
 

© Foto:  Žurnāla «National Geographic» latviešu izdevuma galvenais redaktors  

Rimants Ziedonis dāvina Latvijas Universitātei vēsturiskas Latvijas fotogrāfijas no  

„National Geographic” arhīva. Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. 2012. 

17.10.2012. 

Latvijas Universitātes (LU) 

Bibliotēkas jaunumi 
 

AKTIVITĀTES  
 
Latvijas Universitāte dāvinājumā saņēmusi vēsturiskas fotogrāfijas no  

„National Geographic” arhīva 

 

Septembra beigās Latvijā iznāca 

žurnāla „National Geographic” 

pirmais numurs latviešu valodā.  

LU galvenajā ēkā (Raiņa bulvāris 19) 

norisinājās vairāki šim notikumam 

veltīti pasākumi - „National 

Geographic” pieredzējušais fotogrāfs  

Marks Tīsens un izpildviceprezidents 

Terenss Adamsons uztājās ar 

vieslekcijām, interesentiem bija 

iespēja iepazīties ar žurnāla krāšņāko 

fotogrāfiju izstādi „NG ICONS” un, LU 

Bibliotēkas krājumā esošu, unikālu 

žurnālu eksemplāru izstādi „National Geographic – ienes pasauli Tavās mājās”. Pēc veiksmīgas 

sadarbības pasākumu organizēšanā, žurnāla „National Geographic” latviešu izdevuma galvenais 

redaktors Rimants Ziedonis LU uzdāvināja trīs vēsturiskas Latvijas fotogrāfijas no «National 

Geographic» arhīva: 

 Girls in old Lettish costumes. Photograph by J. Reeksta. Circa 1924. (Meitenes latviešu 

tautastērpos) 

 The harbor of Riga in the winter. Photograph by J. Reeksta. Circa 1924. (Rīgas osta 

ziemā) 

 Market in Libau. Photograph by Ernest Peterffy. Circa 1923. (Liepājas tirgus) 

Fotogrāfijas tiks iekļautas LU Bibliotēkas krājumā un jau novembrī ar tām varēs iepazīties 

izstādē Zemes un vides zinātņu bibliotēkā (Alberta iela 10). 

 

Dāvinājuma saņemšanas fotoreportāža. 

 

E-RESURSI 
 
Ievērojami palielināts izmēģinājuma pieejas datubāzu skaits 

 

Šobrīd izmēģinājuma pieejā nodrošināts rekordliels e-resursu skaits – trīsdesmit viena 

datubāze! LU Bibliotēka aicina šos e-resursus izmantot studiju un pētniecības darbam, meklējot 

un saglabājot visus sev noderīgos pilntekstu materiālus, jo datubāzes LU pieejamas tikai uz 

noteiktu laiku. Aicinām arī izpētīt to nepieciešamību turpmākai izmantošanai.  

http://foto.lu.lv/arhiivs/2012/j_okt/02/index.html


 

Ja uzskatāt, ka LU nepieciešams konkrētu datubāzi abonēt, rakstiet LU Bibliotēkai uz 

e-pastu: info-bibl@lu.lv vai arī izsakiet izsakiet savu viedokli šeit. Šīs nedēļas jaunumos 

informācija par 25 jaunākajām izmēģinājuma pieejas datubāzēm. 

 

Visi izmēģinājuma pieejas e-resursi pieejami šeit. 

 

Datubāze „Mary Ann Liebert, Inc. publishers”  

 

Mary Ann Liebert, Inc. publishers ir viena 

no vadošajām pētniecības organizācijām 

zinātnes, tehnoloģijas un medicīnas 

industrijā. Datubāzē pieejami nozīmīgi 

pētījumi biomedicīnā, klīniskajā medicīnā, tradicionālajā un alternatīvajā medicīnā, sabiedrības 

veselībā un māszinībās, kā arī pieejamas publikācijas inženierijā, biznesā, vides zinātnē un 

juridiskajās zinātnēs. Datubāze pieejama LU (Lanet) datortīklā līdz 2012. gada. 25. novembrim. 

 

Datubāzes no EBSCOhost 

 

 American Theological Library Association (ATLA)  

 Historical Monographs Collection  

 Biomedical Reference Collection  

 Child Development & Adolescent Studies  

 Computers & Applied Sciences  

 Complete Education Full Text (H.W. Wilson)  

 Education Research Complete  

 Environment Complete  

 Gender Studies Database  

 Global Health History Reference Center  

 Humanities Full Text (H.W. Wilson)  

 Legal Collection Literary Reference Center  

 PsycBOOKS (datubāze pieejama LU (Lanet) datortīklā līdz 15. novembrim)  

 Psychology & Behavioral Sciences Collection  

 Religion & Philosophy Collection  

 Small Business Reference Center  

 Social Sciences Full Text (H.W. Wilson)  

 Humanities Full text  

 Art Full text  

 Education Research Complete  

 Communication&Mass Media complete  

 Business Source  

 

Datubāzes pieejamas LU (Lanet) datortīklā līdz 2012. gada 15. decembrim. 

