
 

© Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2012. 

29.01.2013. 

Latvijas Universitātes (LU) 

 Bibliotēkas jaunumi 

AKTIVITĀTES 

28. janvārī tika prezentēta renovētā LU Bibliotēkas ēka Kalpaka bulv. 4 

LU Bibliotēkas ēkas 

restaurācija Kalpaka bulv. 4 ir 

noslēgusies. Šīs nedēļas sākumā, 

28. janvārī notika svinīga renovēto 

telpu prezentācija. Atjaunotajā ēkā 

turpmāk darbosies LU Kerkoviusa 

nams: Humanitāro un sociālo 

zinātņu pētījumu centrs un  

LU Bibliotēka.  

Ievērojamā Rīgas politiskās, 

sabiedriskās un saimnieciskās 

dzīves dalībnieka, pirmā Rīgas 

mēra Ludviga Vilhelma Kerkoviusa (1831–1904) savrupnamu projektējis Vidzemes 

guberņas arhitekts Jānis Fridrihs Baumanis (1834 –1891). Projekts datēts ar  

1874. gadu, bet ēka celta līdz 1878. gadam. Kopš 20. gs. 40. gadiem nams ir mājvieta  

LU Bibliotēkai. 

No 2012. gada 13. aprīļa līdz 2013. gada 15. janvārim saskaņā ar projektētāja 

SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca” izstrādāto tehnisko projektu LU Bibliotēkas ēkas 

rekonstrukciju veica SIA „Re&Re”. Rekonstrukcijas darbu ar restaurācijas elementiem 

būvuzraudzību nodrošināja SIA „Celtniecības kvalitātes aģentūra”, autoruzraudzību – 

SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca”. 

Renovācijas darbu kopējās izmaksas ir 2 603 657 lati. Bibliotēka tiks iekārtota 

vēsturiskajā nama daļā, bet zinātnisko centru vajadzībām paredzēta sētas būvju vietā 

uzceltā jaunā ēka. 
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Interesenti tiek gaidīti LU 71. konferences Bibliotēkzinātnes un 

informācijas zinātnes sekcijas sēdē 

LU 71. konference tika atklāta 2013. gada  

24. janvārī un tā turpināsies līdz pat 7. martam. 

Kopskaitā konferences programmā plānotas  

10 plenārsēdes un 150 sekciju sēdes, kurās tiks 

nolasīts 1701 referāts. 

31. janvārī plkst. 9.00 LU galvenās ēkas (Raiņa 

bulv. 19) 1. auditorijā LU Bibliotēka aicina uz LU  

71. konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas 

zinātnes sekcijas sēdi. Tā paredzēta trijās sesijās, 

prezentējot nozares jaunāko pētījumu rezultātus 

referātos un stenda referātos. 
 

Interesenti laipni aicināti! Dalībai sēdē lūdzam 

reģistrēties. To iespējams izdarīt vēl līdz  

šodienai - 29. janvārim. 
 

Reģistrācijas forma. 

Sēdes programma. 

LU 71. konferences mājas lapa. 

E-RESURSI 

Nozaru bibliotēkās pieejama laikraksta „Dienas Bizness” e-avīze 

Laikraksts „Dienas Bizness” sadarbībā ar Latvijas 

Universitāti piedāvā bezmaksas pieeju laikraksta „Dienas 

Bizness” elektroniskajai versijai. Laikrakstā var smelties 

iedvesmu no uzņēmēju veiksmes stāstiem, tajā ir 

atrodama noderīga informācija - aktuālu procesu analīze, plaši ekspertu viedokļi un 

vērtējumi, pētnieciski un ekskluzīvi materiāli, kā arī uzņēmumu vērtējumi nozaru 

griezumā. „Dienas Biznesa” e-avīzē ir iespēja pārlapot laikraksta numurus, kas izdoti 

kopš 2006. gada oktobra.  
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Laikraksta „Dienas Bizness” e-avīzei var piekļūt līdz 2013. gada 30. jūnijam 

visās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās. 

IZSTĀDES 

LU Bibliotēkas veidotajās izstādēs iespējams iepazīties ar LU 2012. gada 

intelektuālajiem sasniegumiem publikācijās 

LU 71. zinātniskās konferences ietvaros, 

LU Bibliotēka aicina iepazīties ar LU mācībspēku 

un zinātnieku 2012. gadā izdotajām 

zinātniskajām publikācijām, kas apkopotas un 

aplūkojamas izstādēs visās LU Bibliotēkas 

nozaru bibliotēkās, kā arī virtuālajā izstādē  

LU portāla sadaļā Bibliotēka. 

Virtuālā izstāde „Latvijas Universitātes 

2012. gada intelektuālie sasniegumi 

publikācijās” sniedz ieskatu LU zinātnieku 

pētnieciskajā darbā, apkopojot informāciju par 

fakultāšu, zinātnisko institūtu, zinātnisko 

institūtu-aģentūru un citu struktūrvienību 

personāla zinātniskajām publikācijām. Savukārt 

visās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās līdz  

31. martam aplūkojamas LU fakultāšu mācībspēku publikāciju izstādes, kurās 

apkopoti attiecīgo fakultāšu mācībspēku 2012. gadā publicētie nozīmīgākie 

zinātniskie darbi – monogrāfijas, zinātniskie raksti, promocijas darbi un to 

kopsavilkumi, konferenču materiāli, mācību līdzekļi u. c. publikācijas. 
 

LU fakultāšu mācībspēku publikāciju izstādes apskatāmas LU Bibliotēkas 

nozaru bibliotēku darba laikā: 

 Bioloģijas zinātņu bibliotēka (Kronvalda bulv. 4, 326. telpa) 

 Daudznozaru bibliotēka: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa 

bulv. 19, 203. telpa) 

 Ekonomikas zinātņu bibliotēka (Aspazijas bulv. 5, 203. telpa) 

 Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēka (Zeļļu iela 8, Fizikas 

nodaļas laboratorijas korp. 5. stāvs) 

 Humanitāro zinātņu bibliotēka (Visvalža iela 4a, 1. stāvs) 

 Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka (Jūrmalas gatvē 74/76,  

1. stāvs) 

 Ķīmijas zinātņu bibliotēka (Kr. Valdemāra iela 48, 26. telpa) 

 Medicīnas bibliotēka (Šarlotes iela 1a, 8. telpa) 

 Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka (Lomonosova iela 1a, 1. stāvs) 

 Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēka (Mārstaļu ielā 28/30, 2. stāvs) 

 Zemes un vides zinātņu bibliotēka (Alberta ielā 10, 113. telpa) 
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LU Bibliotēkas nozaru bibliotēku darba laiki. 

Vairāk informācijas par izstādēm „Latvijas Universitātes 2012. gada 

intelektuālie sasniegumi publikācijās” pieejama šeit. 

 

Citas izstādes LU Bibliotēkā: 

Izstādes nosaukums Eksponēšanas vieta Adrese 

Eksponēšanas 

noslēguma 

datums 

Uz priekšu, uz Marsu! 
LU Fizikas un matemātikas fakultātes 

bibliotēka 
Zeļļu iela 8 20.02.2013. 

Pēc septiņiem mirkļiem 

100 gadi 
LU galvenā ēka Raiņa bulv. 19 06.02.2013. 

 

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   

http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/darba-laiki-un-kontakti/
http://www.lu.lv/zinas/t/18042/
http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/17991/
http://www.lu.lv/zinas/t/16364/
http://www.lu.lv/zinas/t/16364/
mailto:Alise.Locmele@lu.lv

