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E-grāmatas.
Neatlaidība un misijas apziņa.

Ja e-grāmatas var nopirkt, kāpēc nevar paņemt bibliotēkā?

Mēs par lasītāju tiesībām no bibliotēkām gaidīt mūsdienīgo 
pakalpojumu aktuālā formā, par tiesībām lasīt.  Arī e-formātā. 

Izglītojam un apmācām bibliotekārus un klientus. Darām, ko varam, lai 
tuvināt dienu, kad mūsu klienti, izmantojot internetu un bibliotēkas 

katalogu, varētu savās ierīcēs saņemt pieeju jaunākai literatūrai un lasīt 
to jebkur, sev ērtā vietā un laikā.



Lasi un tev sekos
Laika posmā no 2014.g. maija līdz 2015.g.  
augustam norisinājās projekts, kurā, izmantojot 
sociālās lasīšanas aplikāciju, jaunās tehnoloģijas 
un iesaistot lasīšanas vēstnešus, bibliotēka
iedvesmoja jauniešus lasīt un meklēja atbildi uz 
jautājumu “kas ir lasīšana 21.gadsimtā?«

https://www.youtube.com/watch?v=HKcuiHAZ1S0

https://www.youtube.com/watch?v=HKcuiHAZ1S0


LNB + TIETO Latvija + KIS+ bibliotekāri

+ Grāmatu izdevniecības

Sarunas, diskusijas, tikšanās, plānošana, darbs pie nosacījumiem un 
labāko risinājumu meklēšana…

2015-2016





• mācību brauciens uz Tallinu 2016. gada 7. un 8. jūnijā. Darba plānā: tikšanās un 
saruna par "e-grāmatām" Tallinas centrālajā bibliotēkā

•
• IT darbnīcas «E-grāmatas»

 EIFL in Action > Creative use of ICT: 
Innovation Award

 Tallinn Central Library's pioneering 
e-book lending service reaches 
Estonians across the world

Valmieras bibliotēkas projekta "CreaDream Forum in Library"
(Radošo sapņu forums bibliotēkā) aktivitātes



2016

TIETO Latvija + 3 izdevniecības
+ bibliotekāri

Darbs, darbs, darbs...



2016.g.  jūlijs - decembris
izmēgīnājumprojekta dalībnieki



Rezultāts:
SIA “Tieto Latvia” izveidota interneta vietne

e-GRĀMATU bibliotēka https://e.alise.lv/lv
• Publisks portāls
• Pašapkalpošanās princips
• Lasīšanas iespēja pārlūkā un uz lasītāja ierīces (tiešsaistē)
• 27 grāmatas e-PUB formatā (izdevēju “Zvaigzne ABC”, “Jumava” un 

Jāņa Rozes apgāda izdotie Latvijas autoru darbi)
• Pieejams priekšskatīšanas fragments, vāka attēls

https://e.alise.lv/lv


Portāla iespējas:
• Reģistrēšanas
• Meklēšana
• Lasīšana
• Rezervēšana (E-grāmatas saņemšana/*pieejas saņemšana)
• Profila informācija









Noteikumi
un izmēģinājumprojekta laika ierobežojumi

• Jābūt reģistrētam lietotājam ar piešķirtiem autorizācijas rīkiem 
attālinātai pieejai kādā no projekta bibliotēkām

• E-grāmatas lasīšanas termiņš ir 2 nedēļas
• Katrai e-grāmatai projekta laikā pieejami tikai 2 izsniegumi katrā 

projekta bibliotēkā
• Lasītājs nevar vienlaicīgi lasīt vairāk kā vienu grāmatu
• Lasītājs nevar saņemt lasīšanai vairāk kā divas grāmatas mēnesī, kā arī 

nav atļauts iestāties rindā uz vairāk kā divām grāmatām mēnesī
• Lasītājs nevar vienu grāmatu saņemt lasīšanai atkārtoti



WEB Alisē:
• Saites uz projekta e-grāmatām
• E-grāmatu saturs un apraksts
• Licenču nosacījumi





Pēc viena mēneša...

Kas tālāk?



Kas tālāk?

• Sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm
• Darbs ar izdevniecībām, ar autoriem
• Cīna par finansējumu
• Licences, norēķini
• Portāla pilnveidošana
• Lasīšana bezsaistē
• Darbs ar potenciāliem klientiem
• DARBS AR SEVI!



Paldies par uzmanību
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