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Brīvpieejas žurnālu raksti 
antropoloģijā:
http://ej.uz/antropologi_info 

ANTROPOLOĢIJĀ

Brīvpieejas žurnālu raksti, 
publikācijas un tīmekļa resursi 
arheoloģijā:  
http://bit.ly/OAarchaeology 
85 brīvpieejas grāmatas 
arheoloģijā: 
http://ej.uz/DOAbooks 

102 brīvpieejas žurnāli vēsturē: 
http://bit.ly/DOAJhistory 
1021 brīvpieejas grāmatas vēsturē: 
http://ej.uz/DOAhistory 

213 brīvpieejas žurnāli fiilozofijā: 
http://bit.ly/DOAJfilozfija 
Pētījumi filozofijā: 
http://philpapers.org 
http://philsci-archive.pitt.edu 
211 brīvpieejas grāmatas filozofijā: 
http://ej.uz/DOAfilozofija 

17 brīvpieejas žurnāli angļu valodas 
studijās: 
http://bit.ly/engStud 
20 brīvpieejas žurnāli angļu 
literatūrā: 
http://bit.ly/EngLi 
498 brīvpieejas grāmatas angļu 
valodas studijās un literatūrā: 
http://ej.uz/DOAenglish 
168 grāmatas lingvistikā: 
http://bit.ly/Lingvistika 

VĒSTURĒ

FILOZOFIJĀ

BRĪVPIEEJAS RESURSI 

ARHEOLOĢIJĀ

ANGĻU VALODĀ

http://ej.uz/antropologi_info


131 brīvpieejas žurnāls: 
http://bit.ly/DOAJchemestry 
15 brīvpieejas grāmatas: 
http://ej.uz/DOAchemestry 

1,227,345 materiāli matemātikā, 
fizikā, datorzinātnēs, kvantitatīvajā 
bioloģijā, finansēs un statistikā: 
http://arxiv.org 
313 brīvpieejas žurnāli: 
http://bit.ly/DOAJmath 
52 brīvpieejas grāmatas: 
http://ej.uz/DOAmath 

1,227,345 materiāli matemātikā, 
fizikā, datorzinātnēs, kvantitatīvajā 
bioloģijā, finansēs un statistikā: 
http://arxiv.org 
Raksti, ziņojumi, multimediju 
materiāli: 
http://cds.cern.ch 
Resursi par nanotehnoloģijām: 
www.internano.org 
Magnētiskā rezonanse: 
http://ej.uz/MagneticRes 
103 brīvpieejas žurnāli 
http://bit.ly/DOAJphysic 
10 brīvpieejas grāmatas: 
http://ej.uz/DOAphysic 

ĶĪMIJĀ

MATEMĀTIKĀ

FIZIKĀ

BRĪVPIEEJAS RESURSI



71  brīvpieejas žurnāls: 
http://bit.ly/DOAJbotany 
41 brīvpieejas grāmata: 
http://ej.uz/DOABotany 

91  brīvpieejas žurnāls: 
http://bit.ly/DOAJzoo 
10 brīvpieejas grāmatas: 
http://ej.uz/DOAzoo 

BOTĀNIKĀ

BRĪVPIEEJAS RESURSI

ZOOLOĢIJĀ

ĢEOGRĀFIJĀ

87 brīvpieejas žurnāli: 
http://bit.ly/DOAJgeology 
24 brīvpieejas grāmatas: 
http://ej.uz/DOAgeology 
Atmosfēras, kriosfēras, hidrosfēras 
un zemes zinātņu digitālā kolekcija: 
http://www.earth-prints.org 
Digitālā bibliotēka par "Karsta 
ainavām" : 
http://digital.lib.usf.edu/karst 
Ģeogrāfijas dati: 
http://www.sharegeo.ac.uk 

91  brīvpieejas žurnāls: 
http://bit.ly/DOAJgeo 
35 brīvpieejas grāmatas: 
http://ej.uz/DOAgeo 
Atmosfēras, kriosfēras, hidrosfēras 
un zemes zinātņu digitālā kolekcija: 
http://www.earth-prints.org 
Digitālā bibliotēka par "Karsta 
ainavām": 
http://digital.lib.usf.edu/karst 
Ģeogrāfijas dati: 
http://www.sharegeo.ac.uk 

ĢEOLOĢIJĀ



Pētījumi un publikācijas ekonomikā:
http://ageconsearch.umn.edu 
https://www.econstor.eu 
http://repec.org 
Brīvpieejas žurnāli ekonomikā 
http://bit.ly/DOAJecon 
http://bit.ly/DOAJhomeEco 
185 brīvpieejas grāmatas: 
http://ej.uz/DOAeconomics 

47 brīvpieejas žurnāli 
starptautiskajās attiecībās: 
http://bit.ly/DOAJir 

Brīvpieejas žurnāli tisību zinātnē: 
http://bit.ly/DOAJlaw 
http://ej.uz/WikiLaw 
262 brīvpieeejas grāmatas tiesību 
zinātnē: 
http://ej.uz/DOAlaw 

134 brīvpieejas žurnāli politikas 
zinātnē: 
http://bit.ly/DOAJpolitics 
528 brīvpieejas grāmatas politikas 
zinātnē: 
http://ej.uz/DOApolitics 

123 brīvpieejas žurnāli psiholoģijā: 
http://bit.ly/DOAJpsihologija 
152 brīvpieejas grāmatas 
psiholoģijā: 
http://ej.uz/DOApsihologija 
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MNB ABONĒTĀS 
DATUBĀZES

Letonika.lv ir uzziņu un tulkošanas sistēma - ceļvedis 
Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, 
uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. 
Letonika piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju  
11 enciklopēdijās, 13 vārdnīcās, kā arī kolekcijās ar 10 
000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem, 
kā arī pieejama latviešu literatūras bibliotēka ar 200 
pilnteksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta 
krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai. 

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas 
laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums 
Internetā, kas vidēji ik dienas tiek papildināts ar 
tūkstots jaunām publikācijām. Laikrakstu arhīvs 
pieejams no 1994.gada. 

Nacionālās informācijas aģentūras LETA veidotais 
biznesa portāls Nozare.lv ir izsmeļošākais uzticamas 
un kvalitatīvas informācijas avots ikvienam 
uzņēmējam par aktuālāko un svarīgāko biznesā. 

Britannica Online Library  Edition ir universāla 
daudznozaru enciklopēdiju publikāciju datubāze, 
kurā apkopota droša un uzticama informācija visām 
vecuma grupām – bērniem,  pusaudžiem, studentiem 
un pieaugušajiem. 

Britannica Junior (5 līdz 10 gadi)  
Britannica Student (10 līdz 14 gadi)  
Encyclopaedia Britannica (14 un vairāk gadi)  

Atzīmētās Datubāzes pieejamas arī attālināti. 
Pēc piekļuves datiem jautā bibliotekāram! 

http://www.letonika.lv/

