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Taylor & Francis Group CRC Press e-books – e-grāmatu kolekcija vides, lauksaimniecības, 

lopkopības, veterinārmedicīnas, pārtikas un uzturzinātnes, mežsaimniecības, inženierzinātnes un 

dzīvības zinātņu nozarēs. Pieejamas e-grāmatas no šādām CRC Press datubāzes kolekcijām: 

 AGRICULTUREnetBASE   Grāmatu kolekcija ietver literatūru: lauksaimniecībā un agronomijā, 

lopkopībā, graudkopībā, mežkopībā, augsnes zinātnē, dabas zinātnē u.c. 

 FOODnetBASE  Kolekcija satur grāmatas par pārtikas drošību, kvalitātes garantijām, 

tehnoloģiju un mikrobioloģiju. Tā piedāvā jaunāko informāciju par funkcionālo pārtiku, 

antioksidantiem, pārtikas izcelsmes slimību izraisītājiem, pārtikas piedevām, kā arī par 

iepakojuma tehnoloģijām. Kolekcijā ietvertās zinātņu nozares: alus ražošana, piena produkti, 

tauki un eļļas, pārtikas piedevas un sastāvdaļas, pārtikas biotehnoloģija, pārtikas ķīmija, pārtikas 

tehnoloģija un pārtikas apstrāde, pārtikas likumi un noteikumi, pārtikas mikrobioloģija un 

drošība, pārtikas iepakojums, pārtikas kvalitātes nodrošināšana, augļu un dārzeņu produkti, 

funkcionālā pārtika, gaļas produkti, jūras veltes. 
 

 

 

1. Grāmatu atlase izmantojot priekšmetu kategorijas.  

Lapas malā redzams priekšmetu saraksts. Uzklikšķinot uz attiecīgo sadaļu, iegūst sīkāku tematisko 

sadalījumu. Iekavās norādīts, cik grāmatu nosaukumu ir izvēlētajā tēmā. Aktivizējot ar peles klikšķi 

tematisko sadaļu, redzams grāmatu alfabētisks saraksts. Uzklikšķinot uz grāmatas nosaukuma vai 

vāka attēla, piekļūst grāmatas aprakstam, saturam un iespējai lejuplādēt tekstu. 

Ieraksta meklēšanas kritērijus – 

atslēgvārdus, autora uzvārdu, 

nosaukumu u.c.. 

 Informācijas atlase izmantojot 

priekšmetu kategorijas. 
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CRC Press datubāze ir pieejama LLU tīklā un LLU aģentūrās pēc datoru IP adresēm. Attālināti 

datubāze pieejama ar LLU IS lietotājkontu vai e-studiju parolēm. Konsultācijas - Bibliogrāfiskās 

informācijas nodaļā (tālr.: 63005695, e-pasts: bibliogr@llu.lv). Tehniskās problēmas - llufb@llu.lv. 

2. Informācijas meklēšana (Search) 
Meklēšanas logā ieraksta nepieciešamos nosacījumus (atslēgvārdus vai grāmatas nosaukumu, vai autora 

uzvārdu utm.). Lai sarakstā būtu tikai grāmatas ar piekļuvi pilnam tekstam, ar peles klikšķi jāieliek 

ķeksītis kreisās malas norādē access to.  Komanda Filter By dod iespēju sakārtot 

Izvēle strādāt ar grāmatām vai 

atsevišķām sadaļām. 

Zaļās krāsa norāde – pieejams 

grāmatas un sadaļu pilns teksts. 

Iespēja lejuplādēt grāmatu vai 

arī lasīt datorā (online). 

Iespēja lejuplādēt 

grāmatas sadaļu. 

mailto:bibliogr@llu.lv
mailto:llufb@llu.lv
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un ierobežot atrasto informāciju. Klikšķinot uz grāmatas nosaukuma vai vāka attēla, tiek piedāvāta 

iespēja lejuplādēt pašu grāmatu vai atsevišķas sadaļas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norāde, ka pieejams 

pilns teksts 

Lejuplādēt visu 

grāmatu vai 

grāmatas sadaļu 


