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Studenti

var piedzīvot
serendepiti

(pleasant surprise)

jebkurā laikā var
atnākt

vakaros strādāt ir
visērtāk

īpaša gaisotne un 
klusums

vide palīdz
koncentrēties

uzlabo mācību
procesu

nav jādomā par 
darba laiku

motivācija
visaugstākā

grāmatas jebkurā
nepieciešamajā

laikā

ja nepieciešams, 
var pārlaist nakti

iespēja rakstīt
ilgstošos

maratonos

darboties pašam



Ekskursanti

sajūsma

24/7

pašapkalpošanās

atvērtība 22.gadsimts

e-resursu
reklāma ar QR

atkal gribas
studēt

brīva gaisotne vieta, kur gribas
uzturēties

vēlme apgūt
jaunas zināsānas

pārsteigums par 
2 darbiniekiem

modernākā
bibliotēka



Bibliotekāri
viena no jaukākajām
bibliotēkām Latvijā

daudz apmeklētāju

jauni kontakti
sadarbībai nākotnē

pieredzes apmaiņa
ātra un efektīva

pašapkalpošanās
iekārta

neveidojas
apmeklētāju rindas

prieks strādāt
bibliotēkā, kur

lasītājiem nav jālūdz
atstāt telpas

process turpinās pēc
bibliotekāra darba

dienas beigām

nekad nekas
nebeidzas

studenti paši veido
vidi darbam

studenti jūtas brīvi
un ērti

ieritināties
šūpuļtīklā atpūtas

brīdī



LU definētās vērtības
attīstība

jaunrade

atbildībasadarbība

atvērtība



LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra
projekts (2012-2015) 

ēkas projekta
koncepcija

zināšanas

darbs ar projektēšanas
grupu

bibliotēkas
funkcionalitāte un 

interjers

tehnoloģijas

krājuma izvērtēšana un 
sagatavošana

loģistikas izstrāde



Aktīvie lietotāji

2377
(01.11.16)

1668
(2015)



Apmeklētāji

114 237
(2016.g.1.pusgads)

26 696 
(2015.g.1.pusgads)



Izsniegums

24 843
(2016.g.1.pusgads)

19 315
(2015.g.1.pusgads)



Rezervācijas pieprasījumi

1773
(2016.g.1.pusgads)

2516
(2015.g.1.pusgads)



Prioritāšu maiņa

Personāla
atbildība

Konsultācijas
un 

pedagoģiskais
darbs

Atbalsts
zinātniskai

darbībai



Dabaszinātņu bibliotēka

Uzsāka darbu 28.09.2015 (20 dienas pēc ēkas atklāšanas)

Krājums – 26 000

62 ekskursijas 1448 viesiem

45 mācību nodarbības mācībspēkiem un studentiem

Pētniecības darbs “bibliotēka, kur grāmatas nekad neguļ”

2,0 apkalpošanas slodzes



Bibliotekārās apkalpošanas pazīmes

iepriekš tagad



Atvērta bibliotēka atvērtā ēkā

DAC

bez bibliotekāra

24/7

bez
ierobežojumiem



Nākošais solis

Zinātņu māja 2018

projektēšana

funkcionālais
plāns otrā ēka



Uzaicinājums

nāciet
ciemos

piesakiet
ekskursiju

izmantojiet
pieredzi

dodiet
ieteikumus
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