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Programma piedāvā tiešsaistes 
elektronisko datubāzu pieeju 

 nozaru un daudznozaru datubāzu abonēšana:
 konsultācijas par resursu izvēli,
 cenu piedāvājums klientam,
 līgumu slēgšana,
 resursu pieejas nodrošinājums,
 pieejas pārraudzība abonēšanas periodā

 abonēšanas maksas atlaides:

 KISC ir starptautiskās organizācijas EIFL (Electronic information

for Libraries) nacionālais pārstāvis,

 abonēšanas atlaides līdz 80%

 apmācību semināri resursu lietotājiem KISC telpās un/vai bibliotēkās

 jaunu datubāzu bezmaksas izmēģinājumi periodā 1-3 mēn.

 datubāzu izmantošanas statistikas pārskati, kas ļauj izvērtēt
resursu izmantošanas efektivitāti
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2017. gadā pieejamas 22 datubāzes

3* Bezmaksas pieeja EIFL Licencēšanas programas ietvaros 

N.p.k. Datubāzes nosaukums Valoda

1 LETA  arhīvs / Nozare.lv LV

2 Letonika LV

3 Lursoft Laikrakstu bibliotēka LV

4 BiblioRossica RUS

5 Integrum RUS

6 ACM Digital Library ENG

7 Britannica Online (Academic Edition, Library Edition) ENG

8 Cambridge Journals Online ENG

9 Credo ENG

10 EBSCO A-to-Z Services, EDS ENG

11 EBSCO (nacionālā pakete) ENG

12 EBSCO eBooks ENG

13 EBSCO akadēmiskās datubāzes ENG

14 Emerald ENG

15 IMF eLibrary ENG

16 ProQuest ENG

17 SAGE ENG

18 Taylor & Francis eBooks ENG

19 Wiley Cochrane Library ENG

20 Wiley Online Journals ENG

21 HeinOnline* ENG

22 ASTM Abstract* ENG



Publikāciju veidi        
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Ziņas, aktuālā 
informācija

Uzziņas 
(enciklopēdijas, 

vārdnīcas)

Analītiski pārskati, 
statistika

Pētījumi, e-žurnālu 
publikācijas

Multivide (attēli, 
audio, video, kartes)

Daiļdarbu pilnteksti, 
egrāmatas, 
recenzijas



Kāpēc izmantot šos resursus?

 daudznozaru publikācijas - izglītībai, pētniecībai, 
profesionālajai pilnveidei, mūžizglītībai

 uzticami un droši publikāciju avoti - žurnāli, 
e-grāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, recenzijas, 
digitālās kolekcijas, multivide u.c.

 draudzīga un saprotama vide - ātri izgūstama 
meklētā informācija

 ērta materiālu tālākizmantošana - kopēšana, 
printēšana, pārsūtīšana, saglabāšana savos failos 



Datubāzu pieeja un autorizācija

 datubāze pievienota iestādes ārējai IP 
adresei

 iestādes tīklā resursu pieeja bez 
autorizācijas 

 attālinātā pieeja (no mājas datora) ar 
izdevēja dotu paroli

 bibliotēku lietotājiem pieeja ir bez maksas 



Datubāzu abonēšanas veidi 

 datubāzes pilna kolekcija (Full Collection)

 nozaru kolekcijas:
 zinātnes, tehnikas un medicīnas 

nozares (STM Package)

 humanitārās un sociālās zinātnes 
(HSS Package) 

 konkrētas tematiskās kolekcijas (Subject 
Collection)

 pieeja atsevišķiem izdevumiem (Pick  up 
and choose)

 resursu komplektācija pēc noteiktiem 
kritērijiem (Client tailored)



Abonēšanas cena

 Parasti ņem vērā:

• FTE (Full time equivalent) - pilna laika 
studentu un pasniedzēju 
kopskaitu,

• lietotāju kopskaitu bibliotēkā,

• iestādes darbinieku skaitu.

 Iespējama arī viena fiksēta resursa 
cena 



Letonika.lv http://www.letonika.lv
ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, 

valodā, dabā un literatūrā

 Datubāze piedāvā - enciklopēdijas, vārdnīcas, 
attēlus, video un audio kolekcijas, latviešu 
literatūras bibliotēku, valodas krātuvi, kartes u.c.

 Kultūras kanons - literatūra, mūzika, tautas 
tradīcijas, vizuālā māksla, arhitektūra un dizains, 
skatuves māksla un kino 

Abonēšanas cena vienai iestādei uz vienu gadu 

(līdz 500 lietotājiem) – EUR 165,27 ar PVN 

http://www.letonika.lv/


Lursoft «Laikrakstu bibliotēka»
www.news.lv

Portāls News.lv piedāvā publikācijas no vairāk kā 
100 dažādiem Latvijas centrālajiem un reģionu 
laikrakstiem. Arhīvs no 1993.g. Publikāciju skaits –
6138968

Aizpildi Laikrakstu aģenta kartiņu un saņem 
sev interesējošo informāciju savā epastā!

Abonēšanas cena vienai iestādei uz vienu gadu –
EUR 247,86 ar PVN 

http://www.news.lv/


EBSCO datubāze
http://search.ebscohost.com

Nacionālā piedāvājuma pakete:
Academic Search Complete (ASC), MasterFILE Premier, 
Health Source: Nursing/Academic Edition+Consumer 
Edition, Newspaper Source, ERIC, GreenFILE, LISTA, 
MEDLINE

ASC piedāvā:daudznozaru publikācijas, recenzijas un 
anotācijas no vairāk kā 13 700 žurnāliem, pilnteksta 
publikācijas no vairāk kā 4700 žurnāliem
Tematiskais aptvērums: pilnīgs no antropoloģijas līdz 
zooloģijai

Abonēšanas cena vienai iestādei uz vienu gadu 
(FTE līdz 500) - EUR 1722,50 ar PVN

11

http://search.ebscohost.com/


Britannica www.britannica.co.uk
enciklopēdiju publikāciju datubāze ar 

apjomīgu attēlu un multimediju kolekciju

Vairāk kā 100000 enciklopēdiju, vārdnīcu, e-grāmatu, 
žurnālu, avīžu publikācijas, sasaiste ar Merriam-Webster  
Dictionary

Tematiskais aptvērums: politika, vēsture, ekonomika, 
zinātne, tehnika, ģeogrāfija, bioloģija, lauksaimniecība, 
reliģija, medicīna, māksla, mūzika, izklaide, tūrisms u.c. 
Ievērojamu cilvēku biogrāfijas, tematiski pārskati, 
statistika, datu analīze u.c.  

Abonēšanas cena vienai iestādei uz vienu gadu –

GBP 596,18 bez PVN 

http://www.britannica.co.uk/


Abonēto datubāzu reklāma!



PALDIES!

Vairāk par programmu «Elektroniskās 
publikācijas Latvijas bibliotēkām»:

http://www.kis.gov.lv/projekti/bibliotekam/elektroniska
s-publikacijas-latvijas-bibliotekam/


