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Noslēdzies Latvijas un Ukrainas augstskolu bibliotēku simpozijs
„Bibliotēka universitātes informācijas un mācību vidē”
LU Bibliotēka no 19. līdz 22. jūnijam
sadarbības
līguma
ietvaros
ar
M. Dragomanova Nacionālo pedagoģisko
universitāti rīkoja starptautisku Latvijas un
Ukrainas augstskolu bibliotēku simpoziju
„Bibliotēka universitātes informācijas un
mācību vidē”. Simpozijs norisinājās trīs
dienas, no Ukrainas ieradās vienpadsmit
kolēģi.
Šajā laikā kopumā tika nolasīti 19
referāti dažādās tēmās, piemēram, par
brīvpieejas fondiem, e-resursiem un
speciālām kolekcijām. Simpozijs norisinājās
latviešu un krievu valodā.
Pirmajā dienā notika simpozija
atklāšana un draudzīgā gaisotnē iepazīti
kolēģi no Ukrainas. Pasākums norisinājās
LU Humanitāro zinātņu fakultātes pagalmā.
Atklāšanā
piedalījās
LU
Bibliotēkas
administrācija un darbinieki, simpoziju
atklāja LU zinātņu prorektors Indriķis
Muižnieks,
LU
Humanitāro
zinātņu
fakultātes dekāne Ilze Rūmniece, LU Ārlietu
departamenta direktore Alīna Gržibovska.
Otrajā dienā tika nolasīti 6 referāti,
kuros tika apspriestas tēmas par bibliotēku
brīvpieejas krājumiem – gan teorētiskajiem

© LU Bibliotēkas sistēmbibliotekāre Ilga Rampāne uzstājas ar referātu
„Akadēmiskās bibliotēkas brīvpieejas krājums un pakalpojumi: daži veidošanas
un kvalitātes aspekti”. Foto: LU Bibliotēka. 2013.

© LU Bibliotēkas bibliotekāre Aija Uzula uzstājas ar referātu „Latvijas
Universitātes Bibliotēkas Reto izdevumu un rokrakstu kolekcija: seno gudrību
glabātuve izglītošanās kontekstā”. Foto: LU Bibliotēka. 2013.

aspektiem, gan praktisko pielietojumu, kā
arī
par
bibliotēku
piedāvātajiem
pakalpojumiem,
piemēram,
grāmatu
izsniegšanu uz mājām, drukāšanu u.c.
Savukārt 5 referāti tika nolasīti par
e-resursiem, to pielietojumu studiju
procesā, kā arī par digitalizācijas procesiem,
lai bibliotēku krājumi būtu maksimāli
pieejami ikvienam interesentam.
Trešās dienas referātu tematika bija
universitāšu bibliotēku speciālās kolekcijas.
Pēc sesijas noslēguma viesi no Ukrainas

© Starptautiskā Latvijas – Ukrainas simpozija „Bibliotēka universitātes
informācijas un mācību vidē dalībnieki. Foto: LU Bibliotēka. 2013.
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devās uz saulgriežu svētkiem Turaidā. Šajos svētkos ukraiņu kolēģi iepazina latviešu
tradīcijas un izbaudīja Līgo dziesmas, latvju dančus un dažādus citus līgo nakts rituālus.
Pēc simpozija tiks izdots elektronisks rakstu krājums, kurā būs iespējams iepazīties
ar simpozijā nolasītajiem referātiem un citiem pētījumiem.

© Starptautiskā Latvijas – Ukrainas simpozija „Bibliotēka universitātes informācijas
un mācību vidē dalībnieki vasaras saulgriežu svinībās Turaidā.
Foto: LU Bibliotēka. 2013.

