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Projekts “Lasīšanas veicināšanas idejas caur jaunajām Projekts “Lasīšanas veicināšanas idejas caur jaunajām 
inform ācijas tehnoloģij ām un kreatīvām aktivit ātēm inform ācijas tehnoloģij ām un kreatīvām aktivit ātēm 

(Zarasi (Zarasi –– Daugavpils)” 2012Daugavpils)” 2012--2013.gg.2013.gg.

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

viens no uzdevumiemviens no uzdevumiem–– ee--grāmatu un to lasāmierīču iegāde un grāmatu un to lasāmierīču iegāde un 
izmantošana bibliotēkāizmantošana bibliotēkā



Jautājumi, uz kuriem meklējām atbildesJautājumi, uz kuriem meklējām atbildes

1.1. ee--grāmatu piedāvājums Latvijas tirg ū un to iegādes noteikumigrāmatu piedāvājums Latvijas tirg ū un to iegādes noteikumi

2.2. lasāmierīces, to izmantošanas iespējas bibliotēkā un iegādelasāmierīces, to izmantošanas iespējas bibliotēkā un iegāde

3.3. ee--grāmatu kataloģizācija, uzskaite un izmantošanagrāmatu kataloģizācija, uzskaite un izmantošana3.3. ee--grāmatu kataloģizācija, uzskaite un izmantošanagrāmatu kataloģizācija, uzskaite un izmantošana

4.4. ee--grāmatas Latvijas publiskajās bibliotēkās un to pieredze    grāmatas Latvijas publiskajās bibliotēkās un to pieredze    



EE--grāmatu piedāvājuma izpēte Latvij ā  grāmatu piedāvājuma izpēte Latvij ā  

Zvaigzne ABC (ļoti daudzveidīgs un liels piedāvājums)Zvaigzne ABC (ļoti daudzveidīgs un liels piedāvājums)
AtēnaAtēna
Valters un RapaValters un Rapa

EE--grāmatu iegādegrāmatu iegāde

Mūsu izvēleMūsu izvēle –– Apgāda Zvaigzne ABC EApgāda Zvaigzne ABC E--grāmatnīcagrāmatnīca
Apgāda portālā eApgāda portālā e--grāmatu atlasegrāmatu atlase

PasūtījumsPasūtījums

Starp LCB un EStarp LCB un E--grāmatnīcu noslēgts pirkuma līgumsgrāmatnīcu noslēgts pirkuma līgums



Lasāmierīču izpēte un izvēleLasāmierīču izpēte un izvēle

EE--grāmatu lasītājsgrāmatu lasītājs

lasīt elasīt e--grāmatasgrāmatas

klausīties mūzikuklausīties mūziku

PlanšetdatorsPlanšetdators
lasīt elasīt e--grāmatasgrāmatas

klausīties mūzikuklausīties mūziku

strādāt ar internetustrādāt ar internetu

skatīties videoskatīties videoskatīties videoskatīties video

strādāt ar estrādāt ar e--pastupastu

spēlēt spēlesspēlēt spēles

strādāt  ar dokumentiemstrādāt  ar dokumentiem



RezultātāRezultātā

Noslēgts līgums ar Apgāda Noslēgts līgums ar Apgāda 
Zvaigzne ABC EZvaigzne ABC E--grāmatnīcu un  grāmatnīcu un  
iegādāti 110 eiegādāti 110 e--grāmatu nosaukumi, grāmatu nosaukumi, 
katra nosaukuma 2 licencēti katra nosaukuma 2 licencēti 
eksemplāri un veiktas katra eksemplāri un veiktas katra 
nosaukuma 5 kopijas nosaukuma 5 kopijas 

Iegādāti 10 planšetdatoriIegādāti 10 planšetdatori

nosaukuma 5 kopijas nosaukuma 5 kopijas 
planšetdatoros par 562.60 Lsplanšetdatoros par 562.60 Ls

Katra EKatra E--gr āmata ir aizsargāta ar grāmata ir aizsargāta ar 
tehnoloģiskiem līdzekļiem tehnoloģiskiem līdzekļiem 
Autortiesību likuma izpratn ē Autortiesību likuma izpratn ē 



Šodien krājumā pieejamas  381eks. eŠodien krājumā pieejamas  381eks. e--grāmatas grāmatas 
(271 nosaukums)(271 nosaukums)

Apgāda Zvaigzne ABC Apgāda Zvaigzne ABC -- latviešu latviešu 
oriģinālliteratūras darbi, oriģinālliteratūras darbi, 
tulkojumi, mācību grāmatas, tulkojumi, mācību grāmatas, 
uzziņu literatūra latviešu un angļu uzziņu literatūra latviešu un angļu 
valodā bērniem un pieaugušajiemvalodā bērniem un pieaugušajiem

Papildus dāvinājumā bez Papildus dāvinājumā bez 

ValodasValodas Apgāds Zvaigzne Apgāds Zvaigzne 
ABCABC

DāvinājumsDāvinājums

Latviešu Latviešu 218218

AngļuAngļu 22

KrievuKrievu 4444

VācuVācu 22Papildus dāvinājumā bez Papildus dāvinājumā bez 
atlīdzības planšetdatoros atlīdzības planšetdatoros 
lejupielādēti 163 eks. daiļdarbu lejupielādēti 163 eks. daiļdarbu 
nosaukumi svešvalodāsnosaukumi svešvalodās

VācuVācu 22

CitasCitas 9797

NozareNozare Daiļdarbi Daiļdarbi bērniem un bērniem un 
pieaugušajiempieaugušajiem

Nozaru grāmatasNozaru grāmatas(Latvijas vēsture, juridiskā (Latvijas vēsture, juridiskā 
literatūra,  valodniecība, rokdarbi u.c.)literatūra,  valodniecība, rokdarbi u.c.)

