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Sveiciens kolēģiem, jaunu gadu uzsākot!  
Evija Vjatere 

 

Pēc ilgāka pārtraukuma pie Jums dodas Bibliotēku konsultatīvā centra biļetens. Paldies visiem, 

kas rosināja atjaunot un izdot kārtējo biļetena numuru. Ceram, ka šajā gadā ar biļetena starp-

niecību uzrunāsim Jūs atkal reizi ceturksnī! 

Šajā biļetena laidienā atskatīsimies uz BKC 2012.gadā paveiktajiem darbiem un strukturāla-

jām izmaiņām centra darbībā, kā arī sniegsim informāciju par plānotajām aktivitātēm 

2013.gadā un novitātēm ārzemju informācijas vidē un grāmatizdošanā. 

Atskatoties uz iepriekšējā gada nozīmīgākajiem darbiem, īpaši gribas izcelt „Nacionālās iden-

titātes, pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–

2018.gadam” ietvaros īstenoto programmu „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grā-

matu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināša-

nai”. Budžeta grozījumos programmas īstenošanai tika piešķirti Ls 100 000, kas bija jāapgūst 

nepilnu trīs mēnešu laikā. Programmas ietvaros publisko bibliotēku krājumi tika papildināti ar 

14 136 grāmatu un citu izdevumu eksemplāriem. Laiks rādīs programmas rezultātus, bet jau 

šodien sakām paldies visiem, kas aktīvi iesaistījās programmas sekmīgā īstenošanā. Īpaša pa-

teicība LNB Finanšu vadības un grāmatvedības uzskaites nodaļai un visām reģionu galvena-

jām bibliotēkām, kas operatīvi iesaistījās programmas aktivitātēs, izprata situāciju un sniedza 

savu atbalstu. 

2012.gada nogalē BKC, tāpat kā LNB kopumā, notika reorganizācija, kā rezultātā saskaņā ar 

2012.gada 30.novembra LNB rīkojumu Nr.1.1-2/110 reorganizēts Bibliotēku attīstības insti-

tūts, likvidējot Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļu. Nodaļas štata vietas pievienotas 

BKC.  

Arī turpmāk centīsimies īstenot BKC galveno mērķi – ciešā sadarbībā ar LNB struktūrvienī-

bām, bibliotēkām, bibliotēku nozares un saskarnozaru institūcijām veidot vienotu un jēgpilnu 

platformu stabilai un uz izaugsmi vērstai bibliotēku darbībai. 

Centra mērķauditorija: bibliotēku nozares profesionālā vide, studenti un docētāji. 

Darbības virzieni: 

1. Sistemātisks un mērķtiecīgs konsultatīvais atbalsts nozarei koordinācijā un sadarbībā ar 

LNB struktūrvienībām, valsts un reģionu galveno bibliotēku speciālistiem, nozares ekspertiem. 

2. Profesionālās informācijas resursu izveide, komplektēšana, strukturēšana un izplatīšana 

(Latvijas Bibliotēku portāls, Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava, 

nozares terminoloģija, bibliotēku statistika). 

Bibliotēku konsultatīvais centrs definējis konsultatīvā pakalpojuma saturu – konsultācija, ietei-

kums, profesionālās pilnveides pasākums, konsultatīvā izstrādne, problēmrisinājuma piedāvā-

jums, labākās prakses atziņu popularizēšana, kura mērķis ir uzlabot bibliotēku darba kvalitāti, 

bibliotēku nozares attīstību, bibliotēku darbinieku profesionālo kompetenci.  

Biļetenā sniegta informācija par Bibliotēku konsultatīvā centra darbiniekiem.  

Mūsu mērķis - lai biļetens sniedz katram noderīgu informāciju. 

Lasiet, vērtējiet, ierosiniet, sūtiet mums savus ieteikumus un nenoklusējiet problēmas, jo, 

tikai veidojot veiksmīgu komunikāciju un sadarbojoties, būs īstenojami mūsu kopējie 

mērķi! Būsim iecietīgi cits pret citu un arī problēmas risināsim ar savstarpēju sapratni 

un smaidu! 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta 

2012.gada nogalē LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs administrēja programmu "Publisko bibliotēku kapacitātes stipri-
nāšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai" 

tālr.: 67969130 

evija.vjatere@lnb.lv 

http://www.lnb.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta 

Bibliotēku konsultatīvais centrs 
Adrese: Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā.  

