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Akadēmisko un speciālo bibliotēku apaļā galda 
diskusijas 2016.gadā

• 3 dienas;
• Piedalījās bibliotēku speciālisti (direktori, bibliotekāri, KISC pārstāvji, 

LNB speciālisti, bibliotekāri);
• Dalīšanās līdzīgās problēmās, inovācijās, prioritātēs;
• Diskutablu jautājumu risināšana;
• Jauni kontakti, iepazīšanās;
• Vērtīgas atziņas.



Atziņas un secinājumi
• Vismaz 1/2 no krājuma veido digitālie resursi;
• Virtuālais bibiotēkas apmeklējums pārsniedz fizisko;
• Bibliotēkas regulāri veido ciešu sadarbību ar akadēmisko personālu, rezultātā 

krājumu attīstot saskaņā ar studiju kursiem nepieciešamo literatūru;
• Tiek pievērsta uzmanība mācībspēku un pētnieku publikācijām starptautiskos 

izdevumos, rezultātā izstrādājot datubāzi;
• Būtiska loma sadarbībai ar IT nozares speciālistiem;
• Bibliotekāri zināšanas nozarē papildina ar vebināru palīdzību;
• Novērots ārvalstu studentu skaita pieaugums;
• Bibliotēka kā studentu socializēšanās un studiju vieta;
• Nepieciešamība pēc jauniem pakapojumiem;
• Būtiska nozīme ir reģionālai, nacionālai, starptautiskai sadarbībai;
• Bibliotēku darbiniekiem vērojama pārslodze.



Inovācijas (1)
• Ieviesta pašreģistrācijas sistēma, kas ļauj lasītājam pašam sevi 

piereģistrēt bibliotēkā kā lasītāju;
• 24 stundu lasītava, kas piedāvā lasītājam plašu brīvpieejas krājuma 

pieejamību, izsniegšanas - nodošanas pakalpojums;
• Jauna darba forma – informatīvas vizītes katedrās pie mācībspēkiem;
• Bibliotēkās tiek veikta plaģiāta kontrole noslēguma, pētniecības 

darbiem;
• Sagatavots izdevums mācībspēkiem un studējošiem “Atsauču                                 

un darbā izmantoto avotu un literatūras saraksta 
noformēšanas metodiskie norādījumi”;



Inovācijas (2)

• Aktuāla ir krājuma inventarizācija ar RFID ierīci - Digital Library 
assistent, nolasot grāmatās ievietotos čipus;

• Bibliotēkā ieviesta jaunā BIS ALEPH 22.versija;
• Bibliotēkas krājuma rekataloģizācija 90% apmērā;
• Uzsākta automatizēta lietotāju apkalpošana.



Problēmas (1)
• Tiek pievērsta uzmanība proporcionālam sadalījumam starp 

bibliotekāriem pakalpojumiem un kultūras norisēm;
• Darbs pie bibliotēku tēla veidošanas;
• Vairākas bibliotēkas, kas 2015.gadā saskārās ar būvniecības 

jautājumiem, uzsver, ka darba procesu apgrūtina birokrātiska vide;
• Lasītavu atvērtās piekļuves nodrošinājums;
• Sadarbība ar mācībspēkiem, krājuma atbilstības            

nodrošinājumam;
• Informācijpratības iemaņu trūkums;
• Studentiem trūkst atsevišķs informācijpratības studiju kurss;



Problēmas (2)
• Pakalpojumu skaits pieaug, darbinieku samazinās.
• Nepietiekams finansējums, esošie informācijas resursi sāk novecot.
• Dārgi informācjas resursi, kā pagaidu risinājums tiek izmantots, izmēģinājuma datu bāzes.
• Ņemot vērā, ka ir ierobežoti finanšu resursi krājuma attīstībai, rezultātā tas tiek attīstīts specifiskāks un 

tiek veidota cieša sadarbība ar lasītājiem un akadēmisko personālu.
• Grāmatu un datu bāžu cenu pieaugums (apm. 10% gadā).
• Augstas BIS Aleph 500 ieviešanas izmaksas.
• Kataloģizēšana ALEPH sistēmā (standartu ieviešana un ievērošana).
• Novecojusi datortehnika un operacionālās sistēmas.
• Nepiemērots bibliotēkas telpu izmērs.
• Ņemot vērā, ka studenti bibliotēku izmanto arī socializēšanās nolūkos, ir nepietiekams                         

vietu skaits.
• Regulāri grāmatas tiek pārvietotas uz noliktavas telpām (otrie eksmplāri, iepriekšējie                    

izdevumi, periodika u.c.), jo lasītavas plauktos nav pietiekami daudz vietas.
• Nav regulāra komunikācija un informācijas apmaiņa starp līdzīga tipa bibliotēkām                           

(augstskolu, speciālās).
• Autortiesību jautājumu risināšana saistībā ar mācību materiālu ievietošanu studiju                                e-

vidē.
• Nav elektroniskā kataloga, ir uzsākta Excel formāta bibliotēkas resursu uzskaite.



Veiksmes stāsts
• Aktīvi reklamējot datubāzes ir panākts rezultāts – straujš izmantošanas pieaugums 

(pieslēgumu skaits palielinājies četras reizes, meklējumu trīs reizes).
• Bibliotēkas krājums un lasītāju apkalpošana tiek nodrošināta pilnvērtīgi, lai gan paralēli 

bibliotēkā notiek rekonstrukcija un telpu remonts. 
• Bibliotēkas audita rezultātā, nozares speciālists atzina, ka visu nepieciešamo 

informāciju bibliotēka nodrošina attālināti, ar iespēju izmantot bibliotēkas 
pakalpojumus savā personīgajā darba kabinetā.

