Esi PROFS - atklāj Bibliotēku portālu!
Visas krustvārdu mīklas atbildes atrodamas Latvijas Bibliotēku portālā
8
16
13

15
5

4

1

12

7
10

17

2

9

11

3
14

6

Created by https://www.crosswordpuzzle-online.com

Horizontal
16. Maģistrantes uzvārds, kura 2020. gadā LU

Vertical

Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un
bibliotēku studiju nodaļas maģistru programmā

8. Cik Latvijā ir valsts nozīmes bibliotēku

“Bibliotēkzinātne un informācija” aizstāvēja

(akreditācijas rezultātā bibliotēkai piešķirts

maģistra darbu “Žurnāla “Letonica” bibliometriskā

valsts nozīmes bibliotēkas statuss)?

analīze”.

(vārdiem)

13. Eiropas brīvdabas inovāciju un tehnoloģiju

15. Valsts, ar kuras pieredzi vēsturisko

festivāla nosaukums, kurā ar lekciju “Intelektuālais laikrakstu un žurnālu digitalizēšanā varam
īpašums sporta nozarē: augstāk, tālāk,

iepazīties žurnāla LIBER Quarterly

piesardzīgāk!” piedalījās Intelektuālā īpašuma

2020.gada 1. numurā.

informācijas centra Patentu valdes bibliotēkas

4. Turpinājumizdevuma “Bibliotekārie un

darbinieki. (atbilde meklējama ziņojumā “Latvijas

bibliogrāfiskie termini” pirmais vārds 37.

bibliotēkas 2019. gadā“)

laidiena nosaukumā.

5. Pilsēta, kurā 2019. gada augustā norisinājās

1. Organizācijas, kura publiskojusi pirmo

pārrobežu sadarbības projekta “Ne tikai grāmatas” pārskatu par Eiropas bibliotēku darbu ar
vasaras skola.

ilgtspējīgas attīstības mērķiem

12. Robota vārds (latviski), kas Pretorijas

“Ilgtspējīgas attīstības mērķi un

Universitātes bibliotēkā sveic apmeklētājus un

bibliotēkas. Pirmais Eiropas ziņojums” –

atbild uz vienkāršiem jautājumiem.

abreviatūra.

10. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas

7. Pētījumā par atvērto zinātni Latvijā

komisijas datubāze.

definēts atvērtās zinātnes koncepts,

17. Mārketinga speciāliste Andžela Hirša (Angela

apskatīti brīvpiekļuves publikāciju

Hursh) savā video prezentācijā stāsta par piecām

jautājumi, atvērtie dati un … iniciatīvas.

lietām, ko bibliotēkas darbinieki var darīt, lai

2. Atvērto saistīto datu kolekcijas “Rainis

popularizētu savu bibliotēku. Piektais ieteikums

un Aspazija” (RunA) kontekstā svarīga

skan “Ask for ….”.

informācijas vienība ir… (Definīcija:

11. Vārds personai, kurai veltīta starptautiska

Abstrakta konceptuālo objektu kategorija).

konference, kas notiks 2020. gada 10.-11.decembrī. 9. Valsts, kurā Dumbi Ezar Ehigiator strādā
14. Starptautiskā Universitāšu bibliotēku asociācija par skolas bibliotekāri.
– angliskā nosaukuma abreviatūra.

3. Pagasts, kura bibliotēkā 18 gadus

6. Žurnāls, kurā 2019. gadā tika publicēja rakstu

nostrādājusi Kuldīgas Galvenās bibliotēkas

sērija par lasīšanas paradumiem, lasītāju

bijusī direktore Laima Mirdza Ostele.

dzīvesstāstiem un grāmatu likteņiem Latvijas
teritorijā no 13. līdz 21. gadsimtam.

