
      LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS 2007 m.  
A  T  A  S  K  A  I  T  A 

 
 Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos fondą 2007 m. gruodžio 31 d. sudarė 

3.800.138 egz., iš jų 264.229 saug. vnt. rankraštinių  dokumentų. 
2007m. bibliotekos Pagrindinis fondas papildytas 30.858 fiz. vnt. naujai gautų 

dokumentų, iš jų  580 fiz. vnt. rankraščių. 
Per ataskaitinius metus  sukomplektuota 11. 219 egz. lietuviškų spaudinių, 

19.997egz. užsieninių leidinių. 2007 m. buvo užprenumeruota 489 pav. užsieninių 
mokslinių periodinių leidinių , iš 485 mainų partnerių užsienyje mainais gauta 6.564 egz. 
leidinių.  

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos rankraštyne sukomplektuoti du  nauji 
fondai: Vytauto Jonaičio– F 381 ir Jono Antano Stundžios – F 382. 

Skaitytojai 2007m. galėjo naudotis 10 prenumeruojamų duomenų bazių.  
 2007 m. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje buvo 11.442 registruoti  
skaitytojai, kurie apsilankė 98.208 kartus, jiems išduota 597.636 egz. dokumentų iš 
bibliotekos fondų bei per tarpbibliotekinį abonementą iš kitų šalies ir užsienio bibliotekų. 

2007 m. gruodžio 31 d. bibliotekos pagrindiniame elektroniniame kataloge ( 
atspindimi  naujai gaunami dokumentai, išskyrus rankraščius)  buvo 179.351  įrašas – 
per metus papildyta 17.233 įrašais; rankraščių kataloge – 45.033 įrašai , papildyta 3.107 
įrašais. 
 Mokslo publikacijų duomenų bazėje-26.622 įrašai, papildyta 4.810 įrašų. 
 Bendrame mokslo institutų bibliotekų kataloge-52.323 įrašai, per metus papildyta 
8.224 įrašais. 

Biblioteka išleido: 
  1.  Adelė Ubeikaitė: literatūros rodyklė ( sudarė E.Paškevičiūtė- Kundrotienė). 
      Bibliotekos darbuotojai paskelbė 41   mokslinį straipsnį ir kitas publikacijas šalies 
ir užsienio spaudoje. 

2007 m. bibliotekos centriniuose rūmuose ir skyriuose mokslo institutuose  buvo 
surengtos  33 teminės parodos .    

 2007m. bibliotekos darbuotojai įvairiose mokslinėse konferencijose šalyje ir 
užsienyje perskaitė 25 pranešimus. Bibliotekoje gruodžio mėnesį buvo surengta 
jubiliejinė mokslinė konferencija, skirta Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos, 
kuri yra viena mūsų bibliotekos rinkinių sudėtinių dalių, 450-osioms metinėms. 

Bibliotekoje praktiką atliko 15 Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto 
Bibliotekininkystės ir informacijos studijų krypties studentų, VU Istorijos fakulteto 
istorijos studijų magistrantė; visuomenei naudingą darbą bibliotekoje 2007m. dirbo 15 
Šiuolaikines mokyklos centro dvyliktokų. 

Higienos ir restauravimo skyrius 2007 m. restauravo ir konservavo 37.690  
sąlyginių lapų bibliotekoje saugomų dokumentų: rankraščių, pergamentų, knygų, 
žemėlapių, graviūrų ir kt. 
Bibliotekos Reprografijos skyrius įrišo 3.264 knygas, pagamino 1.128 fotoreprodukcijų, 
42.121mikrofilmų kadrų, 64.152 kserokopijų, atspaudė 40.029 rotaprinto atspaudų, 
nuskenavo 10.344 vaizdus.  