Tālr.: 67969130, e‐pasts: evija.vjatere@lnb.lv 

 

Centra vadītāja, profesionālās pilnveides pasākumi, konsultatīvais darbs — EVIJA VJATERE, Tālr.:67969130, e‐
pasts: evija.vjatere@lnb.lv 

Vadošais pētnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas "Zinātnisko rakstu" redaktore — JANA DREIMANE, Tālr.: 

67312776, e-pasts: jana.dreimane@lnb.lv 

Valsts iestāžu, sabiedrisko organizāciju, dažādu izdevēju dāvinājumu saņemšana un sadale — SOLVITA OZOLA, 

tālr.: 67969121, e‐pasts: solvita.ozola@lnb.lv 

Bibliotēku statistika — BAIBA BIERNE, tālr.: 67312807, e‐pasts: baiba.bierne@lnb.lv 

Latvijas Bibliotēku portāla redaktore — KRISTĪNE DEKSNE, tālr.: 67969132, e‐pasts: kristine.deksne@lnb.lv 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava — ANDA SALDOVERE, ELITA VĪKSNA, tālr.: 67312808, 

e‐pasts: zlasitava@lnb.lv 

Nozares terminoloģija – INESE KAZĀKA, tālr.: 67312808, e-pasts: termini@lnb.lv 

Konsultants krājuma organizēšanas jautājumos, Brīvpieejas apmaiņas krājums – ILZE KĻAVIŅA, tālr.: 67969121, e-

pasts: ilze.klavina@lnb.lv 

Uzziņu izdevums „Kalendārs bibliotēkām”, diskusiju klubs „Gūtenberga Galaktika” – AINA ŠTRĀLE, tālr.: 

67969132; e-pasts: aina.strale@lnb.lv 

Galvenā bibliotekāre – MARLĒNA KRASOVSKA, tālr.: 67969132; e-pasts: marlena.krasovska@lnb.lv 

Aktualitātes 
 

No 19.februāra līdz 27.februārim Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā notiks gadskārtējās apaļā galda 

diskusijas par 2012.gada nozīmīgākajiem notikumiem bibliotēku nozarē – ieguvumiem, problēmām, jauniem un inovatīviem 

pakalpojumiem, statistikas rādītāju dinamiku. 

1.apaļā galda diskusija notiks 2013.gada 19. februārī. Tajā aicināti piedalīties Liepājas, Ventspils un Jelgavas 

reģionu galveno bibliotēku pārstāvji, Daugavpils, Jūrmalas, Rēzeknes un Rīgas pilsētas galveno bibliotēku pārstāvji. 

2.apaļā galda diskusija notiks 2013.gada 20.februārī. Piedalīties aicināti Aizkraukles, Balvu, Dobeles, Gulbe-

nes, Ogres un Valkas reģionu galveno bibliotēku pārstāvji. 

3.apaļā galda diskusija notiks 2013.gada 21. februārī. Piedalīties aicināti Krāslavas, Limbažu, Madonas, Liepā-

jas un Saldus reģionu galveno bibliotēku pārstāvji. 

4.apaļā galda diskusija notiks 2013.gada 26. februārī. Piedalīties aicināti Alūksnes, Kuldīgas, Preiļu, Ludzas, 

Tukuma un Valmieras reģionu galveno bibliotēku pārstāvji un Daugavpils reģiona novadu metodiķis. 

5. apaļā galda diskusija notiks 2013.gada 27.februārī. Piedalīties aicināti Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Salaspils 

(Pierīga) un Talsu reģionu galveno bibliotēku pārstāvji un Rēzeknes reģiona novadu metodiķis. 

Diskusiju norises laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00.  

