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Digitālie jaunumi vēsta par digitālo jaunpienesumu LU LFMI dzīvē. Jaunumi tiek
izsūtīti katra mēneša beigās.
Konferences, pasākumi
7. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā notiks LU LFMI
kamerkonference “Meklējumi un atradumi. Tālu ceļu vējš: ceļojumi laikā, telpā un
garā”. Plašāka informācija un konferences programma http://lulfmi.lv/meklejumi-unatradumi-2019

Personu šķirkļi (Literatura.lv)
Latvijas un latviešu literatūras datubāzē literatura.lv aprīlī apstrādāti 47 personu šķirkļi un
šo personu darbi un recepcija par tām. Kā 10 nozīmīgākie atjaunotie un papildinātie šķirkļi
minami:
Leonīds Slaucītājs - http://literatura.lv/lv/person/Leonids-Slaucitajs/874752
Jānis Širmanis - http://literatura.lv/lv/person/Janis-Sirmanis/872456
Kārlis Jēkabsons - http://literatura.lv/lv/person/Karlis-Jekabsons/872988
Gunārs Saliņš - http://literatura.lv/lv/person/Gunars-Salins/872006
Rūdolfs Egle - http://literatura.lv/lv/person/view?id=872802
Elfrīde Ekarte-Skalberga - http://literatura.lv/lv/person/Elfride-EkarteSkalberga/873253
Karls Frīdrihs Jakobs Hūgenbergers - http://literatura.lv/lv/person/Karls-FridrihsJakobs-Hugenbergers/872962
Sandra Ratniece - http://literatura.lv/lv/person/Sandra-Ratniece/882866
Valts Ernštreits - http://literatura.lv/lv/person/Valts-Ernstreits/1026028
Konstantīns Raudive - http://literatura.lv/lv/person/Konstantins-Raudive/872593

Personu šķirkļi (garamantas.lv)
Georgs Dimze - http://www.garamantas.lv/lv/person/1213400/Georgs-Dimze
Kārlis Zariņš - http://www.garamantas.lv/lv/person/864254/Karlis-Zarins
Oto Čakars - http://www.garamantas.lv/lv/person/871681/Oto-Cakars

Jaunākās LFK digitalizētās kolekcijas (garamantas.lv)
Aprīlī ir digitalizētas 10 kolekcijas:
[0765] Voldemāra Kancāna folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886067/Voldemara-Kancana-folkloras-vakums

[0797] Arvida Dravnieka folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/887046/Arvida-Dravnieka-folkloras-vakums
[0816] Augusta Ozola folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/887059/Augusta-Ozola-folkloras-vakums
[0819] Zuzannas Veipas folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886088/Zuzannas-Veipas-folkloras-vakums
[0822] R. Nicmaņa pierakstītā tautasdziesma http://www.garamantas.lv/lv/collection/887061/R-Nicmana-pierakstita-tautasdziesma
[0856] Ventspils skolotāju arodbiedrības muzeja vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/887084/Ventspils-skolotaju-arodbiedribasmuzeja-vakums
[0907] K. Pāvuliņas folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886121/K-Pavulinas-folkloras-vakums
[1107] Zelmas Birznieces folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886197/Zelmas-Birznieces-folkloras-vakums
[1199] Artura Štāla folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/887410/Artura-Stala-folkloras-vakums
[1958] Eduarda Voltera fonds http://www.garamantas.lv/lv/collection/887928/Eduarda-Voltera-fonds
Ievietošanai garamantas.lv tiek gatavots arī Alekša Korsaka folkloras vākums [0647].
Jaunākie LFK kolekciju apraksti (garamantas.lv)
[Bb37] Kārļa Zariņa folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/885790/Karla-Zarina-folkloras-vakums
[0705] Oto Čakara folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886991/Oto-Cakara-folkloras-vakums
[0811] Georga Dimzes folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/887054/Georga-Dimzes-folkloras-vakums
[1384] Fr. Skudras folkloras vākums http://www.garamantas.lv/lv/collection/886316/Fr-Skudras-folkloras-vakums

Jaunākās LFK Autobiogrāfiju krājuma digitalizētās kolekcijas
Egona Tālivalža Ziediņa dienasgrāmatas http://www.garamantas.lv/lv/collection/1294077/Egona-Talivalza-Ziedinadienasgramatas
Miķeļa Pankoka dienasgrāmata http://www.garamantas.lv/lv/collection/1282975/Mikela-Pankoka-dienasgramata
Silvijas Gruntes dzīvesstāsts "Gals un sākums" http://www.garamantas.lv/lv/collection/1284358/Silvijas-Gruntes-dzivesstasts-Galsun-sakums
Voldemāra Mitenieka dzīvesstāsts http://www.garamantas.lv/lv/collection/1290580/Voldemara-Mitenieka-dzivesstasts
Pētera Šmita autobiogrāfija - http://www.garamantas.lv/lv/collection/1283130/PeteraSmita-autobiografija
Ellas Kreicmanes atmiņas par dzimtu http://www.garamantas.lv/lv/collection/1290778/Ellas-Kreicmanes-atminas-pardzimtu
Nadīnas Pavlovas atmiņas http://www.garamantas.lv/lv/collection/1290779/Nadinas-Pavlovas-atminas

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?survey-id=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/

Par jaunumiem rakstīt uz antra.upeniece@lulfmi.lv
LU LFMI 2019

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
LU LFMI · Mūkusalas iela 3 · Riga LV-1002 · Latvia

