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LU Bibliotēka organizē starptautisko Open Access nedēļu

Šonedēļ no 21. līdz 27. oktobrim LU jau piekto reizi tiks atzīmēta Open Access nedēļa. Tās ietvaros 
LU Bibliotēka pasākumu ciklā „Zinātnes kafejnīca” organizē diskusiju „Autortiesības brīvpieejā: 
slogs vai iespēja?”, kas notiks 24. oktobrī, plkst. 18.00 LU galvenās ēkas (Raiņa bulv. 19) kafejnīcas 
telpās.

Diskusiju vadīs Juris Šteinbergs, un tās dalībnieki pievērsīsies autortiesību jautājumiem, kas 
saistīti ar brīvpieejas elektroniskajiem resursiem un publicēšanos tiešsaistē. 

Biznesa augstskolas „Turība” Juridiskās fakultātes dekāne, asociētā profesore Ingrīda Veikša 
aplūkos,  kā autoru darbu izmantošana bez atlīdzības iespējama Latvijas tiesiskās telpas                 
regulējuma ietvaros. LU Juridiskās fakultātes lektors Mārcis Krūmiņš pastāstīs par Creative       
Commons autortiesību licencēm un to piemērošanu brīvpieejas elektroniskajiem resursiem. 
ENCES (European Network for Copyright in Support of Education and Science) pārstāvis Tomass 
Severīns sniegs pārskatu par Open Access kustību, ar to saistītiem likumdošanas aspektiem      
Eiropas valstīs un pastāstīs par organizācijas ENCES piedāvātajām iespējām zinātnei labvēlīgas 
autortiesību vides veidošanā. Savukārt Latvijas Open Access žurnāla „Environmental and               
Experimental Biology” izdošanas pieredzē dalīsies šī žurnāla galvenais redaktors, profesors 
Ģederts Ieviņš.

Diskusijas ievadā LU Bibliotēkas darbinieki īsumā raksturos Open Access kustību un prezentēs 
aptaujas „Publicēšanās brīvpieejā (Open Access)” rezultātus. Aptauja notika no 10. līdz                       
21. oktobrim un bija veidota ar mērķi noskaidrot LU akadēmiskā un pētnieciskā personāla 
informētību par Open Access kustību un pieredzi saistībā ar publicēšanos brīvpieejā. Pasākumā 
tiks demonstrēts arī Open Access kustības atbalstam Latvijā veltīts videomateriāls, kas ļaus 
ieskatīties aizvadīto gadu Open Access nedēļas norisēs LU.

Plašāka informācija par Open Access jeb brīvpieejas kustības iniciatīvu pieejama šeit.

© Open Access jeb brīvpieejas kustības simbolika.
Foto: LU Bibliotēka.

© LU, RTU, LNB speciālistu diskusija par pieredzes apmaiņu un sadarbības 
iespējām institucionālo repozitāriju veidošanā. 2011.
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.
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© Seminārs „Brīvpieejas e-resursu publicēšana:
iespējas un attīstība”. 2012.
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.

© LU „Zinātnes kafejnīca” diskusija „Kā gūglēt gudri jeb kā atšķirt labus 
brīvpieejas resursus?”. 2012.
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.

http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/open-access/


Mainīti trīs nozaru bibliotēku nosaukumi

Rudens semestra sākums LU Bibliotēkā bijis pārmaiņu bagāts. Līdz ar LU Medicīnas un Vēstures 
un �ilozo�ijas fakultāšu atrašanās vietu maiņu, tika pārvietotas arī attiecīgās nozaru bibliotēkas. 
Medicīnas bibliotēka tika pievienota Daudznozaru bibliotēkai: datorika, juridiskās zinātnes, 
teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa), savukārt Vēstures un �ilozo�ijas zinātņu bibliotēka tika 
pievienota Ekonomikas zinātņu bibliotēkai (Aspazijas bulvāris 5, 203. un 301. telpa). Septembra 
mēneša beigās notika arī svinīga jaunās Bibliotēkas Kalpaka bulvārī 4 atvēršana, kas būs būtisks 
atbalsts humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem.

