LLU Fundamentālā bibliotēka (LLU FB)

piedāvā
Informāciju par grāmatām

un
periodiskajiem izdevumiem
var meklēt:
PRIMO - meklētājprogramma, kas dod iespēju
vienlaicīgi meklēt informāciju visos bibliotēkas
resursos.
Elektroniskajā katalogā https://llufb.llu.lv/ →
Datubāzes un katalogi:
 Kopkatalogs
 LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskais
katalogs
 Veterinārmedicīnas fakultātes Informācijas
centra katalogs https://llufb.llu.lv/ → Datubāzes
un katalogi → LLU informācijas centru un
informācijas kabinetu katalogi

https://llufb.llu.lv/ → Datubāzes un
Abonētās
datubāzes,
e-žurnāli,
Datubāzes pieejamas LLU tīklā, LLU
institūtos, kā arī lietotājiem ārpus
izmantojot
LLU
IS

pēc UDK indeksiem:
Tēma
Ķīmija
Bioķīmija
Botānika
Zooloģija
Veterinārija
Lopkopība
Biškopība
Zivkopība

UDK
54
57
58
59
619
636
638
639

katalogi →
e-grāmatas
zinātniskajos
LLU tīkla,
lietotājkontu.

Taylor
&
Francis
Group
CRCnetBASE (Science & Technology) –
e-grāmatu kolekcijā:
 AGRICULTUREnetBASE
 FOODnetBASE

EBSCO eBook Academic

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 tikai
anotācijas. Kolekcijas:

HEALTH SCIENCES → veterinary science and
veterinary medicine
 LIFE SCIENCES → biochemistry, genetics and
molecular biology

Collection



MEDICAL
SCIENCE / LIFE SCIENCES

Informāciju par LLU FB veidotajiem informācijas
resursiem var meklēt:
https://llufb.llu.lv/ → Datubāzes un katalogi → LLU
FB veidotās datubāzes, katalogi un kartotēkas:
 LLU mācībspēku un pētnieku publikācijas
 LLU aizstāvētie promocijas darbi
 LLU konferenču materiāli
 LLU izdevumi
 Par LLU
 LLU mācībspēku un pētnieku patenti
 LLU maģistra darbi

Lasītavā – grāmatas sakārtotas plauktos

e-žurnālus un rakstus var meklēt

e-grāmatas var meklēt:

Wiley Online Journals
datubāze satur žurnālu rakstu pilnus tekstus vai tikai
anotācijas. Kolekcija:
 VETERINARY MEDICINE

~~~~~~~~
Veterinārmedicīnas Raksti
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte,
Veterinārmedicīnas fakultāte





Pilns teksts (2019)



Pilns teksts (2017)



Pilns teksts (2014)

Pilns teksts (2012)

E-žurnāli

veterinārmedicīnas

nozarē

bibliotēkas abonētajās datubāzēs ScienceDirect,
Wiley, EBSCOhost u.c. https://llufb.llu.lv/ → e-žurnāli
veterinārmedicīnas
nozarē
–
http://llufb.llu.lv/dokumenti/VMF_pilnie_teksti_zurn
ali_DB1.pdf

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
 HEALTH SOURCE: NURSING/ACADEMIC
EDITION – zinātnisko žurnālu pilni teksti vai
anotācijas
 MEDLINE
–
autoritatīva
informācija
veterinārmedicīnā,
veselības
aprūpē,
preklīniskajās zinātnēs u.c. Iespējams meklēt
informāciju no vairāk nekā 5600 jaunākajiem
žurnāliem biomedicīnā
 u.c.

~~~~~~~~

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












Pārtikas un veterinārais dienests
Zemkopības ministrijas Veterinārās nozares portāls
The Directory of Open Access Journals–
tiešsaistes datubāze, kas satur zinātnisko žurnālu
pilnus tekstus
Free Medical Journals – brīvpieejas žurnāli
veterinārmedicīnā
PubMed – ASV Nacionālā medicīnas bibliotēka
nodrošina pieeju vairāk par 23 miljoniem citātu
biomedicīnā no MEDLINE datubāzes, dzīvības
zinātņu žurnāliem un tiešsaistes grāmatām

World Organisation for Animal Health –
Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija

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 (161. telpa) un Starpbibliotēku abonements:
Pirmdienās–ceturtdienās no 9.00 līdz 18.00
Piektdienās no 9.00 līdz 17.00
 Mācību literatūras abonements (76. telpa):
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

Virtuelle Fachbibliothek Veterinärmedizin –
veterinārmedicīnas resursu portāls vācu valodā, kas
nodrošina pieeju zinātnes un augstskolu
informācijai Vācijā
World Wide Web Virtual Library Veterinary
Medicine – virtuālā bibliotēka veterinārmedicīnā
u.c.

~~~~~~~~
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 mājas lapa:
https://llufb.llu.lv
LLU Fundamentālā bibliotēka
E-pasts: llufb@llu.lv
e-pasts
bibliogr@llu.lv
 Uzziņas
abonements@llu.l
 Abonements
v
llufbmln@llu.lv
 Mācību literatūras
abonements
 Starpbibliotēku
abonements llufbsba@llu.lv

Tālrunis
63005695
63005695
63005695

2021