Pieredzes apmaiņa Igaunijas bibliotēkās
LU Bibliotēka jau vairākus gadus
piedalās Eiropas Komisijas Mūžizglītības
programmas
Leonardo
da
Vinci
apakšprogrammas
mobilitātes
projektu
konkursos. Pateicoties veiksmīgi izstrādātam
projektam, šī gada maijā un jūnijā vairākām
LU Bibliotēkas darbiniecēm bija lieliska
iespēja iepazīties ar kolēģiem Igaunijas
bibliotēkās, īstenojot profesionālo praksi divu
nedēļu garumā.
LU
Bibliotēka
īstenoja
projektu © LU Bibliotēkas darbinieki Tallinas Tehniskās universitātes bibliotēkā.
Foto: LU Bibliotēka. 2013.
,,Elektronisko
resursu
pieejamība
un
pārvaldība universitātes bibliotēkā’’ (projekta Nr. 2012-1-LV1-LEO02-03384), kas atbilst
LU darbības stratēģiskajiem attīstības virzieniem. Projektu vadīja LU Bibliotēkas direktores
vietniece Mārīte Saviča, savukārt pieredzes apmaiņā uz Igauniju devās sešas projekta
dalībnieces no vairākām LU Bibliotēkas nodaļām - Vineta Ločmele, Ilga Mantiniece, Gita
Rozenberga, Evita Samuleviča, Dita Tretjakova un Ilona Vēliņa-Švilpe.
Profesionālās prakses programma tika izstrādāta ļoti detalizēti, lai pēc iespējas plašāk
apgūtu visus LU Bibliotēku interesējošos darba virzienus - elektronisko resursu pārvaldību,
digitalizāciju, retrospektīvo konversiju, klientu apkalpošanu un apmācību, mārketingu u.c.
Divu nedēļu garajā profesionālajā praksē projekta dalībnieces iepazinās ar darbu trīs
augstskolu bibliotēkās - Tartu Universitātes bibliotēkā, Tallinas Tehniskās universitātes
bibliotēkā un Tallinas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Papildus tam tika apmeklētas
arī Igaunijas Nacionālā bibliotēka un Tartu publiskā bibliotēka.
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Projekta gaitā norisinājās arī vairākas profesionālās tikšanās. Projekta dalībnieces
piedalījās apaļā galda diskusijās Tartu Universitātes bibliotēkā un Tallinas Tehniskās
universitātes bibliotēkā, kā arī seminārā Tallinas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas
Studiju centrā, lai apspriestu aktuālus jautājumus augstskolu bibliotēku kontekstā. Sarunas
ar Igaunijas bibliotēku kolēģiem deva pozitīvu enerģiju un idejas LU Bibliotēkas
pakalpojumu attīstībai.

Pieredzes apmaiņas brauciens un seminārs Viļņas Universitātes bibliotēkā
Maija nogalē no 29. līdz 30. maijam deviņi LU Bibliotēkas
darbinieki devās uz Viļņas Universitātes Nacionālo zinātnisko
komunikācijas un informācijas centra bibliotēku, lai iepazītu ne
tikai lielāko un modernāko bibliotēku, kas Lietuvā tapusi kopš
tās neatkarības atgūšanas, bet arī, lai piedalītos seminārā
„Pārmaiņu vadība organizācijā”.

©
Viļņas Universitātes Nacionālā
zinātniskā
komunikācijas
un
informācijas centra bibliotēkas ēka.
Foto: LU Bibliotēka. 2013.

Komandējuma pirmajā dienā, 29. maijā bibliotēkas
ģenerāldirektore Irena Kriviene darbiniekus iepazīstināja ar
bibliotēku sniedzot prezentāciju un organizējot ekskursiju. 2013.
gadā pabeigtā Viļņas Universitātes Nacionālā zinātniskā
komunikācijas un informācijas centra bibliotēkas ēka ir
vienlaikus gan ērta, gan estētiski tīkama. Tā apmeklētājiem
piedāvā vidi, kur strādāt gan individuāli, gan grupās: lasītavas,

zviļņus līdzās grāmatplauktiem, 34 īpaši veidotas
kabīnes individuālam darbam, sešas darba vietas
vecākiem, kuri uz bibliotēku ņem līdzi bērnus u.c.
Ēkā atrodas arī informācijas tehnoloģiju
laboratorija, 3D laboratorija, konferenču zāle,
dažādas telpas semināru rīkošanai, ieviestas arī
speciāli bibliotēkas vajadzībām pielāgotas
pašapkalpošanās iekārtas, grāmatu atgriešanas
© LU Bibliotēkas darbinieki kopā ar kolēģiem no Viļņas Universitātes
un šķirošanas sistēmas un bibliotekāru darba
bibliotēkas. Foto: LU Bibliotēka. 2013.
stacijas. Tas nozīmē, ka apmeklētāji izvēlēto
informācijas resursu brīvi var paņemt no plaukta
un doties to reģistrēt pie pašapkalpošanās
iekārtas, kā arī to atgriešanas process ir
automatizēts - tos var nodot speciālā iekārtā gan
bibliotēkas iekštelpās, gan ārpusē. Interesanti, ka
nodotās grāmatas tiek transportētas ar speciāla
lifta palīdzību, kas tās noved uz pagrabu līdz
šķirošanas iekārtai. Šķirošanas iekārta ar
© Nodoto grāmatu šķirošanas iekārta.
algoritmu palīdzību sakārto informācijas
Foto: LU Bibliotēka. 2013.
resursus,
ņemot
vērā
transportēšanas
konteinera slodzi un nogādā tos attiecīgajā vietā, lai pēc tam tās varētu izvietot plauktos.
Bibliotēka ir atvērta ne tikai universitātes studentiem, bet arī citiem lasītgribētājiem. Tā
darbojas visu diennakti septiņas dienas nedēļā, tomēr no 21:00 – 09:00 bibliotēkā var
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iekļūt tikai ar speciālu bibliotēkas karti. Pēc ekskursijas darbinieki apmeklēja arī Viļņas
Universitātes galveno ēku, lai satiktos ar Viļņas universitātes bibliotēkas kolēģiem. Vakars
tika pavadīts sarunās un diskusijās par profesionāliem tematiem.
Savukārt 30. maijā notika seminārs „Pārmaiņu vadība organizācijā”, kuru vadīja Dr.
Rita Rekasiute Balsiene. Pirmā daļa tika veltīta prezentācijai „Pārmaiņas organizācijā”, bet
pēc tam sekoja praktiskā daļa - kolāžu veidošana grupās, lai parādītu un apspriestu
pieredzi pārmaiņu organizācijā. Katra darba grupa prezentēja savu sagatavoto kolāžu, bet
pēc tam dāvināja to Viļņas universitātes bibliotēkas kolēģiem. LU Bibliotēka cer sagaidīt
kolēģus arī ciemojoties Latvijā.