Līdz ar lielajām pārmaiņām, aktualizējās jautājums, kā apvienotās bibliotēkas un jaunatvērto 
bibliotēku dēvēt. No 5. līdz 12. septembrim tika organizēta aptauja, kurā ikviens varēja ierosināt 
idejas, kādi varētu būt bibliotēku nosaukumi.

Viens no interesantākajiem ierosinājumiem bija nosaukumus veidot no zinātņu nozaru pirmajām 
zilbēm, kuru resursi atrodami konkrētajās bibliotēkās, Bibliotēkai Raiņa bulvārī 19 dodot              
nosaukumu „Jurmedate” vai „Jurmeteda”, bet bibliotēkai Aspazijas bulvārī 5 dodot nosaukumu 
„Eko�ilve” vai „Ek�ive”. Izvērtējot iesniegtos variantus, oktobrī tomēr tika nolemts bibliotēku 
nosaukumos ietvert ēku adrešu nosaukumus.

Bibliotēkai Raiņa bulvārī 19 tika dots nosaukums Bibliotēka Raiņa bulvārī, bibliotēka Aspazijas 
bulvārī 5 tika nodēvēta par Bibliotēku Aspazijas bulvārī, bet bibliotēka Kalpaka bulvārī 4  ieguva 
nosaukumu Bibliotēka Kalpaka bulvārī.

LU Bibliotēkas darba laiki un kontakti pieejami šeit.

Izdota grāmata „Profesore Ausma Špona : biobibliogrā�ija”

18. oktobrī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā notika 
profesorei Dr. habil. paed. Ausmai Šponai veltītās biobibliogrā�ijas 
atvēršanas svētki. Biobibliogrā�iju sastādījusi LU Bibliotēkas direktore 
Dr. paed. Iveta Gudakovska.

Ilgus gadus profesore Ausma Špona darbojusies LU Pedagoģijas un 
psiholoģijas katedrā, bet pēc katedras reorganizācijas LU Pedagoģijas 
un psiholoģijas institūtā.

Grāmatā ietverta Ausmas Šponas biogrā�iskā apcere, kā arī viņas 
kolēģu, līdzgaitnieku, doktorantu un citu tuvu cilvēku raksturojumi, 
kas atklāj profesori kā izcilu skolotāju, aizrautīgu zinātnieci, lielisku 
kolektīva vadītāju un sirsnīgu kolēģi.
Profesores Ausmas Šponas bibliogrā�ija atspoguļo nozīmīgāko           
publicēto, rediģēto, recenzēto un sastādīto darbu bibliogrā�iskos 
aprakstus. Atsevišķās nodaļās iekļauti izstrādāto un recenzēto 
disertāciju un interviju apraksti, kā arī publikācijas par profesores 
dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību.

Drīzumā grāmata būs pieejama arī LU Bibliotēkas krājumā.

© Bibliotēkas Raiņa bulvārī lasītava.
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.

© Bibliotēkas Aspazijas bulvārī lasītava.
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.

© Bibliotēkas Kalpaka bulvārī lasītava.
Foto: LU Bibliotēka.

© Grāmata „Profesore Ausma Špona : 
biobibliogrā�ija”.
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http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/darba-laiki-un-kontakti/


Par ekskursijām Kerkoviusa namā

Pēc Kerkoviusa nama Kalpaka bulvārī 4 renovācijas procesa pabeigšanas 2013. gada 28. janvārī 
plašs interesentu loks vēlējās iepazīt atjaunoto valsts nozīmes arhitektūras pieminekli klātienē. 
Kamēr ēka gaidīja savus jaunos saimniekus, LU Bibliotēka piedāvāja iespēju pieteikties 
ekskursijām.

