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1920-1944 
LU Centrālās Bibliotēkas sadarbības pirmsākumi 
rodami jau no tās darbības pirmajām dienām. 
Bibliotēku atbalstīja ne tikai LU mācībspēki, 
bet arī valsts iestādes un dažādas sabiedriskās 
organizācijas. 

Starptautiskā mērogā veidojās kontakti ar 
vairākām ārvalstu iestādēm un biedrībām. 
Bibliotēka turpināja uzturēt saikni ar ārzemju 
universitātēm un zinātniskām iestādēm -
Bavārijas Zinātņu Akadēmijas bibliotēku, 
Berlīnes Tehniskās augstskolas bibliotēku, 
Kēnigsbergas un Hamburgas Universitātes 
bibliotēkām arī sarežģītos politiskos apstākļos. 
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Ieraksts LU Bibliotēkas inventāra grāmata par dāvinājumu no Francijas, 1926/27. gads 

Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes pasniedzēji. 1 . rindā no kreisās puses 7- Ernests Felsbergs, 
8. Pēteris Šmits. 2. rindā no kreisās puses 1 . Arnolds Spekke, 8. Pēteris Zālīte. Foto Latvijas Universitātes Akadēmiskā 
bibliotēka un Rakstniecības muzejs, 1926. gads 
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Ieraksts LU Bibliotēkas inventāra grāmatā par dāvinājumu no Polijas Izglītības ministrijas, 1938. gads 

1945-1990 
1946. gadā atjaunota sadarbība ar 
10 zinātniskajām iestādēm un izveidota 
savstarpēja grāmatu apmaiņa. 
1955- gadā noslēgti sadarbības līgumi ar 
24 lielākajām PSRS bibliotēkām. 

Visciešākā sadarbība noritēja Latvijā starp 
lielākajām augstskolu un publiskajām 
bibliotēkām, jo LVU Zinātniskā bibliotēka 
no 1971. gada bija republikas metodiskais 
centrs. Bibliotēkas darbinieki regulāri devās 
pieredzes apmaiņas komandējumos uz 
dažādām PSRS augstskolu bibliotēkām. 

э а т seit ; 
laikraks 
akademi 

Latvijas valsts 
ļniska bibliotēka I 
vus sūtījumus u: 
ar grāmatām, br 
periodiskiem Lzdc 
neaptverami plai 
bas malām — no 
stihitiem. zinātnii 
dēm un izdevniec 
Imatas, žurnāli un 

P S R S Zinātņu 
mentālā bibliotēka sūta 
lielākā zinātnes centra 
tutu zinātniskos darbus. Ari no L 
nosova vārdā nosauktās Māsi 
valsts universitātes regulāri pienā 
nātniskie darbi, ^eņingradas universH 
tato atsūtījusi vairākus lekciju krāju 
mus matemātikas vēsturē. Bibliotek; 
ir sakari ar 134 mūsu zemes zinātniska 
iām un mācību iestādēm. 

Publikācija laikrakstā Cīņa, 1951. gads 

šā nil 
dauc 

i j a s i i a v B LK a i e n a s ir sunuem īas: 
tāju. Seit sagatavo lekcijas profesori 
un lektori, šeit ierodas studenti no vi 
sām desmit fakultātēm. Bibliotēkā i 
vairāk nekā 870 tūkstoš grāmatu vis 
dažādākās zinātnes nozarēs. 

(LTA) 

LVU Zinātniskās bibliotē 
1987. gads. Foto no Ilgas 

Aktīva sadarbība ar Latvijas, starptautiskajām asociācijām 
un organizācijām - Latvijas Bibliotēku padomi, Latvijas 
Akadēmisko bibliotēku asociāciju, Kultūras informācijas 
sistēmu centru, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju 
aģentūru, Eiropas Zinātnisko Bibliotēku asociāciju. 

LU Bibliotēka irOpenAIRE projekta reģionālais pārstāvis Latvijā. 

LU Bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņa Viļņas Universitātes bibliotēkā. No labās puses LU Bibliol 
2013. gads. Foto LU Bibliotēka vadītāja Vēsma Klūga piedalās 15. starptair 

2008, 2008. gads. Foto no Vēsmas Klūgas privātā arhīva 
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Konference Universitātes zinātniskā darbība un e-resursi, 2016. gads. Foto Vineta Reinberga OpenAIRE2020 projekta ietvaros organizētais seminārs, 2017. gads. Foto Toms Grīnbergs 

2019 - ikgadēja Eiropas Zinātnisko Bibliotēku asociācijas konference Dublinā (Īrijā), 
kreisās puses Aija Uzula, Mārīte Saviča, Gita Rozenberga. Foto LU Bibliotēka 

CERN seminārs par inovācijām zinātniskajā komunikācijā Ženēvā (Šveice), 2011. gads. 
Foto no Sandras Fominas privātā arhīva 
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