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Kolēģi un Bibliotēkas draugi!

Kārtējais gads drīz noslēgsies. Tas ir laiks, kad pārdomāsim savus 
labos vārdus un darbus, 2013. gada veiksmes un gandarījumu, prieku 

un sajūsmu. Gadu mijā sapņosim par jauniem 
ieguvumiem un notikumiem.

Novēlu Jums, lai Jaunais gads atnāk ar lielu atbildības un pienākuma 
sajūtu! Lai līdzcilvēki varētu būt droši par Jums un baudītu 

Jūsu personības gaišo starojumu!

Baltus svētkus!

LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska
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LU Bibliotēkas direktore apmeklē Open Access 
konferenci Berlīnē

No 19. līdz 20. novembrim, atzīmējot Berlīnes deklarācijas 
10. gadadienu, Berlīnē norisinājās Open Access konference,
kurā Latvijas Universitāti pārstāvēja LU Bibliotēkas              
direktore Iveta Gudakovska. 

Berlīnes deklarāciju par atklātu piekļuvi zināšanām            
eksaktajās un humanitārajās zinātnēs 2003. gada oktobrī 
iniciēja Maksa Plancka biedrība. Lai atbalstītu deklarācijā 
izvirzīto principu ieviešanu un progresu, tās parakstītāji, 
pieņemot deklarāciju, vienojās par ikgadējām sanāksmēm, 
kas šo gadu laikā kļuvušas par pasaules mēroga pasākumu Open Access jomā. Līdz šim vairāk kā 440 
iestādes visā pasaulē ir parakstījušas Berlīnes deklarāciju. 

Šī gada konference tika organizēta ar mērķi novērtēt brīvpieejas resursu lomu sabiedrībā un izcelt 
brīvpieejas pieauguma priekšrocības. Tāpat tikšanās laikā bija svarīgi noteikt nākotnes               
izaicinājumus un formulēt mērķus, kas saistīti ar zinātniskās informācijas un kultūras mantojuma 
atklātību.   

LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska kā LR Izglītības 
un zinātnes ministrijas nominētā Latvijas eksperte Open 
Access jautājumos 2013. gada 4. decembrī Briselē piedalījās 
Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvju sanāksmē.

Sanāksmē tika uzklausīti dalībvalstu sasniegumi Eiropas 
Komisijas (EK) 2012. gada 17. jūlija Ieteikumu ieviešanā 
par piekļuvi zinātniskajai informācijai un tās saglabāšanu. 

Briselē notiek Open Access ekspertu sanāksme

Komisijas Ieteikumi aicina visas dalībvalstis nodrošināt brīvu pieeju zinātniskās informācijas   
piekļuvei, izplatīšanai un saglabāšanai digitālajā laikmetā. Komisijas ieteiktās Open Access politikas 
mērķis ir veicināt un atbalstīt bezmaksas piekļuvi zinātniski recenzētām publikācijām un pētījumu 
datiem, kas saņem publiskā sektora līdzekļus.

Sanāksmes dalībnieki saņēma informāciju par EK tālākajiem soļiem Open Access kustības izplatībā 
un dalībvalstu rīcību, kas veicinātu straujāku zinātniskās pētniecības ietekmi, izplatību, citējamību,  
inovāciju rašanos un visas sabiedrības attīstību.



3

Iespēja ielūkoties Bibliotēkas ikdienā

LU Bibliotēka piedāvā iespēju pieteikties ekskursijām Bibliotēkas struktūrvienībās, īpaši aicinot 
apmeklēt Bibliotēku Kalpaka bulvārī, kā arī ielūkoties Krājuma izmantošanas un attīstības
departamenta un Informācijas un bibliogrā�ijas nodaļas ikdienā. Pieteikt ekskursiju iespējams, 
aizpildot elektronisko formu LU portālā.

Iespēju apmeklēt Bibliotēkas stukrūtvienības novembra izskaņā un decembra sākumā izmantojušas 
vairākas ekskursantu grupas. 26. novembrī Bibliotēkā Kalpaka bulvārī Bibliotēkas direktore Iveta 
Gudakovska vadīja ekskursiju LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju 
nodaļas Informācijas pārvaldības studiju programmas 3. kursa studentu grupai. Savukārt
2. decembrī Bibliotēku Kalpaka bulvārī apmeklēja Vēstures un �ilozo�ijas fakultātes studenti asociētā
profesora Aleksandra Gavriļina pavadībā. LU Bibliotēkas bibliotekāre Aija Uzula viesiem prezentēja 
Bibliotēkas speciālās kolekcijas un ievērojamākos dāvinājumus, ar kuriem informatīvi iespējams 
iepazīties arī LU portālā. 