Savrupnams celts pēc 1874. gada J.F. Baumaņa projekta Rīgas pirmajam pilsētas mēram                      
L.V. Kerkoviusam. LU īpašumā tas nonāca 20. gadsimta 40. gados un līdz pat rekonstrukcijai 2012. 
gadā tajā darbojās LU Bibliotēkas Centrālā bibliotēka. 27. septembrī, LU 94. jubilejai veltīto                   
pasākumu ietvaros, ēkā tika atklāta Bibliotēka Kalpaka bulvārī, kas pilda humanitāro un sociālo 
zinātņu pētniecības bibliotēkas funkciju.

No renovācijas procesa pabeigšanas līdz jaunās bibliotēkas atklāšanas brīdim namu bija paspējuši 
aplūkot Rīgas domes, Kultūras ministrijas, dažādu LU struktūrvienību, Rīgas Tehniskās                      
Universitātes, Latvijas Dabas muzeja pārstāvji. Ekskursiju apmeklētāju vidū bijuši bibliotēku             
nozares speciālisti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Biznesa augstskolas „Turība” un virknes 
mazpilsētu bibliotēku. Jāatzīmē, ka arī Latvijas Bibliotekāru konferences ietvaros kupls skaits 
bibliotekāru izmantoja iespēju apskatīt namu. Ar Kerkoviusa namu iepazinušies arī LU Bibliotēkas 
viesi no Ukrainas, Krievijas, ASV, Grieķijas un Polijas.

Līdz ar Bibliotēkas Kalpaka bulvārī darbības atklāšanu, ekskursiju pieprasījums ir pieaudzis.        
Septembrī un oktobrī jaunatklāto bibliotēku apmeklējuši Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieki, 
Jelgavas skolu bibliotekāri, LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas pārvaldības programmas      
1. kursa studenti. Savukārt tuvākajā laikā turp plāno doties arī Latvijas kultūras koledžas 
Bibliotēkzinātnes un informācijas programmas 2. un 3. kursu studenti un Latvijas Profesionālo 
gidu asociācijas biedri.

Aicinām arī Jūs apmeklēt Bibliotēku Kalpaka bulvārī un iepazīt Kerkoviusa nama vēsturi. Sīkāku 
informāciju par iespējām pieteikties ekskursijām iespējams iegūt, rakstot uz                                          
e-pastu: info-bibl@lu.lv vai zvanot pa tālr. 67551286.

© Nams Kalpaka bulvārī 4 pirms renovācijas.
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.

© Nams Kalpaka bulvārī 4 renovācijas laikā.
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.

© Nams Kalpaka bulvārī 4 pēc renovācijas.
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.

© Viena no ekskursijām atjaunotajās
Kerkoviusa nama telpās.
Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.

© Bibliotēkas Kalpaka bulvārī apkalpošanas zona.
Foto: LU Bibliotēka.

© Bibliotēkas Kalpaka bulvārī atklāšanas pasākums.
Foto: LU Bibliotēka.
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Bibliotēkā Raiņa bulvārī skatāmas divas jaunas izstādes

Bibliotēkā Raiņa bulvārī līdz 24. oktobrim apskatāma izstāde „Juridiskās fakultātes mācībspēku 
publikācijas 2004-2014”, kurā iespējams iepazīties ar LU Juridiskās fakultātes mācībspēku desmit 
gadu laikā izdotajām publikācijām. Izstāde sagatavota saistībā ar starptautiskas ekspertu         
delegācijas viesošanos LU Juridiskajā fakultātē. Ārvalstu viesi 17. oktobrī apmeklēja Bibliotēku 
Raiņa bulvārī, lai iepazīstos gan ar juridiskās literatūras krājumu, gan ar fakultātes mācībspēku 
zinātniskajiem sasniegumiem publikācijās.

