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Informācijas meklēšana Elektroniskajā katalogā 
 
 

 

Darbu uzsāk no LLU Fundamentālās bibliotēkas mājaslapas http://llufb.llu.lv. sadaļā Datubāzes un katalogi 

→ Tiešsaistes datubāzes un katalogi. Klikšķinot uz norādes “Kopkatalogs”, atveras elektroniskā kataloga 

darba lapa. Automātiski tiek izvēlēta Kopkataloga versija ar vienkāršo meklēšanu. 
 

 

1. Informācijas meklēšanas nosacījumi 
 

 

 

 
Rezultatīvai un veiksmīgai informācijas meklēšanai iesakām: 

 atslēgvārda mainīgo un nezināmo daļu aizvietot ar zīmi * vai ? 

Meklēt pēc   Vārda nosaukumā    Piem.:    person* vadī* 

 !meklēšanas lauku Nosaukums izmanto, ja zināms precīzs darba nosaukums vai vismaz nosaukuma  

pirmais vārds 

 aizpildot meklēšanas lauku Meklēt pēc   Autora  pirmo raksta autora uzvārdu un tad vārdu   

Piem.:    Liepa Silvija  

 izveidoto meklēšanas pieprasījumu apstiprina, ja noklikšķina uz pogas “Meklēt” vai nospiež taustiņu 

Enter  

 iespējams izmantot cita veida informācijas meklēšanas iespējas, piemēram:  paplašinātā meklēšana, 

meklēšana vairākos laukos un vairākās bāzēs. 

meklēšanas 

nosacījuma izvēle 

person* vad* 

jauna meklēšana 

http://llufb.llu.lv/
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2. Informācijas meklēšanas rezultāts - darbu saraksts 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Nr. 

p.k. 
Autora uzvārds, vārds Grāmatas, žurnāla nosaukums Šifrs 

Izdošanas 

gads 

Sējuma 

Nr. 

Atrašanās 

vieta 

1. Vorončuka, Inesa Personālā vadība: teorija un prakse 09/800 2009 -- Abonements 
       

       

       

 

Lasītāja uzvārds, iniciāļi ____________ S. Liepa _______fakultāte _________ ESAF   kurss ___III____ 

Uzklikšķinot uz iespieddarba atrašanās 

vietas apzīmējuma (aile – Filiāle), var 

iegūt informāciju pieprasījuma veidlapas 

aizpildīšanai. Piem.: LLU Abonements 

Norāde, ka grāmata izsniegta 

līdz 01/02/2017 
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3. Reģistrēts lietotājs. Lasītāja konts. 

 

LLU bibliotēkas lietotājiem ir iespēja reģistrēties elektroniskajā katalogā un izveidot personīgo kontu. 

Kontā var apskatīt izsniegto grāmatu sarakstu un pagarināt lietošanas termiņu, rezervēt grāmatas, veidot savu 

e-plauktu ar atraso informāciju. Uzsākot reģistrāciju ir nepieciešams lietotāja ID, to var saņemt jebkurā 

lasītāju apkalpošanas vietā. 
 

 
 

3.1. http://llufb.llu.lv → LLU Fundamen- 

tālās  bibliotēkas elektroniskais katalogs  
→ Reģistrēties → ID (izsniedz bibliotēkā) 

 un parole.  
 

3.2. Lietotājs → LLU Fundamentālā  

bibliotēka → Izsniegumi 
 
 

 

 

 

http://llufb.llu.lv/

