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LKA Latvijas Kultūras
koledžas bibliotēka

• Koledžas struktūrvienība, kas jau kopš 
1946. gada sekmē studiju procesus un 
sniedz informatīvo atbalstu koledžas 
studentiem un personālam.

• Krājumā ap 8000 informācijas resursi: 
grāmatas, nozaru žurnāli, skaņu un 
videoieraksti, lugu krājums, elektroniskie 
izdevumi, atbilstoši koledžas studiju 
virzieniem. 
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Attēlā: Mūzikas menedžmenta un Sarīkojumu vadīšanas 
specializāciju studentes gatavo idejas Valentīna dienas 

pasākumam (2018. gads)



LKA Latvijas Kultūras koledžas bibliotēka
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• Bibliotēka apkalpo koledžas un Latvijas Kultūras akadēmijas studentus un docētājus.

• Pakalpojumi: 

- lietotāju nodrošināšana ar informācijas resursiem,

- informācijas resursu pasūtīšana no citām bibliotēkām, izmantojot SBA pakalpojumus,

- dokumentu elektroniskā piegāde lietotājiem,

- tiešsaistes elektroniskie katalogi un digitālās datu bāzes,

- konsultācijas un lietotāju apmācības,

- bibliogrāfisko uzziņu sniegšana lietotājiem,

- pieeja tiešsaistes resursiem, izmantojot brīvpieejas datoru darba vietas un bezvadu internetu lietotāju 
portatīvajās ierīcēs.  



Studentu aptauja 2019. gada janvārī
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Vai studiju laikā apmeklēji koledžas bibliotēku?
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vienmēr! visbiežāk jā jā, bet reizēm arī
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Ja vērsies pie bibliotekāra, vai guvi 
risinājumu un atbildes uz saviem 

jautājumiem?



Seminārs «Studijas bibliotēkā»

5Ieskats seminārā «Studijas bibliotēkā», 2018. gada 4.-5. septembris



Koledžas bibliotēkas galvenās aktivitātes, darbības mērķi
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• Galvenais mērķis – atbalsts koledžas studiju procesam!

• 2015.-2017. gadā lielākā uzmanība vērsta bibliotekāro procesu pilnveidošanai: 

- krājuma rekatataloģizācija,

- lietotāju automatizētās apkalpošanas ieviešana BIS Aleph500,

- tiešsaistes katalogu popularizācija studentiem un docētājiem.

• no 2018. gada – koledžas bibliotēkas tēla un nozīmes apzināšanai koledžas studiju procesā, lai 

veiksmīgāk virzītu bibliotēku kā informācijas, izglītošanās un pētniecības centru koledžā.



A. Beseres kursa darba izrāde - L.Stumbre «Aktieri»

7Ieskats izrādes tapšanā un izrādē, 2018. gada jūnijs



Publiskais eksāmens «Nejaušais pavērsiens»
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• 2018. gada oktobrī tika organizēts Skatuves 
mākslas 1. kursa, kā arī Bibliotēkas informācijas 
speciālistu 2.kursa studentu eksāmens –
mācību pasākums “Nejaušais pavērsiens”:

- studenti izlozes kārtībā saņēma vienu 
bibliotēkas grāmatu,

- par to tika veidota perfomance!

K. Anitēns instruē studentus pasākumam, 2018. gada oktobris



TEDx konference 
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• 2018. gada novembrī sadarbībā ar Latvijas 
Nacionālo bibliotēku studentiem un 
personālam bija iespēja tiešraidē vērot TEDx
konferenci koledžas bibliotēkā. 

Ieskats TEDx konferences tiešraidē, 2018. gada 2. novembrī



Studiju konference «Māksla un organizāciju
kultūra mūsdienu Latvijā»
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Citas aktivitātes
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• Bibliotēkas dalība 2018. gada novembrī Kazahstānas viesstudentu
organizētajā pasākumā “Global Nomad”– kvestā;

• 2019. gada aprīlī I. Kraģa grāmatas «Radošums un kritiskā domāšana» 
prezentācija;



Citas aktivitātes
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• 2019. gada februārī koledžas bibliotēkā viesojās bibliotēkas vadītājas un bibliotekāres darba “ēnas”: 11. 
klases skolniece un 2. klases skolniece.



Sadarbība ar Šauļu koledžas Informācijas vadības katedru
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• No 2018. gada 19. marta līdz 18. maijam bibliotēka tika Erasmus + 
projekta ietvaros vadīta prakse divām Šauļu koledžas šīs programmas 
studentēm. 



Sadarbība ar Šauļu koledžas Informācijas vadības katedru
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• 2018. gada novembrī Erasmus + projekta ietvaros pie mums viesojās 
divas pasniedzējas no Šauļu koledžas.  



«Sabiedriskās attiecības»
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• Uzmanība tika vērsta arī bibliotēkas 
popularizācijai, regulāri informējot 
studējošos un personālu par 
pakalpojumiem, jaunieguvumiem un 
pasākumiem, publicējot ziņas koledžas 
mājas lapā, koledžas Facebook kontos, kā 
arī izsūtot informāciju studentiem, 
specializāciju vadītājiem, docētājiem un 
darbiniekiem uz e-pastiem. 



Ieceres un attīstības virzieni
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• viens no būtiskākajiem bibliotēkas uzdevumiem ir krājuma atjaunošana.

• 2019. gadā plānota tādu bibliotēkas normatīvo dokumentu izstrāde kā “Bibliotēkas komplektēšanas 
politika” un “Bibliotēkas stratēģija”. 

• sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas akadēmisko repozitoriju “Academia” iecerēts sākt veidot 
koledžas studentu noslēguma darbu tiešsaistes datu bāzi.

• par prioritāti uzskatāma kvalitatīvu informācijas pakalpojumu sniegšana koledžas studentiem un 
akadēmiskajam personālam, bibliotēkas infrastruktūras attīstība, bibliotēkas pakalpojumu popularizācija 
un bibliotēkas lietotāju informācijas prasmju pilnveidošana. 



Seminārs «Studijas bibliotēkā»
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• 1.kursa studentiem septembrī tiek piedāvāts seminārs bibliotēkā, iepazīstinot ar bibliotēkas 
pakalpojumiem, tiešsaistes katalogiem un datubāzēm, bibliotēkas krājuma izvietojumu. 

Ieskats seminārā «Studijas bibliotēkā», 2018. gada 4.-5. septembris



LKA Latvijas Kultūras koledžas bibliotēka
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• sniedzam informācijas pakalpojumus

• pildām pedagoga, psihologa, mammas funkcijas 

• palīdzam formatēt / formulēt projektus, prezentācijas, 
pētījumus! 

SNIEDZAM ATBALSTU KOLEDŽĀ NORITOŠAJAM STUDIJU 
PROCESAM: 

• docētājiem – lekciju sagatavošanā, studiju materiālu 
nodrošināšanā;

• studentiem – patstāvīgās mācīšanās procesos. 



Paldies par uzmanību!


