
Pavasara semestrī ar Eiropas Savienības (ES) program-
mas ERASMUS+ atbalstu mūs apciemoja vairāki kolēģi gan 
tepat no kaimiņzemes Lietuvas, gan no tālākām zemēm – 
Grieķijas un Turcijas. Šādas pieredzes apmaiņas laikā mo-
tivāciju un jaunas idejas darbam gūst ne tikai ārzemju 
kolēģi, bet arī mēs paši. Bibliotekāra profesija attīstās un 
mainās, līdz ar to ir būtiski uzzināt citu valstu kolēģu pie-
redzi, lai pilnveidotu savas kompetences un rastu jaunas 
idejas inovācijām. Viesiem sniedzām iespēju apmeklēt un 
tuvāk iepazīties ar ikdienas darbu Latvijas Universitātes 
(LU) Bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas departamentā un 
Krājuma izmantošanas un attīstības departamentā.

Lietuvas kolēģe raimonda stanišauskaite (Raimon-
da	Stanišauskaitė) no Eiropas Humanitārās universitātes 
(EHU) bibliotēkas Rīgā viesojās 24.–27. aprīlī. 

Raimonda Stanišauskaite strādā nelielā universitā-
tes bibliotēkā, kurā visu nepieciešamo darbu veic vien 
pāris cilvēki, tāpēc viņai bija liels prieks redzēt vienu no 
Latvijas lielākajām augstskolas bibliotēkām, kurā kolēģi 
demonstrēja sava darba specifiku un metodes.

R. Stanišauskaite priecājās, ka tika ļoti mājīgi un sir-
snīgi uzņemta, kā arī atzina, ka ir guvusi jaunas idejas, 
ko ieviest savā bibliotēkā, un cer uz sadarbības iespējām 
nākotnē.

Pieredzes apmaiņa

Elīna Sniedze, Ilona Vēliņa-Švilpe

LU Bibliotēka ver durvis 
ERASMUS+ viesiem

Grieķijas vieses vizītē RTU Zinātniskajā bibliotēkā. Foto: Ilvija Miza, RTU Zinātniskā bibliotēka

Raimonda Stanišauskaite iepazīstas ar LU Bibliotēku Kalpaka bulvārī. 
Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://www.ehu.lt/en/
http://www.biblioteka.lu.lv/kontakti/bibliotekakalpakabulvari/


Savukārt 8.–12. maijā gan sauli, gan sniegu pie mums 
pieredzēja divas kolēģes no Nacionālās Atēnu Tehniskās 
universitātes (NTUA) bibliotēkas – evgenija sisamaki 
(Evgenia	Sisamaki) un atēna Kita (Athina	Kitta). 

Lai arī Atēnās aukstās ziemās sniegs ir manīts, tomēr 
piedzīvot to maija vidū – tas gan viesēm, gan pašiem mā-
jiniekiem bija kas neparasts. Kolēģēm piedāvājām pavie-
soties arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) un Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) bibliotēkā. 

Grieķijas kolēģe Evgenija Sisamaki uzsvēra, ka iz-
veidojies ļoti patīkams iespaids par Latvijas akadēmis-
ko bibliotēku darbu. Viņa norādīja, ka darbinieki šeit ir 
kompetenti un profesionāli, lietotājiem tiek nodrošināti 
visi nepieciešamie pakalpojumi, kā arī ir gandarīta, ka ES 
fondu līdzekļi tiek veiksmīgi izmantoti, lai nodrošinātu 
atbilstošu infrastruktūru. 

Savukārt viņas kolēģe Atēna Kita piekrita, ka apmeklēt 
bibliotēkas citās valstīs ir liels ieguvums. A. Kita uzsvēra, 
ka viņai bijis patīkami vērot, kā kolēģi Latvijā ļoti rūpīgi 
strādā ar saviem klientiem un savstarpēji sadarbojas, kā 
arī darbinieki izjūt lielu mīlestību un lepnumu pret savu 
kultūru un tās mantojumu. 

