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Digitālie jaunumi vēsta par digitālo jaunpienesumu LU LFMI dzīvē.
Jaunumi tiek izsūtīti katra mēneša beigās.
Konferences, pasākumi
2020. gadā LU LFMI sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu (LU MII) rīkos
Digitālo humanitāro zinātņu konferenci, kura šogad tiek aizvadīta
Kopenhāgenas Universitātē, Kopenhāgenā. Vairāk par konferenci
Kopenhāgenā šeit: https://cst.dk/DHN2019/DHN2019.html#about.
2018. gada nogalē noslēgusies sabiedrības iesaistes akcija “Lasīsim
dzejiņas!” (https://berni.literatura.lv/lasi-skali/1146079)
Februārī atklātas divas sabiedrības iesaistes akcijas:
Mūslaiku kalendārs (http://kalendars.garamantas.lv/)
Dziedi ar arhīvu (https://dziedi.garamantas.lv/lv/tune/dziedi?
record=373147)

Personu šķirkļi (Literatura.lv)
Latvijas un latviešu literatūras datubāzē literatura.lv janvārī un februārī
apstrādāti 69 personu šķirkļi un šo personu darbi un recepcija par tām. Kā 10
nozīmīgākie atjaunotie un papildinātie šķirkļi minami:
Jānis Elsbergs - http://literatura.lv/autors/Janis-Elsbergs/26555
Andrejs Irbe - http://literatura.lv/autors/Andrejs-Irbe/25172
Rolfs Ekmanis - http://literatura.lv/autors/Rolfs-Ekmanis/25109
Jānis Sarma - http://literatura.lv/autors/Janis-Sarma/25968
Antons Austriņš - http://literatura.lv/autors/Antons-Austrins/25694
Margarita Stāraste - http://literatura.lv/autors/Margarita-Staraste/25447
Monta Kroma - http://literatura.lv/autors/Monta-Kroma/25244
Austra Skujiņa - http://literatura.lv/autors/Austra-Skujina/25932
Stepons Seiļs - http://literatura.lv/autors/Stepons-Seils/25960
Herberts Dorbe - http://literatura.lv/autors/Herberts-Dorbe/26210

Personu šķirkļi (garamantas.lv)
Juris Plāķis - http://www.garamantas.lv/lv/person/42170/Juris-Plakis

Kārlis Zariņš - http://www.garamantas.lv/lv/person/356/Karlis-Zarins
Elza Zikmane - http://www.garamantas.lv/lv/person/1213674/ElzaZikmane
Jānis Bičolis - http://www.garamantas.lv/lv/person/25762/Janis-Bicolis

Jaunākās LFK digitalizētās kolekcijas (garamantas.lv)
Janvārī un februārī ir digitalizētas vairāk nekā 40 kolekcijas. Ieskatam sniegtas
saites uz pirmajām desmit:
[0017] Rīgas pilsētas 2. vidusskolas vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/885713/Rigas-pilsetas-2vidusskolas-vakums
[0045] Jēkaba Lautenbaha-Jūsmiņa folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886605/Jekaba-LautenbahaJusmina-folkloras-vakums
[0121] Jēkaba Druļļa folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/885836/Jekaba-Drulla-folklorasvakums
[0174] Lidijas Cīrules folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886659/Lidijas-Cirules-folklorasvakums
[0200] Pilskalnes Ludvigovas pamatskolas vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/885864/Pilskalnes-Ludvigovaspamatskolas-vakums
[0212] Naukšēnu Tēcēnu pamatskolas vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886678/Nauksenu-Tecenupamatskolas-vakums
[0381] Nikodema Rancāna folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/885921/Nikodema-Rancanafolkloras-vakums
[0498] Martas Gailes folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886870/Martas-Gailes-folklorasvakums
[0542] Jura Vītola folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/885981/Jura-Vitola-folklorasvakums
[0556] Mārtiņa Bērziņa folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/885988/Martina-Berzina-folklorasvakums
Digitalizētās kolekcijas: [270], [524], [627], [665], [811], [972], [1194], [1305],
[1415], [1435], [1444], [1476], [1490], [1612], [1669], [1702], [1785], [1981],
[1982], [1983], [1984], [1986], [1989], [1992], [1994], [1996], [1998], [2008],
[2121], [Bb05], [Bb06], [Bb2], [Bb3], [Bb37], [Bb4], [Bb9]

