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Nozaru literatūras komplektēšana

 Nozaru literatūras krājuma komplektēšana noris atbilstoši nozaru lasītavu 

profilam un krājuma kompletēšanas līmenim

Nozaru literatūras centrs – krājums 83279 vienības

 Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava – krājums 42872 vienības

 Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītava – krājums 17299 vienības

 Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava – krājums 23108 vienības



Nozaru literatūras komplektēšana

 2- pamatinformācijas līmenis – vērsts uz noteiktas nozares iepazīšanu, 

demonstrējot informācijas daudzveidību un nodrošinot lietotāju vajadzības 

atbilstoši koledžu apmācībām pirmo kursu līmenī, pārsvarā valsts valodā. 

Krājumu veido ierobežots monogrāfiju, uzziņu literatūras un vispārīgo 

periodisko izdevumu klāsts (vispārīgas enciklopēdijas, periodisko izdevumu 

rādītāji, statistiski materiāli)

 2 a apakšlīmenis- atzītāko autoru pamatsacerējumi,izdevumi par nozares vai 

priekšmeta vēsturi, vispārīgi darbi par nozari un nozīmīgām personībām

Nodrošina universālu lietotāju vajadzības vidējās izglītības līmenī

 2b apakšlīmenis – ietver vispārīga satura periodiskos izdevumus, monogrāfijas 

enciklopēdijas, statistikas avotus



Nozaru literatūras komplektēšana

 3-studiju līmenis

 Dokumenti pārstāvēti arī svešvalodās, aptverot sistemātisku informāciju par 
noteiktu nozari vai priekšmetu, nodrošinot koledžu un bakalaura programmu 
studentu vispārīgās informācijas vajadzības. Krājumā plaši pārstāvētas vispārīgās 
monogrāfijas un uziņu izdevumi, pieejami vispārīgie un specializētie periodiskie 
izdevumi

 3a apakšlīmenis – pamatstudiju līmenis, kurš sniedz informāciju par nozares vai 
priekšmeta pamatjēdzieniem, kā arī jānodrošina pamatstudijas un patstāvīgas studijas 
mūža garumā

 3b apakšlīmenis – vidējais studiju līmenis, kas sniedz informāciju par vairāk 
specializētām nozarēm, te ietvertas aptverošas un plašākas tēmas, nozares padziļināta 
izvērsuma materiāli, zināmu autoru darbi oriģinālvalodā

 3c apakšlīmenis – augstākais studiju līmenis, kurā pārstāvēti visi būtiskākie darbi, plaša 
specializēto izdevumu kolekcija, arī recenzēto monogrāfiju un periodisko izdevumu 
kopums, nodrošinot maģistra studiju programmas, ctus specializētus pieprasījumus



Nozaru literatūras komplektēšana

 4- pētniecības līmenis

 Plašs valodu spektrs, kurā ir svarīgākie publicētie avoti, kas nodrošina studijas 

doktorantūrā un neatkarīgus zinātniskus pētījumus.

Krājumu veido:

 daudzveidīgi vispārīgie materiāli

 specializētas monogrāfijas un uzziņu izdevumi

 vispārīgi un specializēti periodiskie izdevumi

 krājumā rodami pazīstamu un mazāk zināmu autoru darbi.



Nozaru literatūras komplektēšana

 5-relatīvā pilnīguma līmenis, kurā krājums orientēts uz specifiski definētu 

tēmu, vispatverošs, cik iepējams visās valodās un formātos. Krājumu veido 

publicēto materiālu daudzveidīgs kopums, plaši manuskriptu krājumi. Var būt 

nacionālas vai starptautiskas nozīmes.



Nozaru literatūras izmantojamība

 Krājuma organizācijas un komplektēšanas kvalitātes rādītājs ir 

izmantojamība, kas atspoguļojas izsniegumā:

 2014.gads – 45994

 2015.gads – 83443

 2016.gads 110894 

 Salīdzinot izsniegumu pēdējos trīs gados, 2016.gadā Nozaru literatūras 

centra izsniegums audzis vairākkārtīgi.



