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Pagājušajā nedēļā, 27. septembrī tika atzīmēta pirmās pētniecības bibliotēkas Latvijā –                 
LU Bibliotēkas Kalpaka bulvāra bibliotēkas darbības uzsākšana, kas būs cieši saistīta ar             
zinātniskās pētniecības informacionālo nodrošināšanu LU humanitāro un sociālo zinātņu 
institūtiem. Gan Bibliotēka, gan institūti atradīsies atjaunotā Kerkoviusa nama telpās               
Kalpaka bulvārī 4.
Svinīgās atklāšanas brīdī uzrunas vārdus teica LU rektors Mārcis Auziņš, LU Bibliotēkas 
direktore Iveta Gudakovska, mākslas vēsturniece Vita Banga un LU Fonda valdes locekle 
Laila Kundziņa-Zvejniece.
No 30. septembra LU Bibliotēkas Kalpaka bulvāra bibliotēka apmeklētājiem ir atvērta darba 
dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00. Lasītājiem tiek piedāvāts izmantot brīvpieejas krājumu 
humanitārajās un sociālajās zinātnēs, uzziņu un periodiskos izdevumus, pētnieciskajam 
darbam iekārtotas individuālas kabīnes, lasītavu un atpūtas stūrīti otrajā stāvā.
Laipni gaidīti visi interesenti, kas meklē piemērotu vidi pētnieciskajai darbībai.
Atklāšanas pasākuma fotoreportāža.
LU Bibliotēkas darba laiki un kontakti.

Darbu uzsākusi LU Bibliotēkas Kalpaka bulvāra bibliotēka

Pētnieciskajam darbam iekārtota individuālā 
kabīne.

Pirmie LU Bibliotēkas Kalpaka bulvāra 
bibliotēkas apmeklētāji.

Brīvpieejas krājums humanitārajās un
sociālajās zinātnēs.

Daiļliteratūras plaukts. Abonements.

Atjaunotais Kerkoviusa nams 
Kalpaka bulvārī 4.

No kreisās: LU rektors Mārcis Auziņš, 
LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska.

No kreisās:  LU Bibliotēkas direktore 
Iveta Gudakovska, LU rektors Mārcis Auziņš, 
LU Mācību prorektors Andris Kangro.

LU Bibliotēkas Kalpaka bulvāra bibliotēkas svinīgās atklāšanas pasākums
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Svētku viesi.

http://foto.lu.lv/arhiivs/2013/i_sep/29/index.html
http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/darba-laiki-un-kontakti/


Atklāta izstāde „Pēc sešiem mirkļiem 100 gadi”

Līdz ar jaunās LU Bibliotēkas Kalpaka bulvāra bibliotēkas atvēršanu, 27. septembrī tika 
atklāta LU 94. dzimšanas dienai veltīta izstāde „Pēc sešiem mirkļiem 100 gadi”, kas apkopo 
izsmeļošu informāciju par visiem LU Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrības 
„Juventus” mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem – koriem, deju kolektīviem, vokālajiem 
ansambļiem u.c.
Atklājot izstādi, klātesošos uzrunāja izstādes kuratore, LU Bibliotēkas direktores vietniece 
Mārīte Saviča, kā arī LU Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrības „Juventus” 
biedrības direktore Edīte Simanoviča, pēc tam svētku programmu turpināja                                
LU māksliniecisko kolektīvu priekšnesumi. Viesi varēja baudīt koru „Latve” un „Dziedonis” 
skanīgās balsis, lustēt kopā ar deju kolektīviem „Dancis” un „Dandari”, aplūkot Tautas 
lietišķās mākslas studijas „Vāpe” darbu izstādi, kā arī iesaistīties LU Studentu teātra 
improvizētajā „mēģinājumā” un baudīt LU Pūtēju orķestra muzikālo sniegumu. Interesenti 
Tautas lietišķās mākslas studijas „Vāpe” izstādi līdz 29. oktobrim vēl var paspēt apskatīt     
LU Bibliotēkas Kalpaka bulvāra bibliotēkas otrā stāva lasītavā.
Stendu izstāde gada garumā apceļos visas LU fakultātes un tajā varēs iepazīties ar 19             
LU radošo kolektīvu spilgtākajiem vēsturiskajiem mirkļiem. Savukārt LU portālā iespējams 
apskatīt virtuālo izstādi, kurā apkopoti 24 bijušo un esošo LU māksliniecisko kolektīvu 
apraksti, vēsturiski dokumenti un vizuālie materiāli: fotogrā�ijas, a�išas, diplomi, notis, 
apsveikumi, atšķirības zīmes, koncertu programmas, viesu grāmatas, pateicības raksti, kā 
arī audio un video ieraksti.
Sekojiet informācijai LU portālā par iespējām apskatīt stendu izstādi.
Virtuālā izstāde apskatāma: http://www.mirkli.lu.lv/
Plašāka informācija par izstādi.

