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Latvijas Universitātes (LU) 

 Bibliotēkas jaunumi 

 

AKTIVITĀTES 

Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka pagarina darba laiku 

Uzsākot 2013. gada pavasara mācību semestri, Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka ir 

pagarinājusi darba laiku un turpmāk darba dienās strādās no plkst. 10:00 līdz 20:00, 

bet sestdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00. 

Vairāk informācijas par LU Bibliotēkas nozaru bibliotēku darba laikiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-RESURSI 

Pieejami jauni resursi LU e-resursu repozitārijā 

Pagājušā gada nogalē LU Bibliotēkā tika digitalizēti vērtīgi krājuma eksemplāri, lai to 

elektroniskās versijas ievietotu LU e-resursu repozitārijā un padarītu vieglāk 

pieejamus lietotājiem. Šobrīd LU e-resursu repozitārijs ir papildināts ar gravīrām no 

kolekcijas „Description de l’Egypte”, Reto izdevumu un rokrakstu kolekcijas 

pergamentiem (14.–17. gadsimts), kā arī juridiskās literatūras grāmatām, kas izdotas 

laikā no 1864. līdz 1934. gadam. Aicinām iepazīties ar resursiem tiešsaistē! 

Digitalizētos resursus LU e-resursu repozitārijā var apskatīt šeit. 

Vairāk informācijas par: 

 Oriģinālgravīru "Description de l’Egypte" kolekciju; 

 Reto izdevumu un rokrakstu kolekcijas pergamentiem; 

http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/darba-laiki-un-kontakti/
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1181
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/specialas-kolekcijas/specialas-kolekcijas/retumi/gravirukolekcija/
http://www.lu.lv/index.php?id=15306


 

 

 

IZSTĀDES 

Virtuālā izstāde "Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi" 

Atzīmējot LU 93. gadadienu, 2012. gada septembrī LU Bibliotēka atklāja ceļojošo 

iztādi „Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi”. Izstādes veidošanā tika izmantoti fakultāšu 

personāla iesniegtie un LU Bibliotēkas krājumā esošie materiāli: manuskripti, lekciju 

konspekti, fotogrāfijas, vēstules, LU administratīvie dokumenti un citi materiāli, kas 

sniedz priekšstatu par studentu un mācībspēku ikdienas dzīvi un svētkiem jau no 

1920. gada līdz pat mūsdienām. Tagad 520 vēstures dokumentu un fotogrāfiju 

digitalizētās lappuses iespējams iepazīt virtuālajā izstādē. Jāatzīmē, ka tajā pirmo reizi 

vienkopus skatāmi arī unikāli fragmenti no 1928.-1939. gadu Latvijas 

dokumentālajām filmām, kurās iemūžināti svarīgi LU notikumi. 

Virtuālā izstāde apskatāma šeit. 

 

 

Gravīra: Fac-simile des monuments coloriés de l’Egypte : D’apres le tableau de C.L F. 

Panckouke, Chevalier de la Légion d’Honneur, Editeur de la description de l’Egypte. 

1825. 

Pergaments: Juridiska dokumenta fragments : klostera 

līgums. Vācija, 15. gs. 

http://www.mirkli.lu.lv/


 

Disertācija: Reinfelds, Nikolajs. Dzijas piepūles gredzenu vērpšanas procesā un gredzenu vērpjamo 

mašīnu vārpstiņu apgriezienu regulēšanas teorija.  1937. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citas izstādes LU Bibliotēkā: 
 

Izstādes nosaukums Eksponēšanas vieta Adrese Eksponēšanas 

noslēguma datums 

28* šis un tas par 

programmēšanu Latvijā 

Daudznozaru bibliotēka: 

datorika, juridiskās zinātnes, 

teoloģija 

Raiņa 

bulvāris 19, 

2. stāvs 

 

11.01.2013. 

National Geographic – 

ienes pasauli Tavās 

mājās 

Sociālo zinātņu fakultātes 

bibliotēka 

Lomonosova 

iela 1a,  

1. stāvs 

 

16.01.2013. 

 

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  
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