
Latvijas Nacionālās bibliotēkas repozitārijs



IFLA

II Repozītbibliotēka ir bibliotēka, kas citu bibliotēku 
uzdevumā glabā mazpieprasītus izdevumus,  kuri 
nepieciešami attiecīgās valsts lasītājiem un eventuāli 
būtu noderīgi citām bibliotēkām

Definīcijas

būtu noderīgi citām bibliotēkām

II Repozitārijs – kooperatīva krātuve (nacionālā vai 
reģiona galvenā bibliotēka u.c.) vai nacionālas jeb 
reģionālas nozīmes pastāvīga iestāde ar administratīvu 
statusu

II E-repozitārijs - tiešsaistes arhīvs vai digitāla kolekcija



�Latvijas Republikas „Bibliotēku likums”

�Likums “Par Latvijas Nacionālo 

bibliotēku”

�MK Noteikumi par nacionālo bibliotēku 

krājumu
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�“Likums par LNB projekta realizāciju” 

�Citi bibliotēku darbību regulējoši 

normatīvie dokumenti

�Repozitārija reglaments (projekts)
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zinātniskas 
nozīmes, 

nacionālas 
nozīmes

kultūrvēsturisks

LNB repozitārijs

nozīmes, 
vienīgais 

eksemplārs



LNB repozitārija mērķi

samazināt 

kolekciju optimāla 
pārvaldīšana 

novērst 
dublēšanos

samazināt 
uzturēšanas 
izmaksas 



LNB repozitārija funkcijas

Saglabāt 

Nodrošināt 
SBA un EDP 

pakalpojumus

Saglabāt 
pieejamību 

mazizmantotajai
zinātniskajai 

literatūrai



Risināmie uzdevumi

• Repozitārija • Konsultatīvā • Krājumu • Repozitārija
reglaments

• Konsultatīvā 
padome

• Krājumu 
apzināšana



KRĀJUMS: LNB un citu zinātnisko un speciālo bibliotēku 

mazizmantotā ārzemju zinātniskā literatūra (monogrāfijas, 

periodiskie un turpinājuma izdevumi visās valodās un zinātņu 

nozarēs)



� Pieņem tikai tos  izdevumus, kuriem valsts nozīmes 
kopkatalogā izveidots elektroniskais bibliogrāfisks 

ieraksts vai kuriem veikta mašīnlasāmā 

kataloģizācija un datu kopums atbilst 

bibliogrāfiskā ieraksta kvalitātes prasībām, ko 

Izdevumu pārņemšanas kārtība

bibliogrāfiskā ieraksta kvalitātes prasībām, ko 
nosaka nacionālie un starptautiskie standarti un 
kurus iespējams tieši importēt valsts nozīmes 
kopkatalogā

� Pārņemtais krājums pāriet LNB īpašumā, ko nosaka 
starpbibliotēku sadarbības / dāvinājuma līgums par 
repozitāro glabāšanu



Pakalpojumi

DEP

SSBA

DP

SBA



Jaunā Latvijas Nacionālā 

bibliotēka



�LNB projekta darba grupas:
• Krājumu saglabāšanas un pieejamības darba grupa

• Baltijas Papīra restaurācijas centra darba grupa

Repozitārijs LNB jaunās ēkas kontekstā

• Baltijas Papīra restaurācijas centra darba grupa

�“LNB krājumu attīstības politika”  LNB projekta 
ietvaros

�Tiek izstrādātas skaidras robežas starp 
izdevumu izvietojumu jaunajā ēkā un Silakrogā



Baltijas papīra saglabāšanas 

un restaurācijas centrsun restaurācijas centrs

BŪS?!



�Ideja par papīra saglabāšanas un 
restaurācijas centra izveidi visiem 
Baltijas valstu arhīviem, bibliotēkām un 
muzejiem sadarbībā ar Papīra 
saglabāšanas centru (Zentrum für 

Buchhaltung/ZFB) Leipcigā.

�Ar KM lēmumu ir izveidota īpaša 
darba grupa (vad.A.Vilks, vietn. 
J.Ezers/LAB)  izpētei un koncepcijai 
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darba grupa (vad.A.Vilks, vietn. 
J.Ezers/LAB)  izpētei un koncepcijai 
(2005).

�Katlu mājai ir plānotas arī centram 
nepieciešamās jaudas. 

�Ir sagatavota koncepcija un iesniegta 
LR KM. 
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E-repozitārijs

obligātā 

eksemplāra 

digitālo kopiju 

interneta 

vietņu 

arhivēšana 
digitālo kopiju 

glabāšana 

manuskriptu digitālās 

versijas

arhivēšana 





Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!

Dace Gasiņa

Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Lasītāju apkalpošanas departamenta direktore

dace.gasina@lnb.lv

www.lnb.lv