 

No 20.februāra līdz 1.aprīlim Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā apskatāma Rīgas Tehniskās univer-

sitātes Zinātniskās bibliotēkas sagatavotā izstāde „RTU Zinātniskās bibliotēkas speciālistu ārvalstu pieredzes apmaiņas braucieni 

un prakse: atziņas un ierosmes”. 

 

22.februārī plkst. 11.30 Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā notiks diskusiju cikla "Maģistru lasījumi" 

kārtējais pasākums „Nacionālo digitalizācijas stratēģiju mērķi un uzdevumi”. Savu maģistra darbu prezentēs 2012.gada maģis-

trants, LNB Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs Uldis Zariņš. 

 

5.martā notiks izbraukuma seminārs Aizkraukles reģiona bibliotekāriem. 

 

13.martā Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā notiks Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbinieku 

seminārs. 

 

18.aprīlī diskusija cikla „Ko lasa bibliotēku nozares speciālisti?” ietvaros notiks pasākums „Varu runāt par grāmatām 24 stundas 

dienā”. Tikšanās ar LNB Izstāžu nodaļas vadītāju, Bibliotēku konsultatīvā centra draugu Liegu Piešiņu. 

 

No 6.maija līdz 10.maijam sadarbībā ar tūrisma firmu „Rīgas Tūristi” notiks brauciens uz Skotiju, kura ietvaros paredzēts Glāz-

govas universitātes bibliotēkas un Skotijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums. 

 

No  5.jūnija līdz 8.jūnijam sadarbībā ar tūrisma firmu „Rīgas Tūristi” notiks brauciens uz Poliju, kura ietvaros paredzēts Turo-

ņas Kopernika universitātes bibliotēkas un Gdaņskas modernās bibliotēkas apmeklējums. 

 

Martā – aprīlī Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā būs aplūkojama gadskārtējā izstāde „Latvijas pub-

lisko bibliotēku 2012.gada pārskati”. 
 

mailto:evija.vjatere@lnb.lv
mailto:solvita.ozola@lnb.lv
mailto:baiba.bierne@lnb.lv
mailto:kristine.deksne@lnb.lv
mailto:zlasitava@lnb.lv
mailto:termini@lnb.lv
mailto:ilze.klavina@lnb.lv
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Aktualitātes Latvijas Bibliotēku portālā 
Kristīne Deksne 

 

Noslēdzoties kārtējam darba cēlienam, rodas vēlme atskatīties uz paveikto, izdarīt secinājumus un plānot darbus vēl labākā kva-

litātē. 

Paveiktais. 2012.gadā turpināts darbs pie Latvijas Bibliotēku portāla satura veidošanas un uzlabošanas.  

Portāla apmeklējuma statistika 2012.gadā: 

Kopējais apmeklējums: 195 642 (2011.gadā 197 962), no kuriem 56,67% bijuši jauni apmeklējumi, bet 42,33% atgriezu-

šies portālā atkārtoti. 

Unikālie apmeklējumi: 120 152 (2011.gadā 111 616) 

Vidējais apmeklējums: 536 dienā (2011.gadā - 542,36 dienā) 

Lapu skatījumi: 603 743 

Portāla piedāvātā satura apmeklējuma statistika liecina, ka portāla lietotāju vidū populārākās sadaļas ir: Mājaslapa, Mana bibli-

otēka, Nozares informācija, Darba piedāvājumi, Forums.  

 

Valstis, no kurām bijis visvairāk apmeklējumu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijā visvairāk apmeklējumu bijis no Rīgas (153815), Madonas (13090), Daugavpils (5664), Liepājas (4689),  Kuldīgas 

(3606), Jēkabpils (2779), Ventspils (2764). 

Vēlos pateikties sadarbības partneriem un visiem, kas iesūtīja informāciju, diskutēja forumā, komentēja Latvijas Bibliotēku por-

tālā publicētās ziņas un notikumus! Portāla saturs un tā kvalitāte atkarīga no mums visiem, tostarp no bibliotēku ieinteresētības 

un aktivitātes informācijas iesūtīšanā vai savas bibliotēkas profila veidošanā. Starp aktīvākajiem portāla sadarbības partneriem 

informācijas sniegšanā var minēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas struktūrvienības, Ventspils bibliotēku, Valsts aģentūru 

"Kultūras informācijas sistēmas", Limbažu Galveno bibliotēku, Rīgas Centrālo bibliotēku, Rakstniecības un mūzikas muzeju u.c.  

