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LU LFMI DIGITĀLIE JAUNUMI #2
Marts 2019

Digitālie jaunumi vēsta par digitālo jaunpienesumu LU LFMI dzīvē.
Jaunumi tiek izsūtīti katra mēneša beigās.
Pasākumi
27. martā, plkst. 17.00 LNB Telpā 15+ (M stāvā) notiks nodarbība
“Digitālās koprades projekti – pieredze, kļūdas, atziņas un atslēgas uz
aktīvu sabiedrības iesaisti”. Mūsu vadošās pētnieces Sanita Reinsone un
Eva Eglāja-Kristsone. Ikviens laipni aicināts!
Personu šķirkļi (Literatura.lv)
Latvijas un latviešu literatūras datubāzē literatura.lv martā apstrādāti 38
personu šķirkļi un šo personu darbi un recepcija par tām. Kā 10 nozīmīgākie
atjaunotie un papildinātie šķirkļi minami:
Arvīds Grigulis - http://literatura.lv/lv/person/Arvids-Grigulis/872938
Ādolfs Vanags - http://literatura.lv/lv/person/Adolfs-Vanags/872257
Kārlis Krauliņš - http://literatura.lv/lv/person/Karlis-Kraulins/873061
Māris Rungulis - http://literatura.lv/lv/person/Maris-Rungulis/871996
Vilis Plūdons - http://literatura.lv/lv/person/Vilis-Pludons/872641
Elza Stērste - http://literatura.lv/lv/person/Elza-Sterste/872484
Austra Dāle - http://literatura.lv/lv/person/Austra-Dale/872283
Velta Sniķere - http://literatura.lv/lv/person/Velta-Snikere/872029
Jānis Rudzītis - http://www.literatura.lv/lv/person/Janis-Rudzitis/872562
Aida Niedra - http://literatura.lv/lv/person/Aida-Niedra/872748
Marta mēnesi noslēdzam ar Latvijas Literatūras gada balvas 2018 nominantu
profilu atjaunināšanu. Līdz pat balvas ieguvēju pasludināšanai ik dienu sekojiet
ierakstiem literatura.lv Facebook lapā, lai iepazītos ar mūsu dienas izcelto
autoru!

Personu šķirkļi (garamantas.lv)
Māra Vīksna - http://www.garamantas.lv/lv/person/868415/Mara-Viksna

Jaunākās LFK digitalizētās kolekcijas (garamantas.lv)

Martā ir digitalizētas vairāk nekā 25 kolekcijas. Ieskatam sniegtas saites uz
pirmajām desmit:
[0198] Kristīnas Zūzenas folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886671/Kristinas-Zuzenasfolkloras-vakums
[0597] Jūlija Vītoliņa folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886924/Julija-Vitolina-folklorasvakums
[0630] N. Kalniņa folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886018/N-Kalnina-folkloras-vakums
[0634] Antona Grundmaņa folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886946/Antona-Grundmanafolkloras-vakums
[0705] Ata Čakara folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886991/Ata-Cakara-folklorasvakums
[0727] Vilmas Rūnikas folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886052/Vilmas-Runikas-folklorasvakums
[0805] Skolotāja Erharda Eicēna folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/887051/Skolotaja-Erharda-Eicenafolkloras-vakums
[1091] Ventspils Valsts arodskolas vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/887224/Ventspils-Valstsarodskolas-vakums
[1330] J. Niedres folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/887425/J-Niedres-folkloras-vakums
[2101] Kapu uzraksti http://www.garamantas.lv/lv/collection/887402/Kapu-uzraksti

Digitalizētās kolekcijas: [0631] [1384], [1407], [1441], [1467], [1514], [1586],
[1625], [1732], [1744], [1784], [1809], [1941], [1962], [2025], [2234]

Jaunākie LFK kolekciju apraksti (garamantas.lv)
Pētera Šmita folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/885975/Petera-Smita-folklorasvakums
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/887499/LU-Pedagogijas-unpsihologijas-fakultates-vakums
Elzas Zikmanes folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/887324/Elzas-Zikmanes-folklorasvakums

Paula Vītoliņa folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886330/Paula-Vitolina-folklorasvakums
Jāņa Neimaņa folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/887338/Jana-Neimana-folklorasvakums
Pētera Vanaga folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886937/Petera-Vanaga-folklorasvakums
Osvalda Kreicera folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/885897/Osvalda-Kreicera-folklorasvakums

Jaunākās LFK Autobiogrāfiju krājuma digitalizētās kolekcijas
Veltas Sproģes dienasgrāmata http://www.garamantas.lv/lv/collection/1268074/Veltas-Sprogesdienasgramata
Nikolaja Brīvlauka atmiņas http://www.garamantas.lv/lv/collection/1261070/Nikolaja-Brivlaukaatminas
Jāņa Sudmaļa dienasgrāmatas http://www.garamantas.lv/lv/collection/1270711/Jana-Sudmaladienasgramatas
Imanta Freimaņa dienasgrāmatas http://www.garamantas.lv/lv/collection/1277288/Imanta-Freimanadienasgramatas
Anda Mitāna un Gunāra Skubiņa sarakste http://www.garamantas.lv/lv/collection/1246844/Anda-Mitana-un-GunaraSkubina-sarakste
Gunāra Viļuma dienasgrāmata http://www.garamantas.lv/lv/collection/1209459/Gunara-Vilumadienasgramata
Silvijas Grēniņas-Priednieces memuāri http://www.garamantas.lv/lv/collection/1211235/Silvijas-GreninasPriednieces-memuari
Mečislava Vertinska atmiņas (Воспоминания Митчислава Вертинского)
- http://www.garamantas.lv/lv/collection/1247341/Mecislava-Vertinskaatminas-Vospominaniya-Mitchislava-Vertinskogo
Annas Vagales atmiņas http://www.garamantas.lv/lv/collection/1247401/Annas-Vagales-atminas
Jāņa Dāvja dzīvesstāsts http://www.garamantas.lv/lv/collection/1222931/Jana-Davja-dzivesstasts
Sadarbībā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi:

R. Āboliņa dienasgrāmata http://www.garamantas.lv/lv/collection/1245358/R-Abolina-dienasgramata
Tēlnieka Jāņa Zibens dienasgrāmata http://www.garamantas.lv/lv/collection/1246190/Telnieka-Jana-Zibensdienasgramata

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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