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IESAISTIES  

LU BIBLIOTĒKAS NEDĒĻĀ! 

Jau trešo gadu aprīlī LU Bibliotēka 

organizē pasākumu programmu  

„LU Bibliotēkas nedēļa”, kurā lasītāji tiek 

iepazīstināti ar bibliotēkas vidi dažādās 

interesantās izstādēs, konkursos, loterijās un 

diskusijās. 

Šonedēļ, no 22. līdz 26. aprīlim, Jums ir lieliska iespēja līdzdarboties bibliotēkas 

ikdienā un iepazīt daudzveidīgo pakalpojumu klāstu, darbiniekus un viņu sasniegumus 

pasākumu kopumā, kurus pavada moto „Atklāj vēl nezināmo!”. 

Iepazīsties ar plašo LU Bibliotēkas nedēļas programmu šeit. 

IZMANTO IESPĒJU UN PIEDALIES LU BIBLIOTĒKAS JAUNUMU LOTERIJĀ 

LU Bibliotēkas jaunumu abonentiem ir 

lieliska iespēja saņemt interesantu un 

noderīgu balvu no LU Bibliotēkas un  

LU abonēto datubāzu pārstāvjiem, veicot 

dažas vienkāršas darbības. Tev ir tikai jābūt 

vienam no sekotājiem LU Bibliotēkai 

mikroblogošanas tīklā Twitter! 

Lai piedalītos loterijā: 

A) Lietotājam, kas jau seko LU Bibliotēkas 

mikroblogam, jāpiesakās LU Bibliotēkas 

mirkoblogā ar tekstu „Es saņemu LU 

Bibliotēkas jaunumus!”, tam pievienojot 

haštagu #LUBibliotekasLoterija. 

B) Lietotājam, kas vēl neseko LU Bibliotēkas mikroblogam: 

 Jākļūst par LU Bibliotēkas mikrobloga sekotāju; 

 Jāpiesakās loterijai LU Bibliotēkas mikroblogā ar tekstu „Es saņemu LU Bibliotēkas 

jaunumus!”, tam pievienojot haštagu #LUBibliotekasLoterija. 

Loterijas balvas ieguvējs tiks paziņots LU Bibliotēkas nedēļas pasākumā, kas norisināsies 

25. aprīlī plkst. 16.00, LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, 

teoloģija (Raiņa bulv.19, 2. stāvs). Balvu uzreiz varēs iegūt izlozes pasākumā vai saņemt līdz  

31. maijam LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, 

uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Loterijas rezultāti tiks publicēti gan LU Bibliotēkas 

mājas lapā, gan LU Bibliotēkas mikroblogā @InfoBibl. 

Taču, ja arī izlozē Tev nepaveiksies, apmeklējot izlozes pasākumu, saņemsi mazu piemiņas 

suvenīru! 

Pilns loterijas nolikums pieejams šeit. 

© Foto: LU Bibliotēka. 2013. 

http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/
http://www.lu.lv/biblioteka/bibliotekasnedela2013/jaunumuloterija/
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NOSKATIES JAUNĀKOS LU BIBLIOTĒKAS VIDEOMATERIĀLUS 

Pamācība pašrocīgai grāmatu izsniegšanai un nodošanai bibliotēkā 

Izsniedz un nodod grāmatas pats! Tas ir ātri un vienkārši! Trijās no vienpadsmit LU 

Bibliotēkas nozaru bibliotēkām pieejamas grāmatu izsniegšanas - nodošanas 

pašapkalpošanās iekārtas. Tās atrodas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, 

teoloģija (Raiņa bulv. 19), Ekonomikas zinātņu bibliotēkā (Aspazijas bulv. 5), Humanitāro 

zinātņu bibliotēkā (Visvalža iela 4a). Piedāvājam īsu to lietošanas instrukciju videomateriālā. 

 

Datubāzu mobilās aplikācijas Tavā viedtālrunī 

LU Bibliotēka piedāvā ne tikai drukātos resursus, bet arī elektroniskos resursus. 

Nozīmīga šo resursu daļa ir LU abonētās datubāzes, kurām pieejamas arī mobilās lietotnes. 

Mobilo aplikāciju lietošana ir lieliska iespēja izmantot visas datubāzu funkcijas viedtālrunī. 

 

LU Bibliotēkas abonēto e-resursu saraksts pieejams šeit. 

PUBLICĒTS JAUNS RAKSTS LU BIBLIOTĒKAS DIGITALIZĀCIJAS GRUPAS 

BLOGĀ 

Digitalizācija LU Bibliotēkā uzsākta 2009. gadā ar mērķi sekmēt LU virzību uz zinātnes 

universitāti, veicināt Latvijas Universitātes pētījumu un Latvijas kultūras mantojuma 

starptautisko atpazīstamību un pieejamību plašai sabiedrībai Latvijā un pasaulē. Drukāto 

izdevumu digitalizācija LU Bibliotēkā garantē informācijas resursu saglabāšanu nākamajām 

paaudzēm, kā arī piekļuvi elektroniskajā vidē. Digitalizācijas procesus LU Bibliotēkā vada 

digitalizācijas grupa, trīs darbinieku sastāvā – Zintis Gūts, Māris Melderis un Gita Rozenberga. 

Paralēli ikdienas pienākumiem, grupas darbinieki interesējas arī par digitalizācijas 

aktualitātēm pasaulē, tapēc no 2012. gada interesantākie apskati, jaunumi un citas ziņas par 

digitalizāciju tiek publicētas arī citiem interesentiem „LU Bibliotēkas digitalizācijas grupas 

blogā”. Jaunākais no rakstiem „Komiksi, marksisti, reklāmas... Par dažām saistošām 

digitālajām kolekcijām” stāsta par trim interesantām digitalizēto materiālu krātuvēm. 