Darbu uzsāk Krājuma izmantošanas un attīstības 
departamenta vadītāja

LU Bibliotēkā darbojas divi departamenti - Lietotāju apkalpošanas 
departaments un Krājuma izmantošanas un attīstības
departaments. Ja pirmais departaments ikvienam Bibliotēkas 
apmeklētājam ir teju redzams kā uz delnas, tad otra departamenta 
darbs ikdienas jūtams pastarpināti - nozaru bibliotēku grāmatu 
plauktos un e-vidē, elektroniskā kataloga ierakstos u.c. informācijā, 
kas aptver studiju procesa un zinātniskās darbības nodrošināšanu 
ar nepieciešamajiem informācijas resursiem.  

6. novembrī Krājuma izmantošanas un attīstības departamens
piedzīvoja pozitīvas pārmaiņas - darbu uzsāka departamenta 
vadītāja Ilona Vēliņa-Švilpe. Jautājot par departamenta mērķiem un 
vīziju, departamenta vadītāja akcentē svarīgākos atslēgvārdus: “Lai 
departaments attīstītos tālāk mums vispirms ir skaidri jāizprot 

 

LU Bibliotēkas Krājuma izmantošanas un 
attīstības departamenta vadītāja Ilona 
Vēliņa-Švilpe. Foto: Alise Ločmele

galvenie atslēgvārdi: “krājums” plus divi darbības vārdi  “izmantošana” un “attīstība”.  Tieši darbības 
vārdi ir ļoti nozīmīgi, jo tie spēj iedzīvināt krājuma tālāko virzību, dinamiku un kvalitāti.
Departamentam ir ļoti daudz uzdevumu, kas pakārtoti LU izvirzītajiem mērķiem. Tomēr starp visiem 
uzdevumiem vēlos izcelt vienu - turpināt rūpēties par  LU intelektuālo un kultūras mantojuma 
apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu. Ar šo mantojumu mēs izceļamies starp visām pasaules 
augstskolām, starp visām augstskolas bibliotēkām. Novēlu, lai tā ir mūsu kopējā vadlīnija - Latvijas 
Universitāte”. 

Novembrī darbu LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrā�ijas nodaļā un Krājuma izmantošanas un 
attīstības departamentā uzsākušas arī 4 jaunas darbinieces - LU Sociālo zinātņu fakultātes 
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas Informācijas pārvaldības studiju programmas studentes. 
Kā atzīst meitenes, darbam Bibliotēkā viņas pieteikušās ar prieku, jo tā ir iespēja uzzināt, ko nozīmē 
būt bibliotekāram un kā izpaužas studijās iegūto teorētisko zināšanu izmantošana praktiskajā darbā, 
kā arī kā arī iespēja augt un pilnveidoties, pielietot un papildināt savas tiešās prasmes un zināšanas. 
Vēlam kolēģiem veiksmi!

http://www.lu.lv/biblioteka/pakalpojumi/ekskursijas/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/specialas-kolekcijas/


LU Bibliotēkā Kalpaka bulvārī apskatāma 
žurnāla “National Geographic” 125. gadadienai 
veltītā fotoizstāde

Citas izstādes LU Bibliotēkā
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Žurnāls National Geographic Latvija no 2. decembra līdz 
17. janvārim aicina apskatīt fotoizstādi “Migrācijas”
LU Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4, Rīgā.

Fotoizstādē “Migrācijas” aplūkojami 25 dabas fotogrāfu 
fotoattēli, kas attēlo iespaidīgus dzīvnieku pārvietošanās 
procesa mirkļus, no kuriem atkarīga daudzu sugu 
pastāvēšana. Fotogrā�ijas redzama dažādu pasaules  

Dzeltenās medūzas Palau ūdeņos. Tims Lamans. Foto no žurnāla 
"National Geographic" fotoizstādes "Migrācijas"
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Vēlam kolēģiem veiksmi!

dzīvnieku migrācija uz sauszemes, ūdenī un gaisā, kā arī cilvēku ietekme uz vidi un ar to saistītā 
problemātika. 

Izstādes apskatāma renovētajā savrupnamā - LU Bibliotēkā  Kalpaka bulvārī - kas celts pēc              
1874. gada arhitekta J. F. Baumaņa projekta Rīgas pirmajam pilsētas mēram L. V. Kerkoviusam, un 
veidots izteiksmīgās neogotikas formās. LU īpašumā ēka nonāca 20. gadsimta 40. gados.

Biedrības “National Geographic” o�iciālais izdevums “National Geographic” tiek izdots kopš            
1888. gada. Tas visā pasaulē pazīstams ar izvērstiem aprakstiem dažādās nozarēs – dabas zinātnēs, 
tehnoloģijās un pasaules tautu kultūrās, kā arī bagātīgu vizuālo materiālu, kas ļauj ielūkoties dabas 
uz zinātnes procesu norisēs no visneiedomājamākajiem skatu punktiem. 

LU Bibliotēkā glabājas lielākā žurnāla izdevumu kolekcija Latvijā, tajā atrodami unikāli žurnāla 
eksemplāri sākot ar 1915. gadu. Kolekcija ir uzskatāms paraugs, kā no melnbalta žurnāla daudzu 
gadu gaitā izveidojies krāšņš, pasaulē vispāratzīts izdevums.

Aicinām apmeklēt izstādi LU Bibliotēkā Kalpaka bulvārī bez maksas darba dienās no pl. 10.00 līdz    
pl. 18.00.

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

Nosaukums Atrašanās vieta Adrese Apskatāma līdz 
Stendu izstāde „Pēc 
sešiem mirkļiem 100 
gadi” 

LU Ķīmijas fakultāte Kr. Valdemāra iela 48,  
1. s       tāva  vestibils 

08.01.2014. 

LU rektoram Jūlijam 
Auškāpam veltīta 
publikāciju izstāde 

Bibliotēka Aspazijas 
bulvārī 

Aspazijas bulvāris 5, 
203. telpa 

22.01.2014. 

Virtuālā izstāde „Pēc 
sešiem mirkļiem 100 
gadi” 

LU portāls 

http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/struktura/biblioteka-kalpaka-bulvari/
http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/22816/
http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/24235/
http://www.mirkli.lu.lv/
http://www.mirkli.lu.lv/


Iznācis LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātes 30 gadu jubilejai veltīts rakstu krājums

Sagaidot LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 30 gadu 
jubileju, LU Akadēmiskajā apgādā izdots rakstu krājums
“LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte zinātnei un 
izglītībai”. Izdevums sniedz ieskatu fakultātes struktūrvienību           
zinātniskajā un akadēmiskajā darbībā, tajā iekļautas arī LU Bibliotēkas 
darbinieku publikācijas: 

• Gudakovska, Iveta.  LU Bibliotēka ceļā uz izcilību : vēsturiskie
pārmaiņu procesi / Iveta Gudakovska, Ilona Vēliņa-Švilpe // LU                
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte zinātnei un izglītībai : 
[rakstu krājums]. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 
220.-229.lpp. : tab., il.

• Vēliņa-Švilpe, Ilona.  Sieviešu koris "Latve" / Ilona Vēliņa-Švilpe //  LU Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultāte zinātnei un izglītībai : [rakstu krājums]. - [Rīga] : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2013. 249.-252.lpp. : il.

Ar krājumu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā, iepriekš pasūtot to kopkatalogā.

2013. gada nogalē LU Bibliotēkas digitalizācijas grupa       
LU e-resursu repozitāriju papildinājusi ar vairāk kā 100    
LU Rakstu sējumiem, izdotiem laikā no 1949. līdz           
1972. gadam. Tie pārstāv dažādas zinātņu nozares, un 
tajos iekļautas publikācijas galvenokārt latviešu un krievu 
valodā. LU Rakstu sējumu elektroniskās versijas ikvienam 
brīvi pieejamas apskatīšanai tiešsaistē un lejupielādei. 
Savukārt LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī lasītājiem ir pieejami 
digitalizēti Teologu semināru materiālu. Šobrīd no         
kolekcijas pieejami 72 materiāli. 

Digitalizēti LU Rakstu sējumi

Atgādinām, ka LU Bibliotēka ir organizācijas Networked Digital Library of Theses and Dissertations 
(NDLTD) dalībniece. Šī starptautiskā organizācija nodarbojas ar disertāciju elektronisko versiju 
izstrādi, apzināšanu, publiskošanu, izplatīšanu un saglabāšanu. NDLTD savā elektroniskajā katalogā 
ir iekļauti arī LU e-resursu repozitārijā ievietoto disertāciju metadati un saites uz to pilnajiem         
tekstiem.

