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LU  Bibli0tēkas krājumu veido  

 Centrālā Bibliotēka (CB) - universāls daudznozaru 

informācijas resursu  krājums 

 Nozaru bibliotēku krājums 

 Repozitārija krājums 

 

 

 



LU Bibliotēkas krājuma kvalitātes nodrošināšana 

 

 krājuma izvērtēšana jeb analīze 

 optimāla krājuma izvietojuma organizēšana 



LU Bibliotēkas izvērtēšanas procesi 

 Krājuma izvērtēšana LU Bibliotēkas kontekstā, 

sadarbībā ar nozares ekspertiem.  

 Bibliotēkas Krājuma komisija koordinē izvērtēšanas 

procesus un lemj par : 

1. Informācijas resursu pārvietošanu, sadalot tos aktīvajā 

un maz izmantotajā daļā: 

 no viena glabātāja citam; 

 no lasītavas uz krātuvi; 

 uz Rezerves apmaiņas krājumu; 

 uz Repozitāriju. 

2. Izslēgšanu no LU Bibliotēkas krājuma.  



Brīvpieejas krājums lasītavā 



 CB krājuma kustība starp kolekcijām 

  Gads Grāmatas Periodika 

(nos./eks.)  

2009 219/277 (no lasītavas uz krātuvi); 

Krātuvē – 147 pl/m; 

Disertācijas – 51 pl/m ; 

Digitāli  dokumenti – 365 vien. 

154/1325  

2010 722/803 (no lasītavas uz krātuvi)  157/1180 

2011 Miniatūrgrāmatas  – 508 eks. 

 

Abonementā : brīvpieejas uzziņu 

krājums – 45 pl/m 

1. stāva krātuvē brīvā pieejā :  

vēstures māc. krājums – 96 pl/m 

148/1015 



No CB nodots citiem glabātājiem 

Gads Grāmatas 

(nos./eks.)  

Periodika (nos.)  

2009 Netika uzskaitīts  

2010 1134/2352 –  Medicīnas 

bibliotēkai 

„Latvijas ārsts”, 

 “Doctus”, 

“Materia Medica” u.c. ar 

medicīnu saistīti 

periodiskie izdevumi 

2011 Kopā: 420/504: 

233/253 - Zemes un vides 

zin.bib. 

73/82 - Bioloģijas zin.bibl. 

19/56 - Vēstures un 

filozofijas zin.bibl. 

12/16 - Izglītības un 

psiholoģijas bib. 

83/97 - Medicīnas bibl. 



Saņemts no citiem glabātājiem 
 CB / Salaspils krātuve 

Gads  Grāmatas un periodika 

(nos./eks. ) 

2009 868/14736  

2010 9065/16278  

2011 211/278  



Aktīvā un maz izmantotā krājuma daļa (2011.g.)I 
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Aktīvā un maz izmantotā krājuma daļa II 

CB krājums

1441

42%

1998

58%

Aktīvā krājuma

daļa

Maz izmantotā

krājuma daļa



LU Bibliotēkas krājuma pārvietošana uz  
Salaspils krātuvi / Repozitāriju 

Gads  Grāmatas (nos./eks.)  Periodika 

(nos./eks.)  

2009 (uz Salaspili) 27 660 eks.  

2010 (uz Salaspili) 8177/9191  70/4620  

2011(uz Repozitāriju) 
no Salaspils krātuves 

~ 11 000 pl/m 

No CB pagraba~ 410 pl/m  

No Valdemāra ielas 69    

~1605 pl/m  



Salaspils krātuve 

 



Krājuma pārvietošana n0 
Salaspils krātuves uz Repozitāriju 

 



LU Bibliotēkas Repozitārijs  



LU Bibliotēkas Repozitārija plauktu 
izvietojuma plāns 



LU Bibliotēkas Repozitārijs 



LUB Repozitārijs 



CB krājuma dinamika n0 2009.-2011.g. - apkopojums 

1. Krātuves telpu atbrīvošana, pārvietojot dokumentus uz citiem 

krātuves stāviem, lai iekārtotu darba telpas Komplektēšanas un 

Kataloģizācijas nodaļu vajadzībām (2009.).  

2. No CB esošā krājuma atlasīts un sagatavots krājums LU 

Bibliotēkas Medicīnas  bibliotēkas atvēršanai (2010.). 

3. Pieprasīto nozaru dokumentu nodošana no CB lasītavas citiem 

glabātājiem, tādējādi veicinot intensīvāku krājuma izmantošanu 

(2010, 2011.). 

4. CB krājuma izvērtēšana atbilstoši pieprasījumu analīzei: aktīvā 

un maz izmantotā krājuma daļa (2011.). 

5. Salaspils krājuma pārvietošana uz Repozitāriju Lielvārdes ielā 

un krājuma izvietošanas organizēšana (2011.gada augusts –  

decembris). 

 

 

 



 
Izmantotie informācijas avoti: 

 

 Godmane, V. Krājuma veidošanas normatīvo dokumentu raksturojums. 
Bibliotēkzinātne: bibliotēka un sabiedrība (LU Raksti, 699.sēj,). 
Rīga:LU,2006. 69.-87. lpp.  

 Koncepcija par komplektēšanas politikas izveidi Latvijas bibliotēkās: 
Projekts.[tiešsaiste]. Rīga [skatīts 2012.g.1.febr.]. Pieejams: 
http://www.lataba.lv/public/files/Komplektesana_koncepcija.pdf  

 Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi. MK noteikumi Nr.317 
[tiešsaiste]. [Rīga] : VSIA, Latvijas Vēstnesis, 2005-2012 [skatīts 
2012.g.1.febr.]. Pieejams: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207514&from=off 

 Guidelines for a collection development policy using the conspectus 
mode [tiešsaiste]. The IFLA.org domain [skatīts 2012.g. 2.febr.]. 
Pieejams: http://www.ifla.org/files/acquisition-collection-
development/publications/gcdp-ru.pdf  

http://www.lataba.lv/public/files/Komplektesana_koncepcija.pdf
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207514&from=off
http://www.ifla.org/online
http://www.ifla.org/files/acquisition-collection-development/publications/gcdp-ru.pdf
http://www.ifla.org/files/acquisition-collection-development/publications/gcdp-ru.pdf
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http://www.ifla.org/files/acquisition-collection-development/publications/gcdp-ru.pdf
http://www.ifla.org/files/acquisition-collection-development/publications/gcdp-ru.pdf
http://www.ifla.org/files/acquisition-collection-development/publications/gcdp-ru.pdf
http://www.ifla.org/files/acquisition-collection-development/publications/gcdp-ru.pdf


 

 

Paldies par uzmanību! 