Aktīva sadarbība izveidojusies arī ar daudzām izdevniecībām: Zvaigzni ABC, LU Akadēmisko apgādu, Dienas Grāmatu u.c. 

Kopumā 2012.gadā Latvijas Bibliotēku portāla galvenajā lapā publicētas 2657 informācijas vienības: 

Ziņu sadaļā publicētas 1054 aktualitātes; 

Pasākumu kalendārā iekļauta informācija par 943 notikumiem; 

Pievienotas 48 patstāvīgas galerijas; 

Publicēta informācija par 612 jaunākajām grāmatām. 

 

Valsts Apmeklējumu skaits % 

Latvija 186 420 95.29 

Apvienotā karaliste 2 133 1.09 

Somija 1 076 0.55 

Amerikas Savienotās Valstis 639 0.33 

Vācija 522 0.27 

Īrija 467 0.24 

Lietuva 385 0.20 

Zviedrija 305 0.16 

Norvēģija 295 0.15 

Turpinājums 4. lpp. 
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Aktualitātes Latvijas Bibliotēku portālā (turpinājums) 
 

Tā kā Latvijas Bibliotēku portālā ikvienai Latvijā reģistrētai bibliotēkai ir savs profils un iespēja pievienot savu saturu, kuru iz-

manto bibliotēku lietotāji, janvāra vidū tika apkopota un izsūtīta informācija par reģionu galveno bibliotēku profilu apmeklējumu 

statistiku.  

Savus profilus aktīvi veidojušas un informācijas publicēšanai ar panākumiem izmantojušas vairākas pagastu bibliotēkas, piemē-

ram, Pūres pagasta bibliotēka (7690 apmeklējumi), Klintaines pagasta bibliotēka (2709 apmeklējumi) u.c. tā sauktās „mazās 

bibliotēkas”. 

Ja kāda bibliotēka ir ieinteresēta saņemt savas bibliotēkas Latvijas Bibliotēku portāla profila statistiku, lūgums rakstīt uz e-pastu 

portals@lnb.lv 

Uzlabojumi. Vēlos vērst uzmanību uz to, ka Latvijas Bibliotēku portālā bez galvenās lapas ir arī nozares informācijas sadaļa. No 

2013. gada informācija tiek dalīta: vispārīgā informācija, kas ir saistoša bibliotēku lietotājiem un visiem interesentiem, atspogu-

ļota galvenajā lapā, bet specifiskā profesionālā informācija tiek publicēta nozares informācijas ziņu un notikumu sadaļās. Atse-

višķas informācijas vienības var tikt vienlaicīgi publicētas gan pirmajā lapā, gan nozares informācijas lapā. 

Šogad plānots arī pārskatīt, aktualizēt un pilnveidot nozares informācijas apakšlapas. Tā kā šīs sadaļas galvenā mērķauditorija ir 

nozares speciālisti, aicinu sūtīt savus ieteikumus un vēlmes, ko būtu nepieciešams iekļaut nozares informācijas lapā! 
 

 

 

  

Reģionu galvenās bibliotēkas Valsts nozīmes bibliotēkas 

0-100 apmeklējumi Preiļu Galvenā bibliotēka Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Funda-

mentālā bibliotēka 

101-200 apmeklējumi Aizkraukles pilsētas bibliotēka, Balvu centrālā 

bibliotēka, Gulbenes bibliotēka, Jēkabpils 

galvenā bibliotēka, Krāslavas novada centrālā 

bibliotēka, Liepājas pilsētas Centrālā zinātnis-

kā bibliotēka, Limbažu Galvenā bibliotēka, 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, Rēzeknes 

pilsētas centrālā bibliotēka, Valkas novada 

Centrālā bibliotēka, Ventspils Galvenā bibli-

otēka 

Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Rīgas 

Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, 

LR Patentu valdes departaments "Patentu tehnis-

kā bibliotēka" 