Nozaru literatūras izmantojamība
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Nozaru literatūras izmantojamība
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Izsniegts pa valodām 2016.gadā

 Kopējais izsniegums 2016. gadā proporcionāli audzis katrā no valodu grupām: 

 latviešu 54098- 52% no kopējā izsniegto izdevumu apjoma, 

 angļu 39927- 38% 

 krievu 9115- 9% 

 franču, vācu un citās valodās salīdzinoši neliels izsniegto izdevumu apjoms, 

kas  sastāda tikai 1% no gada kopējā izsniegto izdevumu apjoma pa valodām. 
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Nozaru literatūras izmantojamība

 2015.gads 2016.gads 01.01.2017.-07.11.2017.

 ET – 23.847 ET 30.762 ET 26.873

 SH – 36.966 SH 50.265 SH 46.473

 TD – 22.615 TD 29.313 TD 23.429



Apkalpošanas filozofija

 kvalitatīvi pakalpojumi diferencētām mērķauditorijām

 individualizēti klientorientēti pakalpojumi, ņemot vērā katra klienta individuālās 

informacionālās vajadzības;

 bezmaksas pamatpakalpojumi informācijas ieguvē un jauni maksas pakalpojumi

 profesionāls un zinošs personāls (nozares eksperti)

 augsta apkalpošanas kultūra

 komfortabla, ērta vide darbam un atpūtai



Nozaru literatūra – Mērķa grupas

 studenti

 pasniedzēji un pētnieki

 dažādu nozaru speciālisti

 specifiskas klientu grupas (novadpētnieki, 

seniori, mūžizglītībā un interešu izglītībā

iesaistītie)

 LNB nodrošina:

 atbalstu pamata un mūžizglītībai

 Atbalstu zinātniskiem pētījumiem, 

studijām



Iespējas darbam bibliotēkā

 klusās un skaļās lasītavas 

 10 dažādu grupu nodarbību telpas

 valodu klases

 individuālā darba kabīnes

 īpaši aprīkotas vietas cilvēkiem ar redzes traucējumiem

 infokioski katrā stāvā

 bezvadu internets

 dokumentu pavairošanas pašapkalpošanās sistēma



Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītava



Grupu nodarbību telpas



Valodu klases



Individuālā darba kabīnes



Pētniecisko darbu rakstīšanas skola



Krājuma izlase par pētniecisko darbu 

izstrādi



Krājuma satura izlases (gada cikli)

 katra izlase veltīta Latvijas zinātniekam/pētniekam, kurš veicis 

nozīmīgus pētījumus, atklājumus Latvijas vai starptautiskā mērogā:

 februāris – Arturs Eižems Zalsters (kuģniecības vēsturnieks) – 95 gadi

 maijs – Jānis Bickis (biologs) - 140 gadi

 augusts – Pēteris Dindonis (lauksaimnieks) -140gadi

 novembris –Rita Kukaine (mikrobioloģe) - 95gadi

 Nobela prēmijas laureāti literatūrā – tulkojumi latviešu valodā

 Ziemeļvalstis

 Eiropa

 Amerika, Āzija, Āfrikas kontinenti



Nozaru literatūras centra sadarbība

 ar Rīgas Stradiņa universitāti

 ar antropologu biedrību 

 ar Latvijas Universitātes Baltijas Austrumāzijas Pētniecības centru 

 ar Japānas vēstniecību 

 ar Latvijas valsts mežiem

 ar Latvijas  Jauno zinātnieku apvienību (novitāte!)

 u.c. 



Profesionāls un zinošs personāls

 nozaru bibliogrāfa/eksperta konsultācijas

 Nozaru galvenie bibliogrāfi

 Galvenais bibliogrāfs – fondu glabātājs

 pakalpojums sniegs iespēju saņemt konsultācijas par padziļinātu informācijas 

meklēšanu nozarē no bibliogrāfa/eksperta, kurš specializējies attiecīgajā nozarē



Paldies!


