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LNB Speciālo krājumu departamenta aktualitātes 
un sadarbības piedāvājums akadēmisko un speciālo 

bibliotēku sektoram



• Pētnieciskās darbības aktivizēšana un organizēšana, virzot pētnieku 
grupas darbu, atjaunojot LNB Zinātniskās padomes darbu

• Uzsākta Valsts pētījumu programmas projekta īstenošana

• Krājumu profilu pārskatīšana, diskutējot par krājumu robežām, 
izdevumu ar retumu statusu definēšanu, īpaši aizsargājamo nacionālo 
vērtību definēšanu

• Daudz stāstīts un runāts par LNB krājuma vērtībām – caur izstādēm, 
publikācijas, sabiedriskajiem medijiem, SKD sociālo mediju vietnēm, 
specializētām ekskursijām

SKD 2019.gadā



• Nacionālo bibliotēku stratēģijas un speciālie krājumi 

• Pētniecības nodaļu nodibināšana un stiprināšana NB

• Digitālo humanitāro zinātņu nodaļu nodibināšana NB

• SK pastiprināta pētniecība, aprakstīšana, nodošana pētnieku rīcībā 

• NB lomas stiprināšana kā zināšanu centriem 

• NB atbalsts pētniecībai

Kas notiek citur?



• Izpratnes par nacionālo kultūras mantojumu paplašināšana un apziņas 
veidošana

• Jaunu tēmu aktualizācija un iedzīvināšana

• Pētniecisko kopienu veidošana

• Vispārpieejami dati un informācija gan analogā, gan digitālā formā

• Analogo vērtību saglabāšanas nodrošināšana – neaizstājama speciālo 
krājumu funkcija

Speciālo krājumu pievienotā vērtība nākotnē



• Īstenot fundamentālos pētījumus Valsts pētījuma programmas 
projekta ietvaros

• LNB Zinātniskās darbības stratēģijas izstrāde 

• Panākt bāzes finansējuma piešķiršanu LNB zinātniskās darbības 
nodrošināšanai 

• Sadarbības izkopšana un pilnveide ar citām zinātniskajām institūcijām

Zinātniskā darbība - 2020



• Krājuma saglabāšanas centra paveiktā pēdējos 10 gados izpēte un 
jaunas datu vākšanas sistēmas par restaurācijas darbu ieviešana

• Krājuma saglabāšanas stratēģijas izstrāde un tam sekojoša ilgtermiņa 
rīcības plāna izstrāde par soļiem krājuma atskābināšanā, principiem 
restaurācijā (restauratora – fonda glabātāja sadarbība), preventatīvo
saglabāšanu

• Turpināt papīra restaurācijai un saglabāšanai veltītu tālākizglītības 
semināru rīkošanu

Krājuma saglabāšana - 2020



• Speciālo krājumu veidošana

• Bibliotēka kā muzejs 

• Lasītāju apkalpošanas pieredzes izkopšana un uzlabošana

• Sadarbība ar attiecīgajām speciālajām un akadēmiskajām bibliotēkām

Sadarbība ar lasītājiem - 2020


