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Komunikācija 

- Iekšējā komunikācija

- Periodā no 2020. gada marta līdz 2022. gada martam bibliotēkas darba laiks 

mainījās atkarībā no valstī noteiktās ārkārtas situācijas un epidemioloģiskajiem 

ierobežojumiem

- LU rektora rīkojumi: vadība, fakultāšu dekāni, institūtu direktori, studentu 

pašpārvaldes

- LU Bibliotēkas darba organizācija 9 adresēs, 7 LU filiāles

- Ārējā komunikācija
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Darba organizācija 

- Darba pārplānošana (MK noteikumi)

Saziņa (MTeams, Zoom)

Tehniskais nodrošinājums (datori, mobilie telefoni)

LU darba procesi digitalizētā vidē

Elektroniskā dokumentu aprite (HOP, e-paraksti)

- Covid-19 sertifikāti 
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Informacionālais atbalsts 
- Bibliotēkas darbinieki 2020. un 2020. gados izveidoja šādus kontus:

-2020. gadā datubāzēm UpToDate, ClinicalKey -13, 

Proquest E-book Central - 172 kontus

-2021. gadā Proquest E-book Central – 1176 kontus

- Periodā no 2020.g. marta līdz 2021.g. decembrim LU Bibliotēkas darbinieki ir
novadījuši 290 nodarbības, no kurām 181 tika novadīta tiešsaistē

- Konsultācijas individuālās Microsoft Teams, Zoom, Skype platformās

- Tematiskie saraksti- 257 (Juridiskā fakultāte, Medicīnas fakultāte, LU filiāles)

- Šajā periodā  studiju vajadzībām  tikai noskenētas  11 231  lapas
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Informacionālais atbalsts

- Elektroniskie bukleti 15 par dažādiem elektroniskiem resursiem 

nozarēs

- Konsultācijas: pagarināšana, darba laiki, sertifikāti, piekļuve 

datubāzēm, e-grāmatām

- Vebināri, zinātniskā publicēšanas - 21 video ieraksti ,,Zinātniskās 

izdevējdarbības aktualitātes", "Zinātniskā publicēšanās un atvērtā 

piekļuve’’ (591 dalībnieks)
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Pasākumi
- LU Bibliotēkas vadītā diskusija "Sabiedriskā zinātne (Citizen Science). 

Quo Vadis?" Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu ietvaros

- LU Bibliotēkas tiešsaistes lekciju cikls "Zvaigžņu likumi tekstos, 

vēsturē, ikdienā" ietvaros

- Tīmekļsemināri "Datu pārvaldības plāni: konteksts un aspekti", 

"Datubāze Scopus studijām un pētniecībai

- Attālināti notika arī grāmatu cienītāju LU Grāmatu kluba tikšanās, 

2021.g. – 11 tikšanās, kas iepriekš notika klātienē Raiņa bulvāra 

bibliotēkas klusajā lasītavā

- LUB konference
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Virtuālās izstādes
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Foto virsraksts
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Citu prezentācijas veidu pielāgošanai

Citu slaidu veidiem sagataves izvēlieties atbilstošo (Insert      

New Slide). 

Nepiemirstiet nomainīt fontu un atbilstošo burtu izmēru (sk., piemēram, 

šīs sagataves 2. slaidu). 
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Foto virsraksts



Monogrāfijas
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Monogrāfijas, bibliogrāfijas
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• Latvijas Universitātes 78. ,79. 
starptautiskā zinātniskā 
konference. Bibliotēkzinātnes un 
informācijas zinātnes sekcija: 
tēžu krājums

• “Profesors Dr. habil. phys. Juris 
Zaķis : dzīve un darbs”/M.Saviča

• “Latvijas Universitātes Bibliotēka, 
1862 – 1940”/A.Some



Darbs ar krājumu
- Veikta Rezerves Apmaiņas krājuma pārbaude un sakārtošana

- LU Filiālēs esošo informācijas resursu izvērtēšana un pēdējo piecu gadu 

laikā mazāk pieprasīto izdevumu norakstīšana

- 2021.gadā pabeigts apjomīgs darbs pie Darba alfabētiskā kataloga 
izskatīšanas un sakārtošanas. Izdevumu pārbaude krātuvē

- Kopumā 2021. gadā tika pārbaudītas 120 885 DAK kartītes

- Krājuma inventarizācijas: 

- 2021. gadā - Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā, Bibliotēka Kalpaka bulvārī, 

Krātuves Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā neatspoguļotā krājuma 

daļā krievu valodā

- 2020. gadā - Bibliotēkā Aspazijas bulvārī un Reto izdevumu un rokrakstu kolekcijā
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Foto virsraksts

19

Izvēles teksts Arial 28 pt melns 



Paldies par uzmanību!


