
Aktualit ātes 
projekt ā "Elektronisk ās 

publik ācijas Latvijas 
bibliot ēkām" bibliot ēkām" 

Latvijas zin ātnisko, speci ālo un publisko bibliot ēku direktoru rudens san āksme 
Rīgā, 20.11.2013. 



Projekt ā iesaist ītās bibliot ēkas

izmanto daž ādu veidu un nozaru maksas un bezmaksas 
elektroniskos resursus

iegūst datub āzu abonēšanas atlaides , abonēšanas maksa 
piln ībā vai da ļēji tiek segta no VVBIS l īdzek ļiem

var piedal īties datub āzu apmācību semin āros

iesaist ās jaunu resursu izmēģinājumos un to izv ēlē

saņem datub āzu izmantošanas statistikas pārskatus, kas 

ļauj izv ērtēt resursu izmantošanas efektivit āti



Abon ētās datub āzes 2013.gadā

•

N.p.k. Datu bāzes nosaukums Valoda

1 LETA  arhīvs / Nozare.lv LV

2 Letonika LV

3 Lursoft Laikrakstu bibliotēka LV

4 NAIS LV
5 Rubricon RUS
6 EastView RUS

7 ACM Digital Library ENG

8 EBSCO A-to-Z Services ENG

9 EBSCO (nacionālā pakete) ENG9 EBSCO (nacionālā pakete) ENG

10 EBSCO (akadēmiskās datu bāzes un eBooks) ENG

11 EBRARY eBooks ENG

12 Emerald ENG

13 Britannica Online ENG

14 Cambridge Journals Online ENG

15 ProQuest ENG

16 SAGE ENG

17 Taylor & Francis Group ENG

18 Wiley Cochrane Library ENG

19 Wiley Online Journals ENG



Aktualit ātes 2014. gad ā

DatubāzeDatubāzess vis ām vis ām papaššvald ībuvald ību publiskaj āmpubliskaj ām
bibliot ēkāmbibliot ēkām bez abon ēšanas maksasbez abon ēšanas maksas

Letonika (www.letonika.lv)

Lursoft Laikrakstu bibliot ēka
(www.news.lv)



Speciālie piedav ājumi
Britannica Library Edition

Abon ēšanas cena - GBP 99.00 (~Ls 96,00 ar PVN)
Datubāzes statistika (marts - septembris)

Bibliotēka Šķirkļi Sesijas

Gulbenes bibliotēka 20218 103Gulbenes bibliotēka 20218 103
Kuldīgas bibliotēka 100106 448
Madonas bibliotēka 5476 26
Saldus bibliotēka 102809 323
Siguldas bibliotēka 10684 53

239293 953



Speciālie piedav ājumi

Integrum ir viens no liel ākajiem 
Krievijas un NVS valstu elektronisk ās 

inform ācijas arh īviem, kas satur 
aptuveni 400 miljonu dokumentu no 

vair āk nekā 5000 datub āzēm, vair āk nekā 5000 datub āzēm, 
aptverot centr ālo un re ģionālo 

laikrakstu un žurn ālu pilntekstus 
Abon ēšanas cena – USD 1800.00 (bez PVN)



Speciālie piedav ājumi

MIPP eSubscription catalog 
2014 piedāvā abonēt 1081 

daudznozaru žurnālus, kas ir 
pieejami uz eLIBRARY.RU 

platformas. Iespējams abonēt 
jebkādu žurnālu daudzumu no 

piedāvātā saraksta



Speciālie piedav ājumi

eBooks piedāvajums EIFL Licencing 
programmas ietvaros:

� Cambridge� Cambridge
� JSTOR
� Oxford
� Muse



Speciālie piedav ājumi

CREDO ONLINE REFERENCE SERVICE
uzticamu uzziņu resursu datubāze, kas 

aptver 3,5 milj. publikāciju  
Abonēšanas cena (bez PVN):Abonēšanas cena (bez PVN):

� Iestādes FTE līdz 10,000 – USD 1,000
� Iestādes FTE līdz 20,000 – USD 1,500
� Iestādes FTE virs 20,000 – USD 2,000



Detalizēta informācija KISC 
mājas lapā 

Piedāvājam abon ēt 17 jaunas 
elektronisk ās datub āzes! 

mājas lapā 
http://www.kis.gov.lv/2013/10/bibli

otekam-piedava-abonet-17-
jaunas-elektroniskas-datu-bazes/



Datubāzu izmēģinājumi

�2013. gadā notikuši 25 jaunu resursu 
izmēģinājumi

�Šobr īd izmēģinājumā: ISPG, 
Britannica (tiem, kas nav abonenti), Britannica (tiem, kas nav abonenti), 
MYBRARY, Taylor &Francis eBooks, 
Rarebooks info, EBSCO daž ādas 
tematisk ās sada ļas 



Paziņojums!

02.12.2013. plkst. 10.00 – 11.30 
KISC telp ās notiks 

Wiley Online JournalsWiley Online Journals
datub āzes prezent ācija 

Drīzumā Emerald datub āzes prezent ācija 



Kontaktinformācija:
Agrita Sagalajeva 

Projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas 
bibliotēkām" koordinatore 

Kultūras informācijas sistēmu centrs Tērbatas iela 53 Kultūras informācijas sistēmu centrs Tērbatas iela 53 
- 2, Rīga, LV - 1011 

Tālrunis: 67844896, mob.29713449 
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv


