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KĀ ATRAST INFORMĀCIJAS 

AVOTUS UN VEIDOT 

LITERATŪRAS APRAKSTUS  

ZPD  
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1. Kā atrast informācijas avotus  bibliotēkas                      

elektroniskajā kopkatalogā? (3.- 5. lpp.) 

 

2. Kā veidot literatūras sarakstu ZPD? (6. – 17.lpp.) 

 

3. Kā pasūtīt un rezervēt grāmatas bibliotēkas 

         e- kopkatalogā ? (18. – 21.lpp.) 

 

4. Ko piedāvā Latvijas Nacionālā bibliotēka? (22. – 25.lpp.)
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Liepājas zinātniskās bibliotēkas mājas lapā 

http://www.liepajasczb.lv/lv/ 

Klikšķis uz 

e-kopkatalogs 

http://www.liepajasczb.lv/lv/
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Ieraksti meklētājā vārdu (-us) vai frāzi vai personas 

vārdu un uzvārdu u.c. 

 

 

VIENKĀRŠĀ 

MEKLĒŠANA 

1. Ievada 

meklējamo 

vārdi (-us) vai 

frāzi. 

2. Apstiprina 

ar darbību 

meklēt 
Ja vēlas precīzākus 

rezultātus, izvēlas 

paplašinātā 

meklēšana 

 

Bibliotēkas lietotājiem 

iespēja apskatīt un pasūtīt 

grāmatas. Paroles 

saņemšana jebkurā 

Liepājas bibliotēkā, kā arī 

LVG b-kā. 
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Izvēlas kritēriju, pēc kā 

sakārto grāmatu 

sarakstu 
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Iegūsi literatūras sarakstu 

 

 Lai apskatītu, 

kur grāmata ir 

pieejama, un 

uzzinātu vairāk 

par piedāvāto 

grāmatu, spiež 

uz izdevuma 

nosaukuma vai 

Skatīt 

Iespēja izveidot 

izvēlēto grāmatu 

sarakstu 

PAPLAŠINĀTĀ 

MEKLĒŠANA 

Izvēlas vairākus 

kritērijus 
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Pievienotie 

izdevumi atrodas 

zem „Mans 

saraksts” 
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Lai iegūtu grāmatas aprakstu, kas vajadzīgs literatūras 

sarakstam 

 

Pēc klikšķa uz grāmatas 

nosaukuma, seko klikšķis 

uz “Bibliogrāfijas 

apraksts” 
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Šo apraksta formu vari izmantot savā ZPD 

 

  

Bibliogrāfisko aprakstu var pārkopēt 

savā literatūras sarakstā, noņemot 

visu lieko, sakārtojot sarakstu 

alfabēta vai citēšanas secībā 

(atkarīgs no zinātņu jomas). 

Literatūras saraksta un atsauču 

noformēšanai var izvēlēties kādu no 

standartiem. Darbā lieto viena veida 

bibliogrāfisko noformējumu! 
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Grāmatas aprakstam var būt pievienota anotācija 
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Lai izlasītu visu grāmatu aprakstus, pēc izvēlētā 

pieprasījuma, pārvietojies pa sarakstu 

  

ATPAKAĻ UZ PRIEKŠU 
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Lai pievienotu grāmatas aprakstu savam sarakstam 

 

 

1. Klikšķis uz 

«+» 

2.Klikšķis uz 

“Izvēlies”, lai 

nokļūtu atpakaļ 

pie grāmatu 

saraksta 
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Lai pievienotu grāmatas aprakstu savam sarakstam tikai 

pēc nosaukuma 

 

 

Klikšķini uz «+», 

tas pārvēršas «-» 

un grāmatu 

saraksts tiek 

papildināts ar 

vajadzīgo grāmatu 
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Kad esi pievienojis visu grāmatu aprakstus, apskati  

“Mans saraksts” 

 

 

Sarakstu var 

izdrukāt 

Izvēlies īso 

saraksta 

formu 

Lieko var 

izņemt, 

klikšķinot uz 

«-» 
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ZPD nepieciešamā saraksta forma  

«Bibliogrāfiskais saraksts (īsais)» 
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Lai izveidotu visu literatūras sarakstu 

→klikšķini uz nākamās grāmatas 

nosaukuma un izlasi tās anotāciju 

→ja grāmata tev ir vajadzīga, spied «+» 

un pievieno to savam sarakstam 

→ kad saraksts gatavs, izdrukā to, vai 

aizsūti uz savu e-pastu 
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Nosūti sarakstu uz savu e-pastu 
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Ja vēlies zināt, kas ir atrodams ģimnāzijas bibliotēkā 

1. variants 

https://liepaja.biblioteka.lv/Alise/lv/35/home.aspx 

 

 

Atver un meklē 

resursus tādā pašā 

veidā kā Liepājas 

CZB elektroniskajā 

katalogā 

https://liepaja.biblioteka.lv/Alise/lv/35/home.aspx
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2. variants 

paliec Liepājas zinātniskās bibliotēkas mājas lapā 

http://www.liepajasczb.lv/lv/ 

 

1. Klikšķini uz  

«Bibliotēkas» 

2. Atrodi ģimnāziju  

un ieklikšķini 

http://www.liepajasczb.lv/lv/
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Lai reģistrētos individuālai grāmatu pasūtīšanai internetā 

bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā 

  
  

Ieraksti 

lietotājvārdu un 

paroli (jautā 

bibliotekāram) 

Ieraksti meklētājā 

grāmatas 

nosaukumu vai 

autoru vai 

interesējošo tēmu… 
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2. Klikšķis  šeit un 

pasūtījums veikts. 

Kad pasūtījums tiks 

apstiprināts, to varēs 

apskatīt, pieslēdzoties 

sistēmai atkārtoti. 

Izdevumu varēs saņemt 

tajā bibliotēkā vai 

filiālbibliotēkā, no kuras 

tika veikts pasūtījums.  
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Vairāk literatūras atradīsi Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

mājas lapā: https://www.lnb.lv/

 

«Katalogi un datubāzes» - 

grāmatu apraksti.  

 

«Nacionālā bibliogrāfija» - 

žurnālu un avīžu raksti. 

«Digitālā bibliotēka» - 

periodika un grāmatas 

elektroniskā formā. 

https://www.lnb.lv/
https://www.lnb.lv/
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Lai lasītu iepriekšējo gadu laikrakstus un žurnālus izvēlies 

digitālo kolekciju «Periodika» 

http://www.periodika.lv/  

 

 

Pamācības kā 

atrast vajadzīgos 

laikrakstus un 

žurnālus. 

http://www.periodika.lv/
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Ja vēlies lasīt digitālo grāmatu 

 

Klikšķis uz 

gramatas.lndb 
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Ieraksti grāmatas nosaukumu vai autoru  

vienkāršajā vai izvērstajā meklēšanā 


