LLU Fundamentālā bibliotēka (LLU FB)

piedāvā
Informāciju par grāmatām

un
periodiskajiem izdevumiem
var meklēt:
PRIMO - meklētājprogramma, kas dod iespēju

vienlaikus meklēt informāciju visos bibliotēkas
resursos.
Elektroniskajā katalogā https://llufb.llu.lv/ →
Datubāzes un katalogi:
 Kopkatalogs
 LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskais
katalogs
Informāciju par LLU FB veidotajiem
informācijas resursiem var meklēt:
https://llufb.llu.lv/ → Datubāzes un katalogi → LLU
FB veidotās datubāzes un katalogi:
 LLU mācībspēku un pētnieku publikācijas
 LLU aizstāvētie promocijas darbi
 LLU žurnālu un konferenču raksti
 LLU izdevumi
 Par LLU
 LLU mācībspēku un pētnieku patenti
 LLU maģistra darbi

Lasītavā – grāmatas sakārtotas plauktos pēc UDK
indeksiem:
Tēma
577.1
Bioķīmija.
578/579 Mikrobioloģija
613.2
Uztura higiēna
641
Pārtikas produkti. Ēdiena gatavošana
663
Mikrobioloģiskā rūpniecība. Dzērieni
664
Pārtikas rūpniecība kopumā.
664.6/.7 Miltu izstrādājumu ražošana
664.88/.9 Konservu ražošana

e-grāmatas var meklēt:
https://llufb.llu.lv/ → Datubāzes un katalogi →
Abonētās datubāzes, e-žurnāli, e-grāmatas
Datubāzes pieejamas LLU tīklā, LLU zinātniskajos
institūtos, kā arī lietotājiem ārpus LLU tīkla,
izmantojot LLU IS lietotājkontu.

Taylor & Francis Group CRC Press
(Science & Technology) – e-grāmatas



FOODnetBASE

e-žurnālus un rakstus
var meklēt bibliotēkas abonētajās datubāzēs:
https://llufb.llu.lv/ → Datubāzes un katalogi →
Abonētās datubāzes, e-žurnāli, e-grāmatas
Datubāzes pieejamas LLU tīklā, LLU zinātniskajos
institūtos, kā arī lietotājiem ārpus LLU tīkla,
izmantojot LLU IS lietotājkontu.

ScienceDirect Journals
datubāze satur rakstu pilnus tekstus vai anotācijas.
Kolekcijas:
 LIFE SCIENCES
 HEALTH SCIENCES

EBSCO eBook Academic
Collection




COOKING
ENGINEERING & TECHNOLOGY
HEALTH & MEDICINE

~~~~~~~~

Baltic Conference on Food
Science and Technology
FOODBALT /Latvia University
of Life Sciences and
Technologies. Faculty of Food
Technology. - Jelgava : LLU.
ISSN 2255-9817 (online). DOI:
10.22616/FoodBalt https://llufb.llu.lv/lv/llu-eizdevumi/llu-izdotie-krajumi-un-zurnali-tiessaiste

Wiley Online Journals
datubāze satur rakstu pilnus tekstus vai anotācijas.
Kolekcijas:
 AGRICULTURE, AQUACULTURE & FOOD
SCIENCE

EBSCOhost daudznozaru zinātniskās
pilnu tekstu vai anotāciju datubāzes:
 ACADEMIC SEARCH COMPLETE – žurnālu
raksti, referāti, konferenču raksti, atsevišķu
monogrāfiju pilni teksti vai anotācijas
 ACADEMIC SEARCH ULTIMATE –
daudznozaru pilnu tekstu žurnālu kolekcija
 FOOD SCIENCE SOURCE - informācija par
pārtikas zinātni un tehnoloģijām, uzturzinātni.
Datubāze satur žurnālus, grāmatas, standartus,
konferenču materiālus un ziņojumus
 u. c.

~~~~~~~~

LLU FB mājaslapā atrodamas noderīgas dažādu
informācijas resursu un vietņu adreses
https://llufb.llu.lv/ → Informācijas avoti internetā →
Interneta resursi → Pārtikas rūpniecība. Pārtikas
produkti, piemēram:










Pārtikas un veterinārais dienests – LR
Zemkopības ministrija
Latvijas Pārtikas Uzņēmumu Federācija
LIA – Latvijas Iepakojuma Asociācija
The Directory of Open Access Journals –
zinātnisku žurnālu pilni teksti; lauksaimniecībā,
pārtikas zinātnē, inženierzinātnēs u.c. nozarēs
FAOSTAT – ANO Pārtikas un lauksaimniecības
organizācijas statistikas datu bāze
Food and Agriculture Organization (FAO) of
the United Nations
European Federation of Food Science and
Technology – Eiropas Pārtikas zinātnes un
tehnoloģijas federācija
Food Science Central – Starptautiskais pārtikas
informācijas serviss (IFIS)
u. c.

BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKI
 Lasītava un Uzziņu un informācijas centrs:
Pirmdienās
no 8.30 līdz 19.00
Otrdienās
no 8.30 līdz 19.00
Trešdienās
no 8.30 līdz 19.00
Ceturtdienās
no 8.30 līdz 19.00
Piektdienās
no 8.30 līdz 17.00
 Abonements un Starpbibliotēku abonements:
Pirmdienās–ceturtdienās no 9.00 līdz 18.00
Piektdienās no 9.00 līdz 17.00
 Mācību literatūras abonements:
Pirmdienās
no 12.00 līdz 17.00
Otrdienās
no 12.00 līdz 17.00
Trešdienās
no 12.00 līdz 17.00
Ceturtdienās
no 12.00 līdz 17.00
Piektdienās
no 12.00 līdz 17.00
 Katra mēneša pirmajā sestdienā bibliotēkas
visi abonementi, Uzziņu un informācijas centrs un
lasītava – no 9.00 līdz 14.00

LLU Fundamentālā bibliotēka
https://llufb.llu.lv

Informācijas resursi

~~~~~~~~
Informācijas avotus, kas nav pieejami bibliotēkas
krājumā, bibliotēka piedāvā pasūtīt, izmantojot
starpbibliotēku abonementu (SBA), e-pasts:
llufbsba@llu.lv
Ir iespējams pasūtīt grāmatas u.c. dokumentus, kas
atrodas citās Latvijas bibliotēkās, kā arī rakstus no
ārvalstu bibliotēkām vai dokumentu piegādes
centriem.

~~~~~~~~
Sīkāka informācija bibliotēkas mājaslapā:
https://llufb.llu.lv

Konsultācijas par informācijas meklēšanu un
apmācības:
Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā 258. telpā un
Uzziņu informācijas centrā 255. telpā,
tālrunis: 63005695,
e-pasts: bibliogr@llu.lv

BIBLIOTĒKAS ADRESE, TĀLRUNIS UN E-PASTI

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
LLU Fundamentālās bibliotēkas mājaslapa:
https://llufb.llu.lv
E-pasts: llufb@llu.lv

LLU Fundamentālā bibliotēka

 Uzziņas
 Abonements
 Mācību literatūras abonements
 Starpbibliotēku abonements

e-pasts
bibliogr@llu.lv
abonements@llu.lv
llufbmln@llu.lv
llufbsba@llu.lv

Tālrunis
63005695
63005695
63005695
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