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© Pasākuma „Čūsku valstībā” izstāde „Čūskas laiku laikos”.
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013.

1

Čūsku „pētnieki” viesojas LU Bibliotēkā
Latvijā Eiropas mēroga pasākums „Muzeju nakts” šogad norisinājās 18. maijā. Kā ik
gadu interesenti tika aicināti apmeklēt valsts muzejus un citas institūcijas, iesaistoties
interesantās aktivitātēs. Latvijas Universitāte (LU) aicināja apciemot „LU Māju” Raiņa
bulvārī 19, kurā tika prezentēta visa tās lielā saime – fakultātes un struktūrvienības.
Pasākumu programmas ietvaros viesus pie sevis uzņēma arī LU Bibliotēka. Saskaņā ar
Austrumu kalendāru 2013. gads ir melnās ūdens Čūskas gads, bet „Muzeju nakts 2013”
devīze bija „Zaļā krāsa – mežs”. Līdz ar to, LU Bibliotēkas darbinieki nolēma pasākumu
veltīt čūskām, izliekot apskatei vērtīgus un senus resursus no Reto izdevumu un rokrakstu
kolekcijas, kā arī jaunāko uzziņu literatūru, kur bīstamos rāpuļus var iepazīt tuvāk. Tika
piedāvātas arī citas saistošas aktivitātes. Piemēram, pacietīgākie viesi trenēja arī pirkstu
veiklību, izlokot dažādu sarežģītības pakāpju origami, bet daļa izvēlējās attīstīt savas
iemaņas čūsku zīmēšanā un krāsošanā. LU Bibliotēkas pasākumā Daudznozaru bibliotēkā:
datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija kopumā piedalījās gandrīz 500 interesenti.
LU Bibliotēka saka lielu paldies visiem, kas iesaistījās pasākumā!
Uz tikšanos „LU Mājā” arī nākošgad!

© Pasākuma „Čūsku valstībā” izstāde „Čūskas laiku laikos”.
Foto: LU Bibliotēka. 2013.

© Pasākuma „Čūsku valstībā” papīra darbnīca.
Foto: LU Bibliotēka. 2013.

© Pasākuma „Čūsku valstībā” izstāde „Čūskas laiku laikos”.
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013.

© Pasākuma „Čūsku valstībā” krāsu darbnīca.
Foto: LU Bibliotēka. 2013.
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© Pasākuma „Čūsku valstībā” dalībnieku darbi.
Foto: LU Bibliotēka. 2013.

Pilna pasākuma „Čūsku valstība” fotoreportāža.
Pasākuma „LU Māja” fotoreportāža.

Bruno Bahs pieteicis Ginesa rekordam
LU Bibliotēkas darbinieku portretu fotokolāžu
Pagājušajā LU Bibliotēkas jaunumu
izdevumā (skat. LU Bibliotēkas jaunumu
arhīvs)
prezentējām
LU
Bibliotēkas
direktores veltījumu darbiniekiem – kolēģu
portretu
fotokolāžu
šarža
stilā.
Kā paredz mākslas veids, tajā attēloti portreti
humoristiskā veidā, izceļot personas sejas
vaibstu raksturīgākās iezīmes. Iespējams
daļa lasītāju jau ir pamanījuši informāciju
ziņu portālos – mākslas darbs ir pieteikts © Mākslinieks Bruno Bahs un LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska,
Ginesa rekordam jaunā un unikālā atklājot darbinieku portretu kolāžu šarža stilā.
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013.
nominācijā „Apjomīgākā portretu kolāža
šarža stilā”.
Darba autors ir mākslinieks Bruno Bahs, kurš pauž pārliecību – šarža popularitāte
pasaulē vēl tikai augs. Šī iemesla pēc, darbs arī ticis pieteikts pilnīgi unikālā nominācijā
prestižajam izdevumam. Ja komisija rekordu apstiprinās, Bruno Bahs būs pirmais Latvijas
mākslinieks, kurš ierakstīs savu vārdu Ginesa rekordu grāmatā.

Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” viesojas atjaunotajā
LU Bibliotēkas Centrālās bibliotēkas ēkā
Apvienība „Apeirons” ir organizācija, kuras mērķis ir integrēt
sabiedrībā cilvēkus ar invaliditāti. Vides pieejamības analizēšana ir viens
no tās galvenajiem darbības virzieniem – regulāri tiek veikti vides
monitoringi, lai izvērtētu ēku pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti.
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Likumā noteikts, ka visās jaunceltajās un atjaunotajās ēkās vajadzētu būt izveidotai
pieejamai videi cilvēkiem ar kustību traucējumiem, taču normas ne vienmēr tiek ievērotas.
Kopumā organizācijas eksperti katru gadu novērtē vairāk kā 300 jaunceltās un
rekonstruētās ēkas visā Latvijā, labākās izvirzot arī apbalvošanai konkursā „Zelta kruķis”.
LU Bibliotēkai ir liels prieks paziņot, ka „Apeirona” eksperti ir novērtējuši renovēto
Centrālās bibliotēkas ēku Kalpaka bulvārī 4 un atzinuši to par pieejamu cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.

© Kerkoviusa nams: Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centrs un Bibliotēka.
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013.

Papildināts pieejamo e-grāmatu saraksts
Līdztekus drukātajiem informācijas resursiem LU Bibliotēka piedāvā arī plašu
elektronisko grāmatu klāstu. 2013. gada sākumā tika veikts apjomīgs to iepirkums un jau
šobrīd no veiktā pasūtījuma pieejamas 216 dažādu nosaukumu grāmatas.
Lai atvieglotu studiju un pētniecības darbu, LU Bibliotēka sakārtojusi visas pieejamās
elektroniskās grāmatas pa zinātņu nozarēm. Jauniegūtie resursi papildina bioloģijas,
datorzinātnes, ekonomikas, ķīmijas, medicīnas, pedagoģijas un psiholoģijas, kā arī
teoloģijas un tiesību zinātnes nozares resursus. Aicinām iepazīties un izmantot plašo
elektronisko grāmatu klāstu studiju un pētniecības darbos!
E-grāmatu saraksts pieejams šeit.

© Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2013.
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Izmēģinājuma pieejā datubāze „Library PressDisplay”
Datubāzē „Library PressDisplay” ir pieejams
vairāk kā 100 valstīs izdoto 3000 laikrakstu un
žurnālu digitālo izdevumu pilns saturs. Meklēšanu datubāzē iespējams veikt pēc laikrakstu
nosaukumiem, valstīm un valodām. Datubāzē pieejamais navigācijas rīks
„SmartNavigation” nodrošina ērtu lasīšanu, ļaujot skatīt izdevumus pilnā atvērumā, sniegt
komentārus, pārvietoties uz rakstiem no satura rādītāja, klausīties rakstu audioierakstus,
rakstus izdrukāt, nosūtīt uz e-pastu un veikt citas funkcijas. Resursa pirmajā lapā vairākās
tematiskās rubrikās apkopotas aktuālās ziņas, pieejama fotogalerija ar dienas notikumiem
pasaulē un cita informācija.
Datubāze pieejama izmēģinājumā līdz 2013. gada 2. jūnijam LU tīklā. Ja, atverot
resursu, tiek prasīts lietotājvārds un parole, tie ir pieejami LU portāla pilnvarotajā daļā.
Citi izmēģinājuma pieejas e-resursi, kas pieejami LU tīklā:
Izmēģinājuma
resursa nosaukums
New England
Journal of Medicine

Elektonisku žurnālu
datubāze

Laikraksta "Dienas
Bizness" e-avīze

Elektronisku laikrakstu
datubāze

Veids

Zinātņu
nozare/nozares
Medicīna

Pieejas noslēguma datums

Dažādas

31.12.2014.

30.06.2013.