201-300 apmeklējumi Dobeles novada Dobeles centrālā bibliotēka, 

Salaspils novada bibliotēka, Saldus pilsētas 

bibliotēka, Tukuma bibliotēka 

  

301-500 apmeklējumi Bauskas Centrālā bibliotēka, Cēsu Centrālā 

bibliotēka, Madonas novada bibliotēka, Val-

mieras bibliotēka 

Latvijas Universitātes Bibliotēka 

501-1000 apmeklējumi Alūksnes pilsētas bibliotēka, Jelgavas Zināt-

niskā bibliotēka, Kuldīgas novada p/a 

„Kuldīgas galvenā bibliotēka”, Ogres Centrālā 

bibliotēka, Talsu Galvenā bibliotēka 

  

Virs 1000 apmeklējumi Latgales Centrālā bibliotēka, Jūrmalas Centrā-

lā bibliotēka, Rīgas Centrālā bibliotēka 
Latvijas Nacionālā bibliotēka 

Bibliotēku statistikas 2012. gada pārskati 
Baiba Bierne 

 

Uzsākta 2012.gada statistikas datu iesniegšana, precizēšana un apstiprināšana Latvijas digitālās kultūras kartes informācijas sis-

tēmā https://is.kulturaskarte.lv/ 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā" Latvijas publisko, zinātnisko, 

speciālo un izglītības iestāžu bibliotēkas statistikas datus par iepriekšējo kalendāro gadu (1.janvāris - 31.decembris) apkopo Lat-

vijas digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā (https://is.kulturaskarte.lv/ ) līdz kārtējā gada 15.februārim. 

Latvijas bibliotēku darba rādītāju statistikas dati tiek iesniegti saskaņā ar sekojošiem dokumentiem: Valsts statistikas likums, MK 

noteikumi Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā", Likums par Latvijas Nacionālo bibliotēku, Lat-

vijas Nacionālās bibliotēkas nolikums, kā arī tiek izmantoti metodiskie norādījumi: „Statistiskā uzskaite: vadlīnijas Latvijas bib-

liotēkām” un „Latvijas digitālās kultūras kartes informācijas sistēmas lietošanas instrukcija”. 

Uzmanību! 

No 2011.gada perioda uz 2012.gada periodu automātiski tiek pārcelta lauku informācija: 

Nozare/Objekta veids:  

ISIL kods: 

Nosaukums: 

Adrese: 

Turpinājums 5. lpp. 

https://is.kulturaskarte.lv/
https://is.kulturaskarte.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=45932&mode=KDOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=198176&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=198176&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=136511
http://www.likumi.lv/doc.php?id=136511
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Bibliotēku statistikas 2012. gada pārskati (turpinājums) 

 
Papildus šiem laukiem no 2011.gada perioda uz 2012.gada periodu ir iespējams pārkopēt jebkuras sadaļas laukus (ja tam ir kāda  

nozīme). Ja to nedara, atbilstošo lauku informācija 2012.gada periodā ir jāievada no jauna. Pārkopēšana jāveic pirms pārējo labo-

jumu uzsākšanas. 

Ja bibliotēka datus jau ievadījusi, saglabājusi un nosūtījusi, bet atklājusi kļūdu un vēlas šos datus precizēt, pirms sazināšanās ar 

Bibliotēku konsultatīvā centra darbiniekiem lūdzam pārliecināties, vai pie konkrētās sadaļas pieejama poga „Labot”. 

Uzmanību!  

Lūdzu pievērst uzmanību sekojošām sadaļām: „Pamatinformācija”, „Darba laiks”, „Piedāvājums”, „Cita informācija” (par bibli-

otēkas darbiniekiem – arī nepubliskojama sadaļa) un „Multivide” – šo sadaļu informācija nepieciešamības gadījumā jāaktualizē 

regulāri, negaidot statistikas pārskatu iesniegšanas laiku. Sadaļu „Pamatinformācija” un „Darba laiks” dati automātiski tiek im-

portēti arī uz Latvijas Bibliotēku portālu  http://www.biblioteka.lv. 

