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Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 
projekts

“Las īšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģij ām un 
kreatīvām aktivit ātēm (Zarasi – Daugavpils)”

mērķis - popularizēt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū un mērķis - popularizēt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū un 
integrēt jaunās inovatīvās tehnoloģijas publisko bibliotēku 
darbā 

vairākas aktivitātes, t.sk. e-grāmatu un to lasāmierīču 
iegāde un izmantošana bibliotēkas darbā ar bērniem un 
jauniešiem



Jautājumi, uz kuriem meklējām atbildes

� lasāmierīces, to izmantošanas iespējas bibliotēkā un iegāde

� e-grāmatu piedāvājums Latvijas tirg ū un to iegādes � e-grāmatu piedāvājums Latvijas tirg ū un to iegādes 
noteikumi

� e-grāmatu kataloģizācija, uzskaite un izmantošana

� e-grāmatas Latvijas publiskajās bibliotēkās un to pieredze    



E-grāmatu lasīšanas veidi



Lasāmierīču priekšrocības un trūkumi

E-grāmatu lasītājs Planšetdators

No paša sākuma paredzēts 
tikai e-grāmatu lasīšanai. 

Planšetdators ir universāla 
ierīce ar kuras palīdzību mēs tikai e-grāmatu lasīšanai. 

Aprīkots ar melnbalto 
displeju. Arī pārstāv mūzikas 
klausīšanas funkcija.

ierīce ar kuras palīdzību mēs 
varam ne tikai lasīt e-
grāmatas, bet arī strādāt ar 
internetu, e-pastu un 
dokumentiem, skatīties video, 
klausīties mūziku un spēlēt 
spēles.



Mūsu izvēle – planšetdators. Kāpēc?

E-grāmatu lasīšana
+

Dažādu veidu papildu funkcijas
++

Kr āsains displejs
+

Programmatūras instalēšanas iespēja

Rezultātā tika iepirkti 10 planšetdatori 
PrestigioMultiPad



E-grāmatas Latvijā piedāvā 

Zvaigzne ABC (šobrīd ir liel ākais piedāvājums)
Atēna
Valters un Rapa 

Mūsu izvēle – Apgāda Zvaigzne ABC E-grāmatnīca

Apgāda portālā e-grāmatu atlase
Pasūtījums
Starp LCB un E-grāmatnīcu noslēgts pirkuma līgums
E-grāmatu iegāde un instalācija



L īgums ar E-grāmatnīcu deva iespēju

� Iepirkt 110 e-grāmatas 2 eksemplāros un ielādēt katru gr āmatu  10 
planšetdatoros. Kopumā iepirktas e-grāmatas par summu 562.60 
Ls; iepirkti latviešu oriģinālliteratūras darbi, tulkojumi, mācību 
grāmatas, uzziņu literatūra latviešu un angļu valodā bērniem un grāmatas, uzziņu literatūra latviešu un angļu valodā bērniem un 
pieaugušajiem

� Katra E-gr āmata ir aizsargāta ar tehnoloģiskiem līdzekļiem 
Autortiesību likuma izpratn ē un šobrīd ir paredzēta lasīšanai uz 
vietas

� Papildus dāvinājumā bez atlīdzības planšetdatoros ielādētas 163
daiļliteratūras e-grāmatas krievu, angļu, vācu, franču, čehu, 
baltkrievu u.c. valodās



E-grāmatas ceļš līdz LCB lietotājiem



E-grāmatu komplektēšana, kataloģizācija, 
izmantošana

� Izveidojām virtu ālu e-grāmatu lasītavu (sigla E)
� E-katalogā uzskaite, bibliogrāfiskais apraksts un cirkulācijas 

darbības veicam vadoties pēc IIS ALISE Metodiskā materiāla “E-
GRĀMATAS”

� Lai piesaistītu inform ācijas meklētāju uzmanību E-katalogā 
izveidojām tiešsaites “e-grāmatas” un “Jauns piedāvājums – E-
grāmatas”

� Veicām darbinieku apmācību jaunā bibliot ēkas pakalpojuma 
sniegšanā lasītājiem un kā praktiski darboties ar planšetdatoriem

� Šobrīd izveidota darba grupa, kas izstrādā programmu dažāda 
vecuma bērniem, kur ā tiks izmantoti planšetdatori un e-grāmatas



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!