NDLTD apkopotās disertācijas no dažādām pasaules valstīm var meklēt, izmantojot  meklēšanas 
platformas Thumper un Scirus.

LU Digitalizācijas grupas blogs
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Pie digitalizācijAs grupas viesojas studenti. Foto: Māris 
Melderis, LU Bibliotēka

http://digigrupa.wordpress.com/
http://thumper.vtls.com:6090
http://www.scirus.com/srsapp/advanced/
https://lira.lanet.lv/F/VY7F571X5EXH2DIN62QJEKQX3S2ET284BJI8EAL2R6A8R3HQVD-53105?func=find-b&request=LU+Pedago%C4%A3ijas%2C+psiholo%C4%A3ijas+un+m%C4%81kslas+fakult%C4%81te+zin%C4%81tnei+un+izgl%C4%ABt%C4%ABbai&find_code=TIT&adjacent=N&x=35&y=12&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFM&filter_request_4=
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1887


LU Bibliotēkā apstiprinātas instrukcijas

LU Bibliotēkā 26. novembrī apstiprināta Informācijas resursu tehniskās apstrādes instrukcija. Tā 
nodrošina vienotu informācijas resursu apstrādi, paredzot biežākos un speci�iskos principus, pēc 
kādiem jāvadās, apstrādājot Bibliotēkas krājumā ienākošos informācijas resursus.

Atkārtoti 16. decembrī apstiprināta Instrukcijas darbam ar Latvijas Universitātes eksmatrikulētiem 
studentiem. Instrukcija paredz vienotu kārtību darbam LU Bibliotēkā ar eksmatrikulētiem                 
studentiem.

Jaunākie izmēģinājuma pieejas e-resursi, kas pieejami LU tīklā

JoVE Science Education
Zinātnisku video datubāze bioloģijā un �izikā, pieejama līdz 2013. gada 
31. decembrim.

Encyclopædia Britannica resursi: 
Merriam-Webster’s Dictionary 
Angļu valodas informācijas resurss, pieejams līdz 2013. gada 
31. decembrim.
Image Quest
Vairāk kā 2 milj. attēlu datubāze, pieejama līdz 2013. gada 
31. decembrim.

Oxford Journals Online
Daudznozaru žurnālu datubāze, pieejama līdz 2013. gada 
31. decembrim.

New England Journal of Medicine (NEJM) 
Pētniecisko rakstu datubāze medicīnā, pieejama līdz 2014. gada 
31. decembrim.

Plašāka informācija par izmēģinājuma pieejas e-resursiem
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http://www.jove.com/science-education-database?utm_source=homepagev
http://www.dictionary.eb.com/
http://quest.eb.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.nejm.org/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/e-resursi/izmeginajuma-pieejas-e-resursi/
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Sekojiet mums Twitter @InfoBibl!
Lai atteiktos no jaunumu saņemšanas, rakstiet uz e-pastu info-bibl@lu.lv

LU BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS SVĒTKOS

23.-26. 30.-1. 
DECEMBRISDECEMBRIS DECEMBRIS

JANVĀRIS9.00-14.00SLĒGTS
SLĒGTS

27. 
DECEMBRIS

BEZ 
IZMAIŅĀM

28.* 

* Valsts pārceltā darba diena. Atvērtas visas LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkas.

Lūdzam ievērot!

Sakarā ar latu konvertāciju uz eiro 30. un 31. decembrī Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā     
kopkatalogā būs iespējams veikt tikai informācijas meklēšanu. Grāmatu pasūtīšana un pagarināšana 
nebūs iespējama, tāpēc lūdzam to veikt iepriekš.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām!

Mainīts LU Bibliotēkas konsultanta darba laiks

Ņemot vērā lietotāju vēlmes, mainīts Bibliotēkas konsultanta darba laiks. Turpmāk ar konsultantu 
iespējams sazināties darba dienās no plkst. 9:00 līdz 21:00, un arī sestdienās no plkst. 9:00 līdz 
17:00, zvanot pa tālr. 67033820, rakstot uz e-pasta adresi info-bibl@lu.lv, izmantojot Skype: LU 
Bibliotēkas konsultants, vai izmantojot LU portāla sadaļu Jautā bibliotekāram.

http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/darba-laiki-un-kontakti/jauta-bibliotekaram/
https://twitter.com/infobibl