Datubāzē ievadītā informācija tiek atspoguļota portālā Kultūras karte ( http://kulturaskarte.lv/ ). Saskaņā ar Valsts statistikas 

likuma 18.pantu par datu konfidencialitāti un MK noteikumiem nr.1074 „Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras 

jomā” sadaļas – „Darbinieki”, „Finansiālie rādītāji” un „Infrastruktūra”: informācija par apsardzi un ugunsdrošības aprīkojumu – 

ir nepubliskojami lauki, šo datu informācija tiek uzrādīta tikai kopsavilkumu formā. 

Neskaidrību gadījumā par datu ievadi lūdzam sazināties ar LNB Bibliotēku konsultatīvo centru: 

Baiba Bierne 

E-pasts: baiba.bierne@lnb.lv 

Tālr.: 67312807 

 
 

Nozīmīgākie dāvinājumi Latvijas bibliotēkām 
Solvita Ozola 

 
 

 

 

 

 

 

Žurnāls “Rīgas Laiks” Latvijas bibliotēkām  

Žurnāls “Rīgas Laiks” savā pastāvēšanas laikā kopš 1993. gada iemantojis nedalītu lasītāju loka uzmanību – tas ir viens no pie-

prasītākajiem latviešu preses izdevumiem Latvijas bibliotēkās. Turklāt īpaši nozīmīgs ir apstāklis, ka tieši „Rīgas Laiks”, atšķirī-

bā no daudziem citiem īslaicīga nozīmīguma preses izdevumiem, gadiem ritot, atstāj paliekošu ieguldījumu mūsu valsts kultūr-

vēstures procesu izpratnē. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir pašsaprotami, ka tieši žurnālam “Rīgas Laiks” būtu jākļūst pieejamam 

arī tiem lasītājiem, kuriem līdz šim šādas iespējas nebija, un ekonomiskajiem ierobežojumiem nevajadzētu būt tam par šķērsli.  

Arī šajā gadā žurnāla “Rīgas Laiks” izdevēji pēc savas iniciatīvas nolēmuši bibliotēkām dāvināt vairāk kā 1000 katra žurnāla 

numura eksemplārus, cerot, ka tas dos iespēju Latvijas bibliotēku lasītājiem piekļūt netradicionālai, interesantai un saistošai la-

sāmvielai, līdz ar to uzkrājot vērtīgu intelektuālu pieredzi. 

“Rīgas Laika” izdevēji katra mēneša 20.datumā žurnāla jauniznākušos eksemplārus piegādā Bibliotēku konsultatīvam centram, 

no kurienes tie tiek nogādāti Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās.  

 

Grāmatu sērija "Latvijas vēstures mazā bibliotēka” Latvijas bibliotēkās 

Latvijas Universitāte noslēgusi sadarbības līgumu ar LR Ārlietu ministriju par desmit vēstures grāmatu izdošanu sērijā "Latvijas 

vēstures mazā bibliotēka". Projektu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem.  

Sērijā izdotas desmit grāmatas:  

Eva Eihmane. "Rīgas arhibīskapa un Vācu ordeņa cīņas par varu viduslaiku Livonijā"; 

Heinrihs Strods. "Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944 - 1956"; 

Jānis Riekstiņš. "PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta "Latviešu operācija", 1937 - 1938"; 

Inesis Feldmanis. „Latvija Otrajā pasaules karā (1939 - 1945): jauns konceptuāls skatījums”; 

Bonifācijs Daukšts. "Kopveža Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija"; 

Antonijs Zunda. „Latvija un Lielbritānija: partneri vai sabiedrotie (1930 - 1940)” 

Bonifācijs Daukšts. „Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929 - 1940”; 

Daina Bleiere. „Eiropa ārpus Eiropas... Dzīve Latvijas PSR”; 

Inesis Feldmanis. "Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939 - 1941)"; 

Ineta Lipša. "Izklaides kultūra Latvijā: morāles komunikācijas aspekti (1918 - 1934)".   

Bibliotēku konsultatīvajā centrā reģionu galvenās un augstskolu bibliotēkas var saņemt grāmatu sērijā "Latvijas vēstures mazā  

bibliotēka”  izdotās grāmatas.  

