku un svētku laikā!

IZSTĀDES
Izstāde „National Geographic – ienes pasauli Tavās mājās”
Izglītības zinātņu un psiholoģijas
bibliotēkā (Jūrmalas gatve 74/76)
no 17. decembra līdz 2. janvārim
skatāma „National Geographic”
žurnālu ceļojošā izstāde „National
Geographic – ienes pasauli Tavās
mājās”. Interesenti izstādē var
aplūkot
senākos
žurnāla
izdevumus, kas atrodami LU
Bibliotēkas krājumā, dažādus
žurnāla elementus un pielikumus,
© Foto: Žurnāla „National Geographic” latviešu izdevuma galvenais redaktors
Rimants Ziedonis dāvina Latvijas Universitātei vēsturiskas Latvijas fotogrāfijas no
kā arī apskatīt fotogrāfijas no
„National Geographic” arhīva. Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2012.
„National Geographic” arhīva,
kuras LU saņēmusi dāvinājumā pēc veiksmīgas sadarbības žurnāla pirmā izdevuma
latviešu valodā popularizēšanas pasākumos.
Vairāk informācijas par izstādi.

Virtuālā izstāde „Kognitīvo zinātņu un semantikas kolekcija Latvijas
Universitātes Bibliotēkā”
Aicinām iepazīties ar Sociālo zinātņu
bibliotēkas un Kognitīvo zinātņu un
semantikas centra direktora asoc. prof.
Jurģa Šķiltera veidoto virtuālo izstādi
„Kognitīvo zinātņu un semantikas
kolekcija
Latvijas
Universitātes
Bibliotēkā”. Tajā apkopota informācija
par vērtīgo un nozīmīgo Kognitīvo

zinātņu un semantikas centra dāvinājumu LU Bibliotēkai, kas saņemts 2011. gadā.
923 kolekcijas dokumenti pārstāv dažādas zinātņu nozares – filozofiju, psiholoģiju,
antropoloģiju, fiziku, matemātiku, lingvistiku un citas. Kolekcija atrodas LU
Bibliotēkas Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā.
Virtuālā izstāde pieejama šeit.
Vairāk informācijas par izstādi.

Izstāde „Profesoram Mārim Purgailim - 65”
Ekonomikas zinātņu bibliotēkas
lasītavā (Aspazijas bulv. 5, 2.
stāvā, 203. telpā) līdz 29.
decembrim
skatāma
LU
Ekonomikas
un
vadības
fakultātes dekāna, ekonomikas
doktora,
profesora
Māra
Purgaiļa publikāciju izstāde, kas
veidota par godu profesora 65
gadu jubilejai.
Profesors Māris Purgailis ir LU
© Foto: LU EVF dekāns asoc. prof. Māris Purgailis.
Ekonomisko sistēmu vadības
Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2011.
teoriju un metožu katedras profesors un kopš 2006. gada pilda LU Ekonomikas un
vadības fakultātes dekāna pienākumus. Izstādē aplūkojamas profesora nozīmīgākās
zinātniskās publikācijas, mācību līdzekļi, raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu
krājumos, disertācija, kā arī bridža spēlē gūtie apbalvojumi.
Vairāk informācijas par izstādi.

Citas izstādes LU Bibliotēkā:
Izstādes
nosaukums

Eksponēšanas vieta

Adrese

Pēc septiņiem
mirkļiem 100 gadi
28* šis un tas par
programmēšanu
Latvijā

LU galvenā ēka, 2. stāvs, pie
ieejas Lielajā aulā
Daudznozaru bibliotēka:
datorika, juridiskās
zinātnes, teoloģija

Raiņa
bulvāris 19
Raiņa
bulvāris 19

Eksponēšanas
noslēguma
datums
02.01.2013.
11.01.2013.

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