Grieķijas akadēmisko bibliotēku darbības pamatu vei-
do Grieķijas bibliotēku biedrība HEAL	Link, kas nodrošina 

Priekšplānā Raimonda Stanišauskaite kopā ar LU Bibliotēkas 
bibliotekāri Agru Blūmu LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī. Foto no 
LU Bibliotēkas fotoarhīva

Grieķijas vieses vizītē RTU Zinātniskajā bibliotēkā. Foto: Ilvija Miza, 
RTU Zinātniskā bibliotēka

Kolēģes no Grieķijas pirmajā vizītē LU Bibliotēkā. No kreisās: 
LU Bibliotēkas direktora p. i. Mārīte Saviča, Atēna Kita un Evgenija 
Sisamaki. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva

Atēna Kita kopā ar LU Bibliotēkas bibliotekāru Rinaldu Baranovu 
LU Humanitāro zinātņu bibliotēkā. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva
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https://www.ntua.gr/en/
https://www.ntua.gr/en/
http://www.seab.gr/
http://www.biblioteka.lu.lv/kontakti/biblioteka-raina-bulvari/
http://www.biblioteka.lu.lv/kontakti/humanitarozinatnubiblioteka/


Veicot ierakstu LU Bibliotēkas viesu grāmatā vēsturiskajā Ludviga Vilhelma Kerkoviusa namā – LU Bibliotēkā Kalpaka bulvārī.  
No kreisās: Atēna Kita, Evgenija Sisamaki un LU Bibliotēkas direktora p. i. Mārīte Saviča. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva

Sevdžana Turkaja viesojas LU Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkā, kas izvietota LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā.  
Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva
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http://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/izstades/virtualas-izstades/kerkoviusanamaatdzimsana/
http://www.biblioteka.lu.lv/kontakti/bibliotekakalpakabulvari/
http://www.biblioteka.lu.lv/kontakti/dabaszinatnubiblioteka/
http://www.tornakalns.lv/


arī lielu daļu akadēmisko bibliotēku pakalpojumu – ap-
mācības bibliotekāriem, elektronisko resursu iegādi, 
bibliotēku informācijas sistēmas, katalogus un daudzus 
citus nepieciešamos pakalpojumus. Grieķijas kolēģes at-
zina, ka darbs Grieķijas bibliotēkās pašlaik nav viegls un 
ekonomiskā krīze ir ļoti iespaidojusi viņu ikdienu. Tomēr 
viņas ir pozitīvi noskaņotas un cer, ka nākotnē situācija 
uzlabosies.

Jūnija sākumā LU Bibliotēku apmeklēja kolēģe no Tur-
cijas – Gazi Universitātes bibliotēkas direktores vietniece 
personāla jautājumos sevdžana Turkaja (Sevcan	Türkay). 

S. Turkaja uzsvēra, ka LU Bibliotēkā ir iespaidīga ko-
lekcija ar retām un vērtīgām grāmatām. Viņa atzina, ka 
iespaidi ir patīkami, jo LU Bibliotēkā ir jaunākās tehnolo-
ģijas un viss nepieciešamais studentu labsajūtai. Atgrie-
žoties savā bibliotēkā, S. Turkaja noteikti vēlētos ieviest 
modernu bibliotēkas aprīkojumu, ar kādu aprīkota LU 
Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēka, jo tas darbiniekiem 
atvieglotu ikdienas pienākumu veikšanu.

3. augustā Bibliotēkā Kalpaka bulvārī viesojās 39 stu-
denti un pasniedzēji no Ķīnas. Rīgā viņi bija ieradušies LU 
Sociālo zinātņu fakultātes projekta ietvaros. Ciemiņiem 
bija iespēja aplūkot 19. gs. beigās celto L. V. Kerkoviu-
sa namu, uzzināt ēkas vēsturi, tuvumā aplūkot unikā-
lus interjera elementus, kā arī atstāt veltījuma ierakstu 
Bibliotēkas viesu grāmatā. Tālos viesus īpaši sajūsminā-
ja polihromiem gleznojumiem bagātā kamīnzāle, kuru 

V. L. Kerkoviusu ģimenē mēdza dēvēt par turku istabu, 
kā arī nama greznās koka kāpnes.

LU Bibliotēka ir gandarīta, ka var ne tikai sniegt atbal-
stu un jaunas idejas saviem kolēģiem, bet arī parūpēties, 
lai viņu iespaidi par Latviju un tās kultūru būtu pozitīvi 
un paliekoši!

Sevdžana Turkaja iepazīstas ar 
LU Bibliotēkas Reto izdevumu un 
rokrakstu kolekciju. Foto no LU 
Bibliotēkas fotoarhīva

Pieredzes apmaiņa LU Bibliotēkas 
Krājuma attīstības un izmanto-
šanas departamentā. No kreisās: 
Sevdžana Turkaja kopā ar 
LU Bibliotēkas informācijas 
speciālisti Larisu Ponomarjovu. 
Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva

Ķīnas delegācijas pārstāvis veic ierakstu LU Bibliotēkas viesu grāmatā. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva
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http://gazi.edu.tr/?language=en_US
http://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/kolekcijas-davinajumi/specialas-kolekcijas/retumi/
http://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/kolekcijas-davinajumi/specialas-kolekcijas/retumi/
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