Turpinājums 6. lpp. 

http://www.biblioteka.lv
http://kulturaskarte.lv/
mailto:baiba.bierne@lnb.lv
http://www.es.gov.lv/ka-strada-valdiba/sabiedribas-informesana/vadibas-partneriba


6 

 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.7 (2013. gada 18.februāris) 

Nozīmīgākie dāvinājumi Latvijas bibliotēkām (turpinājums) 
 

Latvijas Ornitoloģijas biedrības dāvinājums bibliotēkām 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība bibliotēkām dāvina žurnāla „Putni dabā”  Nr. 2012/1–2 un Nr. 2012/3–4. Žurnāls „Putni dabā” 

tiek izdots kopš 1987. gada un līdz šim iznākuši 59 tā numuri. Izdevējs – Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) – ir lielākā dabas 

aizsardzības organizācija, kas apvieno ap 500 biedru visā Latvijā. Par tās biedru var kļūt ikviens interesents. Žurnālu „Putni da-

bā” LOB biedri saņem bez maksas. Vairāk informācijas – www.lob.lv un www.putnidaba.lv. 

 

„Borisa un Ināras Teterovu fonda” dāvinājums bibliotēkām 

2012.gada nogalē „Borisa un Ināras Teterevu fonds” dāvināja Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām mākslas izdevumu 

„VILIPSŌNS” latviešu un angļu valodā (700 eks.) 

Aivara Vilipsona mākslas albumā apkopoti 137 grafikas darbi. Albuma priekšvārda autore mākslas zinātniece Ingrīda Burāne 

raksta, ka “šī ir unikāla grāmata, jo pirmo reizi vienkopus dota iespēja iedziļināties mākslinieka sniegtā atskatā uz teju 30 gados 

veikto mākslas veidā, kuru viņš izkopis patstāvīgi. Tajā iedziļinoties, lapu pēc lapas pāršķirot, var vismaz daļēji iepazīt vienu no 

spilgtākajām mūsdienu Latvijas mākslas personībām, paturot prātā, ka katra lielformāta lapa tapusi izdota tikai vienā eksemplā-

rā”.  

Albumu izdod ”Dienas grāmata”, izdošanu atbalsta ”Borisa un Ināras Teterevu fonds”.  

 

Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonda dāvinājums bibliotēkām 

2012.gadā izdota mākslas vēsturnieces Dr. Dainas Lāces apjomīgā monogrāfija „Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels 

Felsko (1813–1902)”. 

Monogrāfija sagatavota ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Rīgas Domes, pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”, 

Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un M. C. A. Böckler – Mare Balticum-Stiftung (Vācija) finansiālu atbalstu. 

Izdevuma pamatā ir autores 2010.gadā aizstāvētais promocijas darbs, kas turpina izdevumu sēriju „Latvijas Mākslas akadēmijas 

Mākslas vēstures institūta disertācijas”. 

Bagātīgi ilustrēto izdevumu papildina kopsavilkumi angļu un vācu valodā, kā arī vairāki palīgrādītāji. 

 

Bibliotēku konsultatīvais centrs saņemis monogrāfijas „Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813–1902)” 300 

eksemplārus, kuri tiks nodoti pašvaldību publiskajām bibliotēkām. 

 

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes dāvinājums bibliotēkām 

Latvijas bibliotēkās vienlaicīgi nonāk septiņas pētnieku grāmatas – Eiropas Sociālā fonda projekta 2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09/

APIA/VIAA/087 “Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas” 

sešas monogrāfijas un viens starpdisciplinārs rakstu krājums. Grāmatas izdotas, īstenojot Latvijas Universitātes un Daugavpils 

Universitātes kopīgu starpdisciplināru pētījumu, kurā dažādu disciplīnu (sociālantropoloģija, kulturoloģija, politoloģija, vides 

zinības, valodniecība un literatūrzinātne) zinātnieki par savu pētījumu objektu izvirzījuši lauku iedzīvotājus. 

Latvijas bibliotēkās būs pieejami jaunāko pētījumu