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LU Bibliotēkas jaunumi
AKTIVITĀTES
Četras nozaru bibliotēkas pagarina savu darba laiku
No 3. septembra Humanitāro zinātņu bibliotēka,
Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka,
Ekonomikas zinātņu bibliotēka un Daudznozaru
bibliotēka: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija
lietotājiem ir atvērtas ilgāk. Humanitāro zinātņu un
Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkas
lietotājiem savas durvis ver stundu ātrāk un
strādās no plkst. 9.00. līdz 20.00. Savukārt
Daudznozaru bibliotēka: datorika, juridiskās
zinātnes, teoloģija un Ekonomikas zinātņu
bibliotēka lietotājiem ne tikai stundu ātrāk ver
savas durvis, bet arī beidz savu darbu stundu vēlāk,
strādājot no plkst. 9.00. līdz pat plkst. 21.00.
Uzzini vairāk par Bibliotēkas darba laikiem.

Vēl viena reģistrācijas iespēja elektroniskajā kopkatalogā
Lai varētu izmantot LU Bibliotēkas krājumā esošos
informācijas resursus studijām un pētnieciskajai
darbībai, katra mācību gada sākumā studentiem un
pasniedzējiem
ir
nepieciešams
tos
pasūtīt
elektroniskajā kopkatalogā. Visi LU studenti un
darbinieki, kas reģistrējušies LU Bibliotēkā,
autorizācijai kopkatalogā var izmantot gan LUIS
lietotājvārdu un paroli, gan iepriekšējās autorizēšanās
iespējas. Savukārt pirmā kursa studenti, izmantojot
LUIS kodus, var pasūtīt interesējošās grāmatas un
žurnālus arī pirms reģistrēšanās LU Bibliotēkā.
Jāatzīmē, ka reģistrēšanās un pārreģistrēšanās jebkurā
no vienpadsmit nozaru bibliotēkām klātienē vēl
aizvien ir nepieciešama, lai varētu informācijas
resursus izņemt un izmantot arī citus LU Bibliotēkas
piedāvātos pakalpojumus.
Uzzini vairāk par grāmatu pasūtīšanu un elektronisko katalogu.

LU Bibliotēkas Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija
LU Bibliotēkas Centrālās bibliotēkas ēka Kalpaka bulvārī 4 no šī gada 17. marta ir slēgta apmeklētājiem ēkā ir uzsākti renovācijas darbi. Šobrīd Centrālās bibliotēkas krājums un pakalpojumi ir pieejami
vienpadsmit LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās, bet jau pavisam drīz Rīgas centrā mirdzēs atjaunota
arhitektūras pērle.

LU Bibliotēkas Centrālās bibliotēkas ēkas Kalpaka bulv. 4
renovācijas darbi. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.

Uzzini vairāk par Kalpaka bulvāra 4 renovāciju.
Ēkas renovācijas fotoreportāža.

E-RESURSI
Izmēģinājuma pieejā datubāze dabaszinātnēs –
National Research Council of Canada (NRC) Reserch Press
National Research Council of Canada (NRC) Reserch Press ir Kanādas
Zinātnes izdevniecības (Canadian Science Publishing) veidota datubāze,
kur pieejami 15 zinātniskie žurnāli, kas aptver informāciju
dažādās dabaszinātņu nozarēs. LU pieejami visi datubāzē publicētie žurnāli:
















Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism
Biochemistry and Cell Biology
Botany
Canadian Geotechnical Journal
Canadian Journal of Chemistry
Canadian Journal of Civil Engineering
Canadian Journal of Earth Sciences
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Canadian Journal of Forest Research
Canadian Journal of Microbiology
Canadian Journal of Physics
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology
Canadian Journal of Zoology
Environmental Reviews
Genome

Datubāze pieejama visā LU (Latnet) tīklā līdz 2012. gada 15. oktobrim.

Izmēģinājuma pieejā Krievijas mediju ziņu datubāze Polpred.com
Datubāze Polpred.com ir Krievijas masu mediju ziņu datubāze,
kurā iekļautas vairāk kā miljons Krievijas masu medijos
publicētas ziņas no aptuveni 600 ziņu avotiem. Tās var sakārtot
pēc valsts, nozares ziņu avota, publicēšanas datuma un citiem kritērijiem. Datubāzei Polpred.com var
piekļūt līdz 2013. gada 15. aprīlim, izmantojot paroles, kas pieejamas LU pilnvarotajā sadaļā E-resursi
vai vaicājot LU Bibliotēkas konsultantam.

