
Valsts aģentūra “ Kultūras informācijas sistēmas”
Tērbatas 53 – 2, Rīga, LV-1011 | www.kis.gov.lv

1

Valsts vienotā bibliotēku 
informācijas sistēmas nākotne 

Aldis Liepa

Rīga, 28.11.2012.



Bibliotēku sistēmas attīstība

Bibliotēku sistēmas turpmākai attīstībai ir veidoti divi attīstības scenāriji, ņemot vērā 
bibliot ēku sist ēmas da ļu, kuru ietekmēs attiecīgais risinājums, sniegts scenārija 
att īst ības virzienu aptvērumu, kā arī tā realizēšanā iesaistāmās atbalsta un 
sadarb ības organiz ācijas

Bibliot ēku sist ēmas da ļa

Bāzes scenārijsAttīstības scenārijs
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Bibliotēku sistēmas struktūra 
VVBIS koncepcijas ietvaros

LNB
Valsts galvenais bibliotēku sistēmas attīstības centrs, kas nosaka gan 
stratēģisko virzību, gan kvalitātes vadlīnijas 

Valsts noz īmes 
bibliot ēkas

Nodrošina metodoloģisko atbalstu atbilstoši LNB noteiktajām vadlīnijām, 
kā arī nodrošina atbalstu VVBIS sekmīgai darbībai

Reģionu galven ās 
bibliot ēkas

Nodrošina metodoloģisko atbalstu attiecīgajā reģionā atbilstoši LNB 
noteiktajām vadlīnijām, kā arī nodrošina atbalstu VVBIS sekmīgai 
darbībai

Akredit ētās nozaru, 
augstskolu un 

speci ālās 
bibliot ēkas

Sniedz informācijas pakalpojumu bibliotēkas lietotājiem, ņemot vērā 
attiecīgās nozares (iestādes) specifiku, kā arī citu normatīvajos aktos, 
specifiski šīm bibliotēkām noteiktu uzdevumu izpilde

Vietējās noz īmes 
bibliot ēkas un 

skolu bibliot ēkas
Primārais uzdevums ir bibliotēku lietotāju apkalpošana



Bibliotēku sistēmas attīstības 
virzieni

Att īst ības virzieni Paskaidrojums

Vienotas datu un 
zināšanu organiz ācijas 
sist ēma att īst ība

Nodrošinās bibliotēkas pamatuzdevumu izpildi un 
pievienotās vērtības radīšanu. Datu un zināšanu 
organizācijas sistēmā ietilpst tādas sastāvdaļas, kā virtuālais 
kopkatalogs un vienotās kontrolētās vārdnīcas

Bibliot ēku sist ēmas Aptvers gan vienotu bibliotēku lietotāju reģistru, gan Bibliot ēku sist ēmas 
piedāvāto pakalpojumu 
att īst ība

Aptvers gan vienotu bibliotēku lietotāju reģistru, gan 
bibliotēku lietotāju apkalpošanas procesus, kā arī 
pakalpojumu grozus un pakalpojumu sniegšanas kanālus

Profesion ālās 
pilnveides atbalsta 
sist ēmas att īst ība

Nodrošinās bibliotekāriem nepieciešamās zināšanas, 
prasmes un iemaņas, tādējādi nodrošinot bibliotekāru 
kompetences atbilstību bibliotēku funkcijām un 
pakalpojumiem

Tehnolo ģisk ās 
platformas att īst ība

Aptvers gan programmatūru, gan tehnoloģijas, kas nodrošina 
gan vienotas datu un zināšanu organizācijas sistēmas, gan 
pakalpojumu, gan profesionālās pilnveides atbalsta sistēmas 
darbību



Bibliotēku sistēmas atbalsta un 
sadarbības organizācijas

KIS, kā tehnoloģisko risinājumu ieviešanas un 
uzturēšanas atbalsta nodrošinātāji, profesionālās 
pilnveides atbalsta sistēmas nodrošinātāji un ekspertu 
grupu locekļi

ATBALSTA 
ORGANIZĀCIJAS 

• Pārējās atmiņas institūcijas, kas nodrošina papildus 
informācijas un zināšanu pieejamību bibliotēkām, kuras 
tās var nodot tālāk saviem lietotājiem
• Starptautiskie partneri, kuri nodrošina papildus 
informācijas un zināšanu pieejamību bibliotēkām, kuras 
tās var nodot tālāk saviem lietotājiem, kā arī ļauj 
papildināt bibliotekāru zināšanas, veicina Latvijas kultūras 
vērtību pieejamību ārpus Latvijas robežām