Jaunākie LFK kolekciju apraksti (garamantas.lv)
[0037] Kārļa Zariņa folkloras vākums http://garamantas.lv/lv/collection/885790/Karla-Zarina-folkloras-vakums
[0867] Luda Bērziņa folkloras vākums http://garamantas.lv/lv/collection/886104/Luda-Berzina-folkloras-vakums
[1168] Jāņa Bičola folkloras vākums http://garamantas.lv/lv/collection/886225/Jana-Bicola-folkloras-vakums
[1290] Elzas Zikmanes folkloras vākums http://garamantas.lv/lv/collection/887324/Elzas-Zikmanes-folklorasvakums
[1305] Jāņa Neimaņa folkloras vākums http://garamantas.lv/lv/collection/887338/Jana-Neimana-folkloras-vakums
[1415] Paula Vītoliņa folkloras vākums http://garamantas.lv/lv/collection/886330/Paula-Vitolina-folkloras-vakums
[1723] Profesora Jura Plāķa folkloras vākums http://garamantas.lv/lv/collection/886471/Profesora-Jura-Plaka-folklorasvakums
[2101] Kapu uzraksti - http://garamantas.lv/lv/collection/887402/Kapuuzraksti
Osvalda Kreicera folkloras vākums https://admin.garamantas.lv/lv/collection/view/885897

Jaunākās LFK Autobiogrāfiju krājuma digitalizētās kolekcijas
Veltas Vītolas atmiņas http://www.garamantas.lv/lv/collection/1186829/Veltas-Vitolas-atminas
Reisa piezīmes - http://www.garamantas.lv/lv/collection/1197004/Reisapiezimes
Betijas Gravas dienasgrāmatas http://www.garamantas.lv/lv/collection/1207861/Betijas-Gravasdienasgramatas
Gunāra Viļuma dienasgrāmata http://www.garamantas.lv/lv/collection/1209459/Gunara-Vilumadienasgramata
Ceļojums pa 6 republikām. Dienasgrāmata http://www.garamantas.lv/lv/collection/1214933/Celojums-pa-6republikam-Dienasgramata
Artūra Krūma pagātnes ēnas http://www.garamantas.lv/lv/collection/1217237/Artura-Kruma-pagatnesenas
Nezināma vīrieša dienasgrāmata ar nosaukumu "Daba" http://www.garamantas.lv/lv/collection/1135846/Nezinama-viriesadienasgramata-ar-nosaukumu-Daba
Margarētas Grosvaldes dienasgrāmata

Paralēli tiek digitalizētas apjomīgās kolekcijas:
Kaspara Irbes dienasgrāmatas
Jura Zariņa dienasgrāmatas

Sabiedrības iesaistes akcijas
LU LFMI veidotās sabiedrības iesaistes akcijas gan aktīvās, gan tās, kuras
noslēgušās.
Simtgades burtnieki - http://lv100.garamantas.lv/
Svētki un svinēšana - http://jauta.garamantas.lv/lv/survey/view?surveyid=1167732
Mūslaiku kalendārs - http://kalendars.garamantas.lv/
Dziedi ar arhīvu - https://dziedi.garamantas.lv/lv/tune/dziedi?
record=366131
Lasi skaļi - https://lasi.literatura.lv/lv/tune/tune/lasi-veidenbaumu?
work=1004463
Valodas talka - http://talka.garamantas.lv/
Lasīsim dzejiņas - https://berni.literatura.lv/lasi-skali/1146068
Skandē Veidenbaumu - https://lasi.literatura.lv

Atsevišķi projekti un iniciatīvas
Dzīve līdzās ostai - https://www.facebook.com/DziveLidzasOstai/
#Grosvaldi1919 - https://www.facebook.com/Grosvaldi/,
Par #Grosvaldi1919 - https://www.lsm.lv/temas/grosvaldi1919/
Emīls Pudelis - https://twitter.com/pudelis_raksta
Autobiogrāfiju krājums - https://www.facebook.com/autobiografijas.lv/

Sociālie tīkli
Šeit apkopotas saites uz institūta tīmekļa vietnēm un sociālajiem kontiem:
LU LFMI - http://lulfmi.lv/jaunumi
Twitter - https://twitter.com/LU_LFMI
Twitter (ENG) - https://twitter.com/LFMIdigital
Facebook - https://www.facebook.com/lulfmi/
LFK – http://lfk.lv/jaunumi
Twitter - https://twitter.com/_LFK_
Literatura.lv - http://literatura.lv/lv/post/index
Facebook - https://www.facebook.com/LVliteratura/
Garamantas.lv - http://garamantas.lv/
Twitter - https://twitter.com/garamantas
Facebook – https://www.facebook.com/garamantas/
Draugiem.lv - https://www.draugiem.lv/garamantas/
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