© Tikšanās ar Viļņas Universitātes bibliotēkas kolēģiem.
Foto: LU Bibliotēka. 2013.

© Seminārs „Pārmaiņu vadība organizācijā”.
Foto: LU Bibliotēka. 2013.

Digitalizācijas grupas pārstāvji apmeklē
starptautisko semināru „Piektā digitalizācijas skola”
No 28. līdz 30. maijam LU Bibliotēkas Digitalizācijas grupas pārstāvji Māris Melderis
un Zintis Gūts apmeklēja starptautisko semināru „Piektā digitalizācijas skola”, kas
norisinājās Saulkrastos, atpūtas kompleksā „Minhauzena unda”. Semināra laikā bija iespēja
uzzināt par digitalizācijas norisēm vairākās valstīs - Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā
un Ukrainā. Iepazīstoties ar šo valstu bibliotēku, arhīvu, muzeju darbinieku un
digitalizācijas ārpakalpojumu uzņēmumu speciālistu sagatavotajām prezentācijām, tika
gūts ieskats dažādās ar digitalizāciju saistītās tēmās, kā arī uzklausīta šīs jomas
profesionāļu pieredze gan praktisku, gan stratēģisku jautājumu risināšanā.
Vairāk par pieredzēto seminārā iespējams iepazīties Digitalizācijas gupas blogā.

Maijā saņemti divi grāmatu dāvinājumi
Vācijas izdevniecības „Hueber” valodas apguves
materiālu dāvinājums 88 eksemplāru apjomā.
LU profesora Ērika Jēkabsona 38 eksemplāru
dāvinājums vēstures nozarē.
LU Bibliotēka izsaka lielu pateicību dāvinātājiem par
līdzdalību kvalitatīvas informācijas pieejamības nodrošināšanā
studijām un pētniecībai.
Jaunieguvumu saraksts.
Informācija par iespējām līdzdarboties LU Bibliotēkas attīstībā.
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Izmēģinājuma pieejas e-resursi, kas pieejami LU tīklā:
Izmēģinājuma
resursa nosaukums
AdForum.com

Veids
Elektonisku dokumentu
datubāze/ materiāli par
reklāmas aģentūrām un
reklāmas kapaņām

Zinātņu
nozare/nozares
Komunikāciju
zinātne un
žurnālistika

Pieejas noslēguma datums
28.06.2013.

New England
Journal of Medicine

Elektonisku žurnālu
datubāze / materiāli
biomedicīnas un klīniskās
prakses nozarēs

Medicīna

31.12.2014.

Laikraksta "Dienas
Bizness" e-avīze

Elektronisku laikrakstu
datubāze

Dažādas

30.06.2013.

Izstādes LU Bibliotēkā
Eksponēšanas
noslēguma datums

Izstādes nosaukums

Eksponēšanas vieta

Adrese

Izdevniecības „Hueber”
grāmatu dāvinājuma
izstāde

Izglītības zinātņu un psiholoģijas
bibliotēka

Jūrmalas
gatve 74/76

28.06.2013.

Rūdolfa Blaumaņa
„Skroderdienas Silmačos”
caur gadu desmitiem

LU galvenā ēka

Raiņa bulv 19

07.07.2013.

Lasīšanas paradumi
mākslas darbos

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultāte

Jūrmalas
gatve 74/76

12.07.2013.

Bibliotēkas tēls literatūrā

LU portāls

-

-

LU goda doktora H.
Vintera publikācijas

LU portāls

-

-

Mūsu liktens lietas

LU portāls

-

-

Vairāk informācijas par izstādēm LU Bibliotēkā.
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Darba laiks vasarā

Nākošais LU Bibliotēkas jaunumu numurs sagaidāms augusta mēnesī.
Seko mums Twitter @InfoBibl
Jūs esat saņēmis šo vēstuli, jo esat pieteicies saņemt LU Bibliotēkas jaunumus.
Lai atteiktos no jaunumu saņemšanas, rakstiet uz e-pastu: Alise.Locmele@lu.lv
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