SADARB ĪBAS 
ORGANIZĀCIJAS



VVBIS otrās kārtas ieviešanas 
mērķis

Veicināt zināšanu 
ekonomikas attīstību Latvijā, 

balstoties uz starptautisko 
labo praksi, nodrošinot 

Attīstīt vienotu datu un 
zināšanu organizācijas 

sistēmu

Attīstīt bibliotēku 
nozarē strādājošo 

kompetenci, nodrošinot 
personāla atbilstību 

sniedzamajiem 
pakalpojumiem un 

MĒRĶIS
APAKŠMĒRĶI APAKŠMĒRĶI

labo praksi, nodrošinot 
plašu un daudzveid īgu 

bibliot ēkas pakalpojumu 
pieejam ību dažādām 

sabiedr ības grup ām, kā arī 
nodrošin āt bibliot ēku 
nozares att īst ību un 

ilgtsp ēju

Attīstīt daudzveidīgus, 
gan sabiedrības 

kopumā, gan indivīda 
vajadzībām 

piemērojamus 
pakalpojumus

sistēmu

Nodrošināt 
tehnoloģisko kapacitāti 
daudzveidīgu, indivīda 

vajadzībām 
piemērojamu 
pakalpojumu 
sniegšanai

pakalpojumiem un 
izmantojamajām 

tehnoloģijām



Attīstības scenārijs



Attīstības scenārija 
raksturojums

• Aptver visu bibliot ēku sist ēmu kopum ā un nodrošina visu četru izvirzīto 
apakšm ērķu sasniegšanu piln ā apmērā

• Paredz bibliotēku sistēmas ciešu sadarb ību ar pārējām kultūras atmiņas 
institūcijām, kā arī starptautiskajiem sadarbības partneriem

• Paredzēts paplašin āt dažādām sabiedr ības grup ām pieejamo pakalpojumu 
klāstu , kā arī palielināt papildus iespējas, izmantojot maksas pakalpojumus

• Paredzēta vienota (virtu āla) kopkataloga turpm ākā att īst ība• Paredzēta vienota (virtu āla) kopkataloga turpm ākā att īst ība
• Plānots izveidot bibliotēku sistēmai vienotas kontrol ētās vārdn īcas , 

nodrošinot precīzāku informāciju par bibliotēkās esošajiem resursiem
• Plānots izveidot vienotu lietot āju reģistru 
• Paredzēts attīstīt gan e-apmācību vidi, gan ar ī inform ācijas resursus 

elektronisk ā form ātā, kā arī izveidot profesionālās attīstības un apmācību 
centrus

• Tehnoloģiskās sistēmas plānotas kā vienots atbalsta elements ar vienotu 
datu centru



Attīstības scenārija 
tehnoloģiskais modelis



Bāzes scenārijs



Bāzes scenārija raksturojums

• Aptver daļu no bibliot ēku sist ēmas un nodrošina daļēju visu četru izvirz īto 
apakšm ērķu sasniegšanu

• Paredz nodrošināt bibliotēku sistēmas sadarbību ar pārējām kultūras atmiņas 
institūcijām, kā arī starptautiskajiem sadarbības partneriem, tik tālu, cik tas ir 
nepieciešams minim ālās inform ācijas apmai ņas nodrošin āšanai

• Nodrošināt dažādām sabiedrības grupām esošo pakalpojumu kl āstu
• Izveidot vienotu datu un zināšanu organizācijas sistēmu, kurā tiktu uzkrātas 

zināšanas par konkrētām jomām, kas ļautu bāzes l īmen ī nodrošin āt 
bibliot ēku vienotu darb ību un labās prakses piemēru pārņemšanu
zināšanas par konkrētām jomām, kas ļautu bāzes l īmen ī nodrošin āt 
bibliot ēku vienotu darb ību un labās prakses piemēru pārņemšanu

• Paredz minim ālu nepieciešam ā vienot ā (virtu āla) kopkataloga att īst ību , 
izveidojot redaktoru grupas un nodrošinot pamata apmācības bibliotekāriem

• Paredz attīstīt gan e-apmācību vidi, gan ar ī inform ācijas resursus 
elektronisk ā form ātā

• Tehnoloģiskās sistēmas plānotas kā atbalsts bibliotēku darbības 
nodrošināšanai, izmantojot vienotu tehnoloģisko infrastruktūru visām scenārijā 
iekļautajām bibliotēkām, tomēr salīdzinot ar Attīstības scenāriju, tās nav 
plānotas k ā vienots atbalsta elements kopumā visās atmiņas institūcijās



Bāzes scenārija tehnoloģiskais 
modelis



Izvēlētā risinājuma pamatojums

Lai nostiprinātu bibliotēku lomu mūsdienu sabiedrībā, ir būtiski plānot turpm āku 
VVBIS att īst ību, ņemot v ērā sabiedr ības un tehnolo ģiju virz ību un priorit ātes 
kā ES, tā nacion ālā līmen ī. 
Sabiedrības vajadzībām atbilstošu bibliotēku attīstību nosaka vairāki faktori:
• Bibliotēku sistēmas aptvērums
• Bibliotēkas kā sabiedrības kompetenču centri
• Jauni, mūsdienu sabiedrības vajadzībām atbilstoši pakalpojumu sniegšanas 

Izvērtējot faktorus, kas nosaka sekm īgu bibliot ēku piem ērošanos zin āšanu 
sabiedr ības vajadz ībām, un izvirz īto scen āriju raksturojumu, var secin āt, ka 

piemērotākais risin ājums VVBIS ieviešan ā ir Att īst ības scen ārijs

• Jauni, mūsdienu sabiedrības vajadzībām atbilstoši pakalpojumu sniegšanas 
kanāli

• Sadarbības sinerģija
• Tehnoloģiju sinerģija
• Kvalitatīva profesionālās pilnveides atbalsta sistēma
• Investīciju atdeve



Paldies par uzmanību!
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