Līdz 29. oktobrim Bibliotēkā apskatāma arī izstāde „Ingunas Ebelas grāmatas „Ebelu dzimta un 
pediatrija Latvijā” tapšanā izmantotie informācijas avoti”. Izstāde sagatavota par godu grāmatas 
„Ebelu dzimta un pediatrija Latvijā” atvēršanas svētkiem, kas notika 18. oktobrī LU galvenās ēkas 
Mazajā aulā.

Aicinām visus interesentus aplūkot jaunās izstādes! 

Grāmatas „Ebelu dzimta un pediatrija Latvijā” atvēršanas svētku fotoreportāža pieejama šeit.

© Izstāde „Juridiskās fakultātes 
mācībspēku publikācijas 2004-2014”.

© Izstāde, kas veltīta Ingunas Ebelas grāmatas 
„Ebelu dzimta un pediatrija Latvijā” atvēršanai.

Citas izstādes LU Bibliotēkā

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

Bibliotēka Kalpaka 
bulvārī 

Kalpaka bulvāris 4, 1. 
stāvs 

23.10.2013. 

Virtuālā izstāde „Pēc 
sešiem mirkļiem 100 
gadi” 

LU portāls http://www.mirkli.lu.lv/ - 

Keramikas 
miniatūrizstāde 
„Grāmatas, 
grāmatiņas” 

Bibliotēka Kalpaka 
bulvārī 

Kalpaka bulvāris 4, 2. 
stāvs 

27.10.2013. 

LU rektoram Jūlijam 
Auškāpam veltīta 
publikāciju izstāde 

Ķīmijas zinātņu 
bibliotēka 

Kr. Valdemāra ielā 48, 
2. stāvs, 26. telpa 

30.10.2013. 

 
Plašāka informācija par izstādēm pieejama šeit.
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http://foto.lu.lv/arhiivs/2013/j_okt/19/index.html
http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/


Jaunākie izmēģinājuma pieejas e-resursi

Plašāka informācija par izmēģinājuma pieejas e-resursiem pieejama šeit.

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
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Nosaukums Veids Zinātņu nozare Pieejams 
LU tīklā līdz 

MYBRARY Grāmatu un žurnālu 
datubāze 

Tiesības un 
ekonomika 

13.11.2013. 

EBSCO Applied 
Science & 
Technology 
Source 

Pilnteksta resursu 
datubāze 

Lietišķās zinātnes 
un datorzinātne 

12.12.2013. 

Art Source Pilnteksta resursu 
datubāze 

Māksla 

Education 
Source 

Pilnteksta resursu 
datubāze 

Izglītība 

Humanities 
Source 

Pilnteksta resursu 
un bibliogrāfiskās 
informācijas 
datubāze 

Humanitārās 
zinātnes 

Legal Source Žurnālu datubāze Tiesības 
Library & 
Information 
Science 
Source 

Pilnteksta resursu 
un bibliogrāfiskās 
informācijas 
datubāze 

Bibliotēkzinātne un 
informācija 

The International Journal of 
Heritage in the Digital Era 

Žurnālu datubāze Bibliotēkzinātne un 
informācija 

02.11.2013. 

Informa Healthcare Žurnālu datubāze Medicīna 01.11.2013. 
Bentham Science Journals Žurnālu datubāze Ķīmija, bioķīmija, 

medicīna 
16.11.2013. 

The Taylor & Francis Online 
Journal Library 

Žurnālu datubāze Daudznozaru 10.11.2013. 

Independent Scholarly Publishers 
Group 

Žurnālu datubāze Bioloģija, medicīna 25.11.2013. 

New England Journal of Medicine Žurnālu datubāze Medicīna 31.12.2014. 
 

http://mybrary.ru/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/e-resursi/e-resursi/ebsco/
http://multi-science.metapress.com/home/main.mpx
http://informahealthcare.com/
http://www.eurekaselect.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.dragonflypubservices.com/ispg-landing-page/region-europe.html
http://www.nejm.org/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/e-resursi/izmeginajuma-pieejas-e-resursi/
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