• Bibliotēkas lasītājiem tiek nodrošināti semināri par pakalpojumiem, pieejamiem 
resursiem.

• Sadarbības stiprināšana ar universitātēm (līgumi, apmācības).
• Regulārs darbs ar lasītājiem, kas kavē grāmatu nodošanas termiņu, 

rezultātā samazinājies savlaicīgi nenodoto izdevumu īpatsvars.
• Izveidota bibliotēkas mājaslapa.
• Bibliotēkas jaunumi pieejami mājaslapā un tiek izsūtīti lasītājiem uz 

e-pastu.
• Bibliotēka aktīvi izmanto sociālos tīklus sava tēla veidošanā.



Prioritātes 2016.gadā (1)
• Kā izteikta tendence ir vērojama e-krājuma un resursu attīstīšana, kas šobrīd ir aktuāls jautājums visām 

bibliotēkām, tādā veidā studentiem, lasītājiem nodrošinot aktuālākos nozares avotus.
• Attīstīt mūzikas, teātra un kino pasākumus.
• 100gades pasākumu programmas veidošana.
• Darbs ar sponsoriem un to piesaiste.
• 960 stundu profesionālās pilnveides programmas akreditācija un uzsākšana.
• Open Access repozitārija izveide un sadarbības paplašināšana ar akadēmiskajām bibliotēkām.
• Informācijas pārvaldības speciālista standarta izveide.
• Digitalizācijas projekta uzsākšana.
• Latvijas Grāmatniecības muzeja izveide.
• Novadpētniecības jautājumi.
• RDA attīstība.
• FAST ieviešana priekšmetošanā.
• E-resursu sasaiste ar ALEPH.
• Likuma izmaiņas par LNB un obligāto eksemplāru.



Prioritātes 2016.gadā (2)
• Kartīšu kataloga digitalizācija.
• Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana.
• Uzsākt jaunu pakalpojumu, lasītājiem piedāvājot padziļinātu, sistemātisku informācijas meklēšanu 

pētniecības darbiem ilgstošā laika periodā.
• Veidot elektroniskos ceļvežus/videoapmācības lietotājiem Panopto programmā, tādā veidā sniedzot 

iespēju efektīvāk izmantot bibliotēkas resursu un pakalpojumus.
• Turpināt sadarbību ar akadēmisko personālu, lai pilnveidotu un uzlabotu studiju procesa literatūras 

nodrošinājumu un aktīvāk izmantotu abonēto e-resursu iespējas.
• Jauna bibliotēkas kompleksa iekārtošana un atklāšana.
• Nodrošināt pētniecības darbam nepieciešamo atbalstu.
• Nodrošināt studiju programmas akreditāciju, piedāvājot atbilstošus informācijas resursus.
• Bibliotēkas akreditācija.
• Attīstīt informācijpratības prasmes.
• Bibliotēkas krājuma un pakalpojumu reklamēšana.
• Dokumentācijas sagatavošana starptautiskai izdevumu deponēšanai.
• Elektronisko sarakstu veidošana, papildināšana, strukturēšana.
• Digitālo kolekciju veidošana.



Vienotā lasītāja karte 

• Līdz ar LNB jaunās ēkas atvēršanu lasītājiem, ir radusies situācija, ka 
LNB pakalpojumiem (ieeja lasītavu zonā, printēšana, kopēšana) ir 
iespējams piekļūt tikai ar LNB lasītāja karti;

• VLK nav iespējams izmantot LNB pakalpojumiem;
• LNB atzīst VLK par ekvivalentu.



Academia.lnb.lv

• Pētījumu pieejamības un saglabāšanas nodrošinājums Latvijas 
pētniekiem;

• Vienots mērķis;
• Atbalsts.



Secinājumi (1)

• Bibliotēku attīstība notiek nevienmērīgi;
• Lielākoties katru bibliotēku veidu pēc to lietotāju skar līdzīgas 

problēmas;
• Bibliotēku vadītājiem, pārstāvjiem ir nepieciešams dalīties pieredzē, 

problēmās, tādā veidā saņemot atbalstu un konsultējot vienam 
otru;

• Bibliotekāri ir entuziasma bagāti un cenšas attīstīt katrs savu 
bibliotēku iespēju robežās;

• Bibliotēkas arvien lielāku nozīmi piešķir digitāliem resursiem;



Secinājumi (2)

• Liela daļa Latvijas speciālo bibliotēku saskaras ar vienkāršām, bet 
fundamentālām problēmām;

• Bibliotēku attīstībai – akadēmisko un speciālo ir nepieciešams LNB 
atbalsts, piemēram, specifisks macību kursu/informatīvu lekciju 
nodrošinājums, Apaļā galda diskusijas, Direktoru sanāksmes;

• VLK turpmākais izmantošanas potenciāls ir neefektīvs;
• Š.g. rudenī LNB plāno akadēmiskajām bibliotēkām piedāvāt 

academia.lnb.lv ar iespēju studentiem, pētniekiem piekļuvi 
pētījumiem nacionālā līmenī.



Paldies!
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