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Bibliotēku ieguvums

 izmanto dažādu veidu un nozaru maksas un 
bezmaksas elektroniskos resursus

 iegūst datubāzu abonēšanas atlaides, abonēšanas 
maksa pilnībā vai daļēji tiek segta no VVBIS 
līdzekļiem

 var piedalīties datubāzu apmācību semināros

 iesaistās jaunu resursu izmēģinājumos un to 
izvēlē

 saņem datubāzu izmantošanas statistikas 
pārskatus, kas ļauj izvērtēt resursu izmantošanas 
efektivitāti
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2015. gadā abonētās datubāzes

•
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N.p.k. Datubāzes nosaukums Valoda
1 LETA  arhīvs / Nozare.lv LV
2 Letonika LV
3 Lursoft Laikrakstu bibliotēka LV
4 NAIS LV
5 BiblioRossica RUS
6 EastView RUS
7 Integrum RUS
8 LITRES: Library RUS
9 ACM Digital Library ENG
10 Britannica Online (Academic Edition, Library Edition) ENG
11 Cambridge Journals Online ENG
12 Credo ENG
13 EBSCO A-to-Z Services, EDS ENG
14 EBSCO (nacionālā pakete) ENG
15 EBSCO (akadēmiskās datu bāzes) ENG
16 Emerald ENG
17 IMF eLibrary ENG
18 SAGE ENG
19 Taylor & Francis Journals ENG
20 Taylor & Francis eBooks ENG
21 Wiley Cochrane Library ENG
22 Wiley Online Journals ENG



Elektroniskās publikācijas       
Latvijas bibliotēkām – 22 datubāzes 
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Ziņas, aktuāla 
informācija

Uzziņas 
(enciklopēdijas, 

vārdnīcas)

Analītiski pārskati, 
statistika

Pētījumi, publikācijas

Multivide (attēli, 
audio, video, kartes)

Daiļdarbu pilnteksti, 
egrāmatas, recenzijas



Abonētās datubāzes pašvaldību 
publiskajās bibliotēkās

Leta (+2016.g. Salaspils, Liepāja)
Britannica
EBSCO (+2016.g. Sigulda) 5



Aktualitātes 2016. gadā

Datubāzes visām pašvaldību publiskajām
bibliotēkām bez abonēšanas maksas

Letonika www.letonika.lv

Jaunumi!
Mācībām – 8 tematiskās sadaļas
Pasakas – trīsvalodu runājošās grāmatas
Lasītava – skolu ieteicamās literatūras grāmatas (5.-12.kl.)
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Raiņa un Aspazijas dzīvei un daiļradei 
veltīts virtuālais muzejs www.arlugano.lv

Aptverti Aspazijas un Raiņa trimdas gadi Kastaņolā, kas abu dižgaru dzīvē ir ļoti
aktīvs un radošs periods, bet samērā maz pētīts un atklāts plašai publikai. Muzejs
piedāvā virtuālā pastaigā iepazīt vietas, kuras Rainis apraksta “Kastaņolā” un
savās dienasgrāmatās, aplūkot unikālu fotogaleriju, klausīties video intervijas,
lasīt daiļdarbu pilntekstus, kas sasaistīti ar Letonikas datubāzi.
Projekts tapis sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju, SIA Tilde un
biedrību “Atvērtās krātuves” (KISC)

http://www.arlugano.lv/


Lursoft Laikrakstu bibliotēka                                          
www.news.lv

Jaunumi!
Pievienoti 10 reģionālie laikraksti:
 Engures Novada Ziņas
 Kandavas Novada Vēstnesis
 Preiļu Novada Vēstis
 Ozolupe 
 Jēkabpils Vēstis
 Jelgavas Vēstnesis
 Aizkraukles Domes Vēstis
 Alojas Novada Vēstis
 Burtnieku Novada Vēstis
 Lielvārdes Novada Ziņas
Monitorings - īpašs piedāvājums pašvaldībām un to iestādēm, kā
arī bibliotēkām par attiecīgās teritorijas jaunreģistrētajiem
uzņēmumiem. Maksa vienai teritorijai 5.00 EUR gadā
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Speciālie piedāvājumi

 NAIS  Abonēšanas cena mēnesī EUR 9,99 
(bez PVN). Gadā EUR 145,05 ar PVN

 Britannica Library Edition
Abonēšanas cena gadā GBP 106.00 (~ EUR 
175,00 ar PVN)
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Speciālie piedāvājumi

EBSCO eBook Public Library Collection aptver 
31 520 egrāmatu nosaukumus. Abonēšanas 
cena gadā 995.00 USD (bez PVN)

EBSCO Nacionālās paketes abonēšanas cena 
gadā publiskajām bibliotēkām:

 Pilsētu, pagastu bibliotēkām – EUR 258,69 
(ar PVN)

 Reģionu galvenajām bibliotēkām –
EUR 766,50 (ar PVN)



Inovatīvas metodes 
elektronisko  resursu  popularizēšanā

Inovācija
Izcelsme - latīņu innovatio ‘jauninājums, pārmaiņa’.
1. Zinātnisks vai tehnisks jaunums, jauninājums, 
jaunievedums; arī novācija. lingv
2. lingv. Jauns veidojums valodā (leksikā, gramatikā u. c. 
apakšsistēmās)
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radikāla

pakāpeniska



Upsalas Universitātes pieredze 
(Zviedrija)

EIFL Licencēšanas programmas organizēts 
vebinārs 03.09.2015. par eresursu izmantošanu 
un popularizēšanu. 

http://www.eifl.net/news/60-people-attend-eifl-
webinar-promoting-e-resources
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4 galvenās atziņas: pēti, vēro, 
mācies, esi orģināls!

1.Noskaidro, kur parasti lietotājs     
meklē informāciju. Individuāla 
saruna, dalība pasākumos
2. Vieta, kur meklē literatūru -
grāmatplaukti, tur arī novietot 
reklāmu, kas informētu par 
pieejamajiem e-resursiem  
3. Prasmju attīstīšana: vai 
bibliotekāri zina, kā piekļūt e-
resursiem, un ir pārliecināti par 
savām zināšanām
4. izmēģināt kaut ko jaunu – tas 
ir piedzīvojums! Eksperiments ar 
digitālo foto rāmi un QR kodu 
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Izmēģināt kaut ko jaunu!

Cits skats uz lietām?
Kontaksts ar radošiem cilvēkiem

Nebaidīties kļūdīties
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Izmēģini!

 Skolēnu zīmējumu konkurss 
«Ko es atradu X datubāzē?» 
(sadarbībā ar vietējo mākslas skolu)

 Pasākums «Datubāzu instalācija». Instalācijas vēstījums 
un novietojums bibliotēkā
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Paldies pa uzmanību!
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