Aicinām izlasīt! 

 

http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/e-resursi/e-resursi/
http://digigrupa.wordpress.com/
http://digigrupa.wordpress.com/
http://digigrupa.wordpress.com/2013/04/16/komiksi-marksisti-reklamas-par-dazam-saistosam-digitalajam-kolekcijam/
http://digigrupa.wordpress.com/2013/04/16/komiksi-marksisti-reklamas-par-dazam-saistosam-digitalajam-kolekcijam/
http://www.youtube.com/watch?v=O1qlxLrP2zc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=EmuJNvb5uk4&feature=youtu.be
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IESKATIES LU E-REPOZITĀRIJA KOLEKCIJĀ „DISERTĀCIJAS”  

LU Bibliotēka šobrīd aktīvi strādā pie LU izstrādāto un aizstāvēto disertāciju 

digitalizēšanas. Daļa no tām jau ir pieejamas LU e-resursu repozitārijā - tur iekļautas 

disertācijas, ar kuru autoriem LU ir noslēgusi promocijas darba publiskošanas atļaujas 

līgumus. Ieskaties kolekcijā, jo, iespējams, kāds no materiāliem varētu noderēt studiju un 

pētnieciskajā darbā. 

LU e-resursu repozitārijs pieejams šeit. 

Kolekcija „Disertācijas” pieejama šeit. 

JAUNĀKIE IZMĒĢINĀJUMA PIEEJAS E-RESURSI, KAS PIEEJAMI  

LU (LANET) DATORTĪKLĀ 

University Library Online 

Līdz 2013. gada 26. aprīlim datubāzē „University Library 

Online” pieejamas vairāk nekā 30 000 e-grāmatas krievu 

valodā  literatūrā, vēsturē, filozofijā, sociālajās zinātnēs, kultūrā, mākslā 

un reliģijā krievu valodā. Jāatzīmē, ka vairāku izdevniecību - "БИНОМ. 

Лаборатория знаний", " Дашков и Кo", " Теревинф", "Институт 

компютерных иссдедоаний ИКИ"  "Регулярная и хаотичная динамика РХД", "Флинта", 

"Физматлит", "Машиностроение", "Альпина Публишер" – grāmatas izmēģinājumā 

piekļuvē nav pieejamas. Grāmatas pilnteksta versijas aplūkošanai izmantojama opcija 

„Постраничный просмотр”. 

BiblioRossica 

Līdz 2013. gada 10. maijam ASV izdevēja „Academic Studies Press” 

platformā „BiblioRossica” pieejamas e-grāmatas humanitārajās zinātnēs 

krievu un angļu valodās. „BiblioRossica” piedāvā vairāk nekā 6500  

e-grāmatas vēsturē, filozofijā, literatūrā un valodniecībā, mākslā u.c. 

nozarēs, kas ietvertas 5 tematiskajās kolekcijās. Akadēmiskās literatūras, 

mācību materiālu un daiļliteratūras kolekcijās iekļautas grāmatas krievu valodā, 

specializētajās kolekcijās “Contemporary Jewish Studies”, “Contemporary Russian Studies” 

iekļautas grāmatas angļu valodā.  

„Taylor & Francis” e-žurnāli 

Līdz 2013. gada 30. aprīlim izdevniecība „Taylor& Francis” piedāvā 

bezmaksas piekļuvi vairāk nekā 300 žurnāliem fizikā, datorzinātnēs, matemātikā, 

statistiskā un inženierzinātnēs. Tos iespējams aplūkot, atverot attiecīgās nozares 

saiti, kurā dots pieejamo e-žurnālu saraksts.  Ja atverot saiti, resursi nav pieejami, 

nepieciešams reģistrēties individuāli, izmantojot saiti „Register an account”. 

EBSCO L’Année philologique  

Līdz 2013. gada 20. maijam pieejams e-resurss EBSCO L’Année 

philologique, kas aptver informāciju par grieķu un latīņu literatūru un 

valodniecību. Tajā atrodama informācija par vēsturi, mākslu, arheoloģiju, 

filozofiju, reliģiju, mitoloģiju, mūziku, zinātni un citiem tematiem. 

http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/repozitarijs/
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/24
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://explore.tandfonline.com/content/est/free-access-april.php?utm_source=tandf&utm_medium=email&utm_content=internal&utm_campaign=ESTFAM
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/e-resursi/e-resursi/ebsco/
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Citas LU Bibliotēkas izstādes 

Izstādes nosaukums Eksponēšanas vieta Adrese Eksponēšanas 

noslēguma datums 

 Pēc septiņiem mirkļiem 100 

gadi 

LU Bibliotēkas Vēstures un 

filozofijas zinātņu 

bibliotēka 

Mārstaļu 

iela 28/30 

01.05.2013. 

Matemātiskās rotaļlietas LU Bibliotēkas Fizikas un 

matemātikas fakultātes 

bibliotēka 

Zeļļu iela 8, 

5. stāvs 

30.04.2013. 

Rūdolfa Blaumaņa 

„Skroderdienas Silmačos” 

caur gadu desmitiem 

LU Humanitāro zinātņu 

fakultāte 

Visvalža 

iela 4a 

24.05.2013. 

Virtuālā izstāde „Latvijas 

Ģeogrāfijas biedrībai 90” 

LU Portāls - - 

 

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.kultura.lu.lv/zinas/t/19950/
http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/20101/
http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/20101/
http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/20101/
http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas-izstades/lgb90/
http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas-izstades/lgb90/
mailto:Alise.Locmele@lu.lv