LU Kultūras, Izglītības un Jaunrades biedrības 
„Juventus” direktore Edīte Simanoviča.

Izstādes kuratore, LU Bibliotēkas direktores 
vietniece Mārīte Saviča.

Vīru koris „Dziedonis”. Tautas lietišķās mākslas studijas „Vāpe” izstāde. LU Studentu teātra rekvizītu ekspozīcija.

Izstāde „Pēc sešiem mirkļiem 100 gadi”.

Izstādes „Pēc sešiem mirkļiem 100 gadi” atklāšana un
LU mākliniecisko kolektīvu radošie priekšnesumi
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http://www.mirkli.lu.lv/
http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/22816/


Atskats Zinātnieku naktī

Šogad, 27. septembrī LU Bibliotēka pirmo reizi apmeklētājiem piedāvāja pasākumu         
Zinātnieku nakts ietvaros, kas tika organizēta jaunatklātajā LU Bibliotēkas Kalpaka bulvāra          
bibliotēkā.
Interesenti varēja iepazīties ar izcilām personībām ķīmijā publikāciju izstādē „Nobela    
prēmijas laureāts V. Ostvalds un viņa gaitu turpinātājs P. Valdens”, aplūkot ievērojamo ķīmiķu 
izgudrotos laboratorijas priekšmetus no Ķīmijas vēstures muzeja un LU Ķīmijas fakultātes 
krājumiem.
Pasākumu programmu papildināja LU Ķīmijas fakultātes studentu sniegtais aizraujošais 
šovs ķīmijā, kurā tika demonstrēti eksperimenti ar ūdeni un šķidrumiem, demonstrējot arī 
ūdens negatīvo ietekmi uz grāmatām. Apskatei tika izlikti arī LU Bibliotēkas krājuma 
eksemplāri, kas cietuši no ūdens ietekmes. Interesenti varēja izmantot iespēju iemūžināt 
pasākuma apmeklējumu īpaši izveidotā foto stūrītī.
LU Bibliotēka vēlas pateikties apmeklētājiem par ieinteresētību un aicina pasākumu ciklu 
apmeklēt arī nākošgad!
Izstādi „Nobela prēmijas laureāts V. Ostvalds un viņa gaitu turpinātājs P. Valdens” līdz             
30. oktobrim iespējams apskatīt LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes                  
bibliotēkā, Zeļļu ielā 8.
Pasākuma fotoreportāža.
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Izstāde „Nobela prēmijas laureāts V. Ostvalds 
un viņa gaitu turpinātājs P. Valdens”.

LU Bibliotēkas krājuma eksemplāru 
ekspozīcija, kas cietuši no ūdens ietekmes.

LU Ķīmijas fakultātes studenti Lita Marlēna 
Fišere un Vladislavs Šavlovskis, demonstrējot 
eksperimentus ar ūdeni un šķidrumiem.

Zinātnieku nakts apmeklētāji. Fotostūrītis. Ķīmijas šova vadītājs
Vladislavs Šavlovskis.

Zinātnieku nakts apmeklētāji 
iesaistās eksperimentu īstenošanā.

Zinātnieku nakts

https://plus.google.com/photos/109291516865275604125/albums/5929417347845740801?authkey=COeSi_aI5YDvKw


Aizvadīti LU rektoram Jūlijam Auškāpam veltītās grāmatas atvēršanas svētki

LU 94. gadadienā, 28. septembrī, LU Bibliotēkas Kalpaka bulvāra bibliotēkā notika                     
LU rektoram, profesoram, izglītības ministram Jūlijam Auškāpam veltītās grāmatas 
atvēršanas svētki.
Svētkus atklāja LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska, pasākumā piedalījās LU rektors 
Mārcis Auziņš un LU zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks. Svētku dalībniekiem par darbu 
grāmatas veidošanā pastāstīja tās veidotāji – Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja direktors 
Ilgars Grosvalds, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš un             
LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrā�ijas nodaļas galvenā bibliotekāre Sandra Ranka. 
Profesora J. Auškāpa darbību Latvijas vēstures kontekstā analizēja LU Vēstures un �ilozo�ijas 
fakultātes asociētais profesors Ēriks Jēkabsons, par J. Auškāpa devumu LU Lielās Aulas 
ērģeļu uzstādīšanā stāstīja LU Fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece, aicinot 
klātesošos piedalīties LU ērģeļu atjaunošanā.
Pasākuma gaitā svētku dalībnieki varēja vērot Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
materiālus, fragmentus no J. Auškāpa uzrunām LU saimei  lasīja Dailes teātra režisors Kārlis 
Auškāps, vijoles solo priekšnesumus sniedza J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas                    
kamerorķestra Armonico koncertmeistare Dace Upatniece.
Par godu grāmatas atvēršanas svētkiem bija apskatāma arī LU Bibliotēkas veidotā veltījuma 
izstāde profesoram J. Auškāpam, kurā bija izvietotas J. Auškāpa publikācijas, raksti par viņu 
un Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja eksponāti – daļa no profesora ķīmisko krāsvielu un 
krāsoto audumu paraugu kolekcijas.
Pasākuma fotoreportāža.

Grāmatas „Profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps : dzīve un darbs” atklāšanas pasākums
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Grāmata „Profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps : 
dzīve un darbs”.

Grāmatas sastādītāja Sandra Ranka.

Veltījuma izstāde „Profesors Jūlijs Auškāps”. Veltījuma izstāde „Profesors Jūlijs Auškāps”.

Svētku viesi.

Viesi apskata veltījuma izstādi 
„Profesors Jūlijs Auškāps”.

Veltījuma izstāde „Profesors Jūlijs Auškāps”.

https://plus.google.com/photos/109291516865275604125/albums/5929704239947434769?authkey=CPXepOz7w8GTKw


Septembrī saņemti trīs grāmatu dāvinājumi

•LU Pieaugošo pedagoģiskās izglītības centra dāvinājums pedagoģijā (1029 eksemplāri)
•Privātpersonas Aritas Takahaši dāvinājums psiholoģijā (12 eksemplāri)
•LU Ekonomikas un vadības fakultātes asociētā profesora Ulda Rozevska dāvinājums     
ekonomikā (33 eksemplāri)

Jaunieguvumu saraksts.
Informācija par iespējām līdzdarboties LU Bibliotēkas attīstībā.

Izmēģinājuma pieejas e-resursi, kas pieejami LU tīklā

Plašāka informācija par izmēģinājuma pieejas resursiem.
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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: info-bibl@lu.lv  

Izmēģinājuma resursa 
nosaukums 

Veids Zinātņu nozare/nozares Pieejas noslēguma 
datums 

The Taylor & Francis 
Online Journal Library 

Elektonisku žurnālu 
datubāze 

Daudznozaru 10.11.2013. 

Independent Scholarly 
Publishers Group 

Elektonisku žurnālu 
datubāze 

Bioloģija, medicīna, 
farmācija 

25.11.2013. 

Eastview Elektonisku žurnālu 
datubāze 

Daudznozaru 15.10.2013. 

New England Journal of 
Medicine 

Elektonisku žurnālu 
datubāze 

Medicīna 31.12.2014. 

 

LU Pieaugošo pedagoģiskās izglītības centra 
dāvinājuma eksemplāri.

A. Takahaši dāvinājuma eksemplāri. U. Rozevska dāvinājuma eksemplāri.

https://lira.lanet.lv/F/?func=find-c&ccl_term=wdu=(2013j15)&base=lnc04
http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/davinajumi/
http://www.tandfonline.com/
http://www.dragonflypubservices.com/ispg-landing-page/region-europe.html
http://dlib.eastview.com/
http://www.nejm.org/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/e-resursi/izmeginajuma-pieejas-e-resursi/
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