LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS 2006 m.
A T A S K A I T A
Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos fondą 2006 m. gruodžio 31 d. sudarė
3.787.805 egz., iš jų 263.649 saug. vnt. rankraštinių dokumentų.
2006m. bibliotekos Pagrindinis fondas papildytas 27.804 fiz. vnt. naujai gautų
dokumentų, iš jų 2.255 fiz. vnt. rankraščių.
Per ataskaitinius metus sukomplektuota 11. 032 egz. lietuviškų spaudinių,
15.069 egz. užsieninių leidinių. 2006 m. buvo užprenumeruota 491 pav. užsieninių
mokslinių periodinių leidinių , iš 524 mainų partnerių užsienyje mainais gauta 6.456 egz.
leidinių.
Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos rankraštyne sukomplektuoti du nauji
fondai: Mečislovo Sakalausko – F 379 ir Alfonso Merkio – F 380.
Skaitytojai 2006m. galėjo naudotis 11 prenumeruojamų duomenų bazių.
2006 m. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje buvo 16.409 registruoti
skaitytojai, kurie apsilankė 106.025 kartus, jiems išduota 751.015 egz. dokumentų iš
bibliotekos fondų bei per tarpbibliotekinį abonementą iš kitų šalies ir užsienio bibliotekų.
2006 m. gruodžio 31 d. bibliotekos pagrindiniame elektroniniame kataloge (
atspindimi naujai gaunami dokumentai, išskyrus rankraščius) buvo 162.128 įrašai –
per metus papildyta 19.975 įrašais; rankraščių kataloge – 41.926 įrašai , papildyta 6.365
įrašais.
Mokslo publikacijų duomenų bazėje-21.812 įrašų, papildyta 5.054 įrašais.
Bendrame mokslo institutų bibliotekų kataloge- 44.099 įrašai, per metus papildyta
5.963 įrašais.
Biblioteka išleido:
1. Lietuvos istorijos bibliografija 1976-1980 ( sudarė J.Kulikauskienė, B.Kisielienė ).
2. Sofija Kanopkaitė: literatūros rodyklė (sudarė J.Fedorovskytė).
3. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka 2003-2004 m.( bibliotekos metraštis , ats.
redaktorė D.Narbutienė),
4. XVI-XVII amžiaus Lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje. Katalogas
(sudarė D. Bikauskienė, D.Narbutienė, V. Radvilienė).
5. „Moksliniai lenkų ir lietuvių kontaktai archyvinių ir bibliotekinių rinkinių
šviesoje“(parengta ir išleista kartu su Lenkijos mokslų akademijos archyvu bendros
konferencijos medžiagos pagrindu lietuvių ir lenkų kalbomis).
Bibliotekos darbuotojai paskelbė 48 mokslinius straipsnius ir kitas publikacijas
šalies ir užsienio spaudoje.
2006 m. bibliotekos centriniuose rūmuose ir skyriuose mokslo institutuose buvo
surengta 30 teminių parodų .
2006m. spalio 17-18 dienomis Vilniuje ir Kaune vyko tarptautinė mokslinė
konferencija „Rašytinis paveldas mokslinėse bibliotekose: sklaidos tradicijos ir
naujovės“. Konferenciją biblioteka organizavo su Baltarusijos nacionalinės mokslų
akademijos centrine moksline J. Kolaso biblioteka ir Kauno apskrities viešąja biblioteka.
Bibliotekoje praktiką atliko 15 Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto
Bibliotekininkystės ir informacijos studijų krypties studentų, 2 VU Istorijos fakulteto
istorijos studijų magistrantės; visuomenei naudingą darbą bibliotekoje 2006m. dirbo 19
Šiuolaikines mokyklos centro dvyliktokų.
Higienos ir restauravimo skyrius 2006 m. restauravo ir konservavo 39.640
sąlyginių lapų bibliotekoje saugomų dokumentų: rankraščių, pergamentų, knygų,
žemėlapių, graviūrų ir kt.
Bibliotekos Reprografijos skyrius įrišo 2.799 knygas, pagamino 2.170 fotoreprodukcijų,
30.951mikrofilmų kadrų, 53.881 kserokopijų, atspaudė 6.000 rotaprinto atspaudų,
nuskenavo 2.700 vaizdų.