Piesakies semināram
„Oxford University Press datubāzu resursi un to izmantošana”
Aicinām 29. maijā no plkst. 14.00-15.30 piedalīties
Kultūras informācijas sistēmu centra un LU Bibliotēkas rīkotajā
informatīvajā seminārā „Oxford University Press datubāzu resursi un to izmantošana”.
Seminārs notiks LU galvenajā ēkā, Raiņa bulv. 19, 1. auditorijā un to vadīs „Oxford
University Press” pārstāve Marzena Giers-Fidler. Apmācības notiks angļu valodā un tajās
paredzēts iepazīstināt ar „Oxford University Press” datubāzu „Grove Art Online”, „Grove
Music Online”, „Oxford Handbooks Online”, „Oxford Scholarship Online”, „Oxford
Reference” raksturojumu, to resursiem un informācijas izguves iespējām. Lūdzam pieteikt
savu dalību seminārā līdz 27. maijam, izmantojot elektronisko pieteikšanās formu.
Vairāk informācijas par:



LU abonēto datubāzi „Oxford Reference Online”.
e-resursiem.
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Aprīlī LU Bibliotēka saņēmusi trīs grāmatu dāvinājumus
Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Dr. phil. Andra Rubeņa 52 eksemplāru
dāvinājums vēstures, teoloģijas un tiesību zinātnes nozarēs.
LU centra „Konfūcija institūts” 166 eksemplāru dāvinājums. Pasniegtas grāmatas,
kartes, digitālie un video dokumenti, kas iepazīstina ar Ķīnas ģeogrāfiju, vēsturi un
tradīcijām.
Projekta „Japanese literature publishing and promotion center” septiņu japāņu
daiļliteratūras grāmatu dāvinājums.

Visi saņemtie dāvinājuma eksemplāri jau ir pieejami lietotājiem.
LU Bibliotēka izsaka lielu pateicību dāvinātājiem par līdzdalību kvalitatīvas
informācijas pieejamības nodrošināšanā studijām un pētniecībai.
Jaunieguvumu saraksts.
Informācija par iespējām līdzdarboties LU Bibliotēkas attīstībā.

Digitalizācijas grupas blogā publicēts jauns raksts
Vēlreiz aicinām interesentus ielūkoties LU Bibliotēkas nedēļas pasākumos,
iepazīstoties tuvāk ar Digitalizācijas grupas aktivitātēm tās veidotajā bloga rakstā „Kā
digitalizācijas grupa LU Bibliotēkas nedēļā piedalījās”.
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28. maijā tiks atklāta izstāde „Pēterim Zvidriņam - 70”
Ekonomikas zinātņu bibliotēkas lasītavā
(Aspazijas bulv. 5, 2. stāvs, 203. telpa) 28. maijā
plkst. 12.00 tiks atklāta izstāde, kas veidota
par godu akadēmiķa un ekonomikas habilitētā
doktora Pētera Zvidriņa 70 gadu jubilejai.
Profesors devis lielu ieguldījumu demogrāfijas
zinātnes attīstībā Latvijā, padziļināti pētījis
darbaspēka resursus un iedzīvotāju politiku.
Izstādē būs apskatāmas P. Zvidriņa
nozīmīgākās publikācijas, saņemtie diplomi un
goda raksti. Tos būs iespējams aplūkot līdz pat
21. jūnijam. Visi interesenti laipni aicināti!
Vairāk informācijas par izstādi.
© Profesors Pēteris Zvidriņš.
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2010.

Citas izstādes LU Bibliotēkā:
Eksponēšanas
noslēguma datums

Izstādes nosaukums

Eksponēšanas vieta

Adrese

Didaktiskie izdevumi
ķīmijā

LU Bibliotēkas Ķīmijas zinātņu
bibliotēka

Kr. Valdemāra
iela

31.05.2013.

Imants Ziedonis un viņa
literārais mantojums

LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu
bibliotēka

Visvalža iela
4a

31.05.2013.

Lasīšanas paradumi
mākslas darbos

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultāte

Jūrmalas
gatve 74/76

12.07.2013.

Bibliotēkas tēls literatūrā

LU portāls

-

-

LU goda doktora H.
Vintera publikācijas

LU portāls

-

-

Mūsu liktens lietas

LU portāls

-

-

Vairāk informācijas par izstādēm LU Bibliotēkā.

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
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