%% 6262 3838



EE--grāmatu komplektēšana, kataloģizācija un popularizēšanagrāmatu komplektēšana, kataloģizācija un popularizēšana

Izveidojām virtuālu eIzveidojām virtuālu e--grāmatu lasītavu grāmatu lasītavu 
EE--katalogā uzskaite, bibliogrāfiskais apraksts un cirkulācijas darbības katalogā uzskaite, bibliogrāfiskais apraksts un cirkulācijas darbības 
veicam vadoties pēc IIS ALISE Metodiskā materiāla “Eveicam vadoties pēc IIS ALISE Metodiskā materiāla “E--
GRĀMATAS”GRĀMATAS”
Lai piesaistītu informācijas meklētāju uzmanību ELai piesaistītu informācijas meklētāju uzmanību E--katalogā katalogā 
izveidojām tiešsaiti “eizveidojām tiešsaiti “e--grāmatas” un aktivizējām uzsaukumu “Jauns grāmatas” un aktivizējām uzsaukumu “Jauns 
piedāvājums piedāvājums ––EE--grāmatas”grāmatas”piedāvājums piedāvājums ––EE--grāmatas”grāmatas”
Veicām darbinieku apmācību jaunā bibliotēkas pakalpojuma Veicām darbinieku apmācību jaunā bibliotēkas pakalpojuma 
sniegšanā lasītājiem un darboties ar planšetdatoriemsniegšanā lasītājiem un darboties ar planšetdatoriem
Izstrādājām bibliotekāro stundu “EIzstrādājām bibliotekāro stundu “E--grāmatu pasaulē” bērniem un grāmatu pasaulē” bērniem un 
pieaugušajiem, lai popularizētu jauno pakalpojumu un pēc iespējas pieaugušajiem, lai popularizētu jauno pakalpojumu un pēc iespējas 
vairāk piesaistītu lasītāju interesivairāk piesaistītu lasītāju interesi





Bibliotekārā stunda “EBibliotekārā stunda “E--grāmatu pasaulē” grāmatu pasaulē” 

Mērķis Mērķis –– atraktīvā veidā iepazīstināt ar planšetdatoriem un atraktīvā veidā iepazīstināt ar planšetdatoriem un 
elektroniskajām grāmatāmelektroniskajām grāmatām

Sešu mēnešu laikā novadītas 49 bibliotekārās stundas, tajās piedalījās 955 Sešu mēnešu laikā novadītas 49 bibliotekārās stundas, tajās piedalījās 955 
bērni un jauniešibērni un jaunieši



Lasītāju interese un eLasītāju interese un e--grāmatu izmantošanagrāmatu izmantošana

Interese lielāka nekā izmantošana. Kāpēc?Interese lielāka nekā izmantošana. Kāpēc?

EE--grāmatas bibliotēka neizsniedz uz mājām un lasītāji nevēlās lasīt uz grāmatas bibliotēka neizsniedz uz mājām un lasītāji nevēlās lasīt uz 
vietas bibliotēkāvietas bibliotēkāvietas bibliotēkāvietas bibliotēkā

priekšroka tiek dota grāmatas tradicionālajam variantam, ja tāds bibliotēkā priekšroka tiek dota grāmatas tradicionālajam variantam, ja tāds bibliotēkā 
ir un ko var paņemt lietošanā uz mājāmir un ko var paņemt lietošanā uz mājām

jaunā paaudze izmanto citu portālu un ejaunā paaudze izmanto citu portālu un e--veikalu piedāvājumus, kurus ērti veikalu piedāvājumus, kurus ērti 
var izmantot sev izdevīgā vietā  un laikāvar izmantot sev izdevīgā vietā  un laikā



Bibliotekāru atziņaBibliotekāru atziņa

jābūt optimistiem, jāturpina darbs ar lasītājiem ejābūt optimistiem, jāturpina darbs ar lasītājiem e--grāmatu grāmatu 
popularizēšanā, lai radītu interesi arī to lasīšanāpopularizēšanā, lai radītu interesi arī to lasīšanā

ticam, ka nākotnē būs pozitīvs juridisko jautājumu risinājums, ticam, ka nākotnē būs pozitīvs juridisko jautājumu risinājums, 
kas sniegs lielāku drošību izdevējiem un darīs šo pakalpojumu kas sniegs lielāku drošību izdevējiem un darīs šo pakalpojumu kas sniegs lielāku drošību izdevējiem un darīs šo pakalpojumu kas sniegs lielāku drošību izdevējiem un darīs šo pakalpojumu 
ērtāku lasītājiem, atvieglos bibliotekāru darbu     ērtāku lasītājiem, atvieglos bibliotekāru darbu     



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!


