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LNB misija

Veicināt radošu kultūras 
un zinātnes mantojuma un zinātnes mantojuma 
izmantošanu, atbalstot 

Latvijas izaugsmi.



LNB vīzija

LNB ir nacionālas nozīmes kultūras, zinātnes un 

izglītības centrs, kas glabā nacionālo un pasaules 
publicēto mantojumu, nodrošina tā pieejamību 

ikvienam un veicina tā radošu izmantošanu. LNB 
sniedz uz lietotājiem orientētus pakalpojumus sniedz uz lietotājiem orientētus pakalpojumus 

klientiem kā bibliotēkas telpās, tā digitālajā vidē. 
LNB atbalsta kultūras, zinātnes, mūžizglītības un 

informācijpratības procesus. Šīs vīzijas īstenošanā 
LNB sadarbojas ar citām Latvijas bibliotēkām un 
kultūras institūcijām, un iesaistās starptautiskajos 

kultūras procesos.



LNB vērtības

• Atvērtība - ikviens apmeklētājs ir gaidīts viesis 
un LNB ir atvērta sadarbībai ar jebkuru 
sadarbības partneri;

• Kompetence - mūsu darbinieki ir kompetenti • Kompetence - mūsu darbinieki ir kompetenti 
savā darbības sfērā, un spēj palīdzēt kā 
klientiem, tā partneriem;

• Kvalitāte – pakalpojumi tiek sniegti 
visaugstākajā līmenī, un mūsu klienti un 
partneri ir apmierināti ar mūsu darbu.



LNB darbības virzieni

• LNB kā sabiedrībai atvērta kultūras, zinātnes un 

izglītības centra darbība;

• LNB tradicionālā un elektroniskā krājuma attīstīšana;

• Nacionālās bibliogrāfisko datu un zināšanu 

organizācijas sistēmas attīstība;organizācijas sistēmas attīstība;

• LNB pakalpojumu sniegšana sabiedrībai; 

• LNB kā nacionāla un starptautiska starpnozaru 

kompetences centra attīstība;

• LNB kā mūžizglītības, rakstpratības un 

informācijpratības centra darbība.



LNB prioriātes

• Radīt pozitīvu bibliotēkas jaunās ēkas 

apmeklējuma pieredzi;

• Paplašināt un kvalitatīvi uzlabot LNB sniegtos 
pakalpojumus digitālajā vidē;pakalpojumus digitālajā vidē;

• Attīstīt LNB kompetences un nodrošināt to 
pārnesi uz citām Latvijas bibliotēkām un 
kultūras institūcijām. 



Bibliotēku darbībā visā pasaulē šobrīd norit straujas 
kvalitatīvas izmaiņas, it īpaši jomās, kas saistītas ar 
informācijas tehnoloģiju attīstību. Iedzīvotāji no 
bibliotēkām sagaida jaunus pakalpojumus, pie tam ne 
tikai informācijas pakalpojumus, jaunas iespējas 
informācijas piekļuvei un izmantošanai. Ierobežoto 
resursu dēļ ne visām Latvijas bibliotēkām ir iespējams 
vienlīdz kvalitatīvi reaģēt uz šīm izmaiņām, tādēļ ir vitāli vienlīdz kvalitatīvi reaģēt uz šīm izmaiņām, tādēļ ir vitāli 
svarīgi, lai LNB un tās darbinieki attīstītu jaunās 
kompetences un zināšanas, kas jāapgūst kā publisko, 
tā skolu un akadēmisko bibliotēku darbiniekiem, un 
nodotu tās pārējām Latvijas bibliotēkām un kultūras 
institūcijām, nodrošinot bibliotekāro un kultūras 
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību visā Latvijas 
teritorijā, visiem Latvijas iedzīvotājiem un pilsoņiem.



Gudrāki bibliotekāri

• Apmācības

• Metodika

• Labākās prakses pieredze

• Statistika• Statistika



Pasākumi

• Kultūras norises

• Reģionālie pasākumi

• Bibliotekārie pasākumi



Praktisks atbalsts

• E-grāmatas

• Digitalizācija un digitālie resursi

• Zinātniskās darbības repozitārijs

• Rakstpratības, informācijpratības, • Rakstpratības, informācijpratības, 
mūžizglītības programmas



Labāki dati

• Kopkatalogs

• Autoritatīvie dati

• Aprakstīšana



Paldies!

Jautājumi?Jautājumi?