 

  

http://www.lu.lv/?id=7900
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/izmeginajuma-pieejas-e-resursi/
http://www.liebertpub.com/
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&authtype=ip&id=320721E63C1635073756358632153E0231833013&ugt=723731663C5635973706354632653E2221E360D36113689360E321E338133503&return=y&IsAdminMobile=N


 

© Foto: Henrihs Strods. Uldis Briedis, Dienas mediji. 

© Foto: LU Bibliotēkas seniespiedumu kolekcijas izdevumi.  

Aija Uzula, LU Bibliotēka. 2012. 

IZSTĀDES UN PASĀKUMI 
 

Piemiņas izstāde  

„Vēstures profesors Heinrihs Strods 20.04.1925.-14.04.2012.” 
 

Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēkā 

(Mārstaļu iela 28/30) no  

15. oktobra līdz 16. novembrim apskatāma 

piemiņas izstāde Henriham Strodam - 

vēstures zinātņu doktoram, LU emeritētajam 

profesoram Latvijas vēsturē, Latvijas Zinātņu 

akadēmijas goda loceklim, Latvijas 

Vēsturnieku komisijas loceklim, Latvijas 

Okupācijas muzeja Pētniecības programmas 

vadītājam. Par savu darbu Latvijas vēstures 

pētniecībā Heinrihs Strods ir apbalvots ar 

Triju Zvaigžņu ordeni. Izstādē iespējams 

aplūkot vairāk kā  

80 profesora publikācijas publikācijas, kas 

aptver dažādus Latvijas vēstures posmus. 

 

Vairāk informācijas par izstādi. 

 

 

Izstāde „Antīkās literatūras pasaulē” 
 

No 25. oktobra līdz 26. oktobrim  

LU notiks 4. starptautiskā klasiskās filoloģijas 

biennāles konference „ANTIQUITAS VIVA 

2012 : ΠΑΙΔΕΙΑ – izglītība / izglītošanās 

antīkajā pasaulē un tās vērtību mantojums”. 

Līdz ar konferences atklāšanu 25. oktobrī LU 

galvenās ēkas (Raiņa bulv. 19) Mazajā aulā no 

plkst. 12:30 līdz 17:00 būs apskatāma LU 

Bibliotēkas veidotā izstāde „Antīkās 

literatūras pasaulē”. Interesenti varēs 

iepazīties ar 16. gadsimta līdz 18. gadsimta 

nozīmīgākajiem dažādus antīkās literatūras 

žanrus pārstāvētiem darbiem no LU 

Bibliotēkas antīko autoru darbu 

seniespiedumu kolekcijas. 

 

http://www.lu.lv/zinas/t/15812/


 

 
 
LU Bibliotēka jau ceturto gadu rīko starptautiskās Open Access nedēļas pasākumus. Šogad 
visi interesenti aicināti apmeklēt „Zinātnes kafejnīcas” diskusiju „Kā guglēt gudri jeb kā 
atšķirt labus brīvpieejas resursus?”, kā arī piedalīties seminārā „Brīvpieejas e-resursu 
publicēšana: iespējas un attīstība”. 
 

Diskusija „Kā guglēt gudri jeb kā atšķirt labus brīvpieejas resursus?” 
 

Diskusijā, kas notiks 24. oktobrī, plkst. 18.00 LU kafejnīcā Raiņa bulv. 19 tiks apspriestas 

brīvpieejas informācijas resursu izmantošanas iespējas un to kvalitātes izvērtēšana. 

Pasākumu vadīs Juris Šteinbergs, uzstāsies LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Sociālo un 

politisko pētījumu institūta zinātniskais asistents Jānis Daugavietis, LU SZF Informācijas un 

bibliotēku studiju nodaļas vadītāja Baiba Holma, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātes (PPMF) docents Uldis Pāvuls, LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes 

profesors Māris Kļaviņš un doktoranti Zane Vincēviča-Gaile un Artis Robalds. 

 

Seminārs „Brīvpieejas e-resursu publicēšana: iespējas un attīstība” 
 

Seminārs par OpenAIRE 2012. gada aktualitātēm un projektu OpenAIREplus notiks 26. 

oktobrī, plkst. 10.00. Mazajā aulā, Raiņa bulv. 19. Interesenti  tiks iepazīstināti ar  

jaunākajām aktivitātēm Open Access jomā Eiropas Savienībā un plānotajām Open Access 

nostādnēm ES ietvarprogrammā Apvārsnis 2020. Viesi no Igaunijas iepazīstinās ar 

kaimiņvalsts pieredzi digitālo mācību grāmatu veidošanā, projekta Open Access attīstībā. 

Savukārt brīvpieejas elektroniskā žurnāla „Baltic Journal of Psychology” pārstāvji pastāstīs 

par tā izdošanas procesu no 2000. līdz 2012. gadam. 

 

Vairāk informācijas par „Open Acess” nedēļas (22.-28. oktobris) pasākumiem. 

Vairāk informācijas par „Open Acess” kustību. 

 
 

 

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/aktivitates/konferences-un-seminari/open-access-nedela-2012/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/open-access/
mailto:Alise.Locmele@lu.lv