Izmēģinājuma pieejā paplašināta piekļuve datubāzei SpringerLink
Datubāzē pieejami pilnteksta žurnāli ķīmijā, fizikā, matemātikā un
astronomijā, medicīnā, zemes un vides zinātnē, datorzinātnēs,
tiesību zinātnēs, filozofijā, psiholoģijā un citās zinātņu nozarēs.
Izdevniecības Springer datubāzes izmēģinājuma pieejā iespējams
izmantot arī daļu e-grāmatu un uzziņu izdevumus (eReferences).
Izmēģinājuma pieeja LU (Lanet) datortīklā nodrošināta līdz 2012. gada 15. novembrim.

Pieejama jauna EBSCO datubāze Teacher Reference Center
Datubāzē pieejami vairāk nekā 280 populārāko skolotāju periodisko izdevumu indeksi
un abstrakti, kas ietver informāciju par tālākizglītību, jaunākajiem pedagoģijas zinātnes
pētījumiem, mācību programmu izstādi, pamatskolas un vidusskolas izglītību, lasīt un
rakstīt prasmes standartiem, skolu administrāciju un skolotāju izglītību. Pieejama visā
LU (Lanet) datortīklā, kā arī ārpus LU telpām, izmantojot datubāzu serveri.

Aptauja „Elektroniskie resursi Latvijas Universitātē”
Bibliotēka aicina LU personālu piedalīties aptaujā „Elektroniskie resursi LU”, lai noteiktu e-resursu
izmantošanas nepieciešamību akadēmiskā un pētnieciskā darba veikšanai Latvijas Universitātē un,
atbilstoši finansiālām iespējām, nodrošinātu optimālu e-resursu izvēli, analizētu abonēto e-resursu
izmantošanas tendences.
Aptaujas anketa pieejama šeit.

PASĀKUMI UN IZSTĀDES
Izstāde „Asoc. profesors Enoks Biķis”
Medicīnas bibliotēkā (Šarlotes iela 1 a) no 19. septembra līdz
31. oktobrim apskatāma asoc. prof. Enoka Biķa 75 gadu
jubilejas izstāde. Tās apmeklētāji var iepazīties par profesora
zinātniskajām publikācijām, ieguldījumu medicīnā un
teoloģijā.
Vairāk informācijas par profesora saniegumiem un izstādi
lasiet šeit.

Skolotāju profesijas vēsturei veltīta izstāde
LU Pedagoģijas muzejs un LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un
psiholoģijas bibliotēka līdz 17. decembrim piedāvā izstādi
„Skolotāja profesijas vēsture: avoti, pētījumi, pētnieki”, kas
apskatāma Pedagoģijas muzejā (Anniņmuižā, Jūrmalas gatvē
74/76). Izstāde būs saistoša pedagoģijas vēstures un
pedagoģiskās domas veidošanās pētniekiem un ikvienam
Latvijas vēstures interesentam.
Apmeklējumu lūgums iepriekš pieteikt:
Tel.: 67033860, Aida.Kruze@lu.lv
Tel. 67034047, pedagoģijas.bibl@lu.lv
Vairāk informācijas par izstādi lasiet šeit.

Grāmatu izstāde „Vācu komiksi”
LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā (Jūrmalas gatve
74/76,) līdz 26. septembrim iespējams apskatīt grāmatu izstādi „Vācu komiksi”.
Bibliotēkā apskatei izliktas dažādas komiksu grāmatas un burtnīcas.
Apmeklētājus gaida gan iemīļota komiksu klasika, piemēram, Vilhelma Buša
(Wilhelm Busch) „Makss un Morics” un Brēzela (Brösel) „Verners”, gan
mazpazīstami komiksu žanri. Izstāde sagatavota sadarbojoties ar Gētes institūta
Rīgā bibliotēku.
Vairāk informācijas par izstādi lasiet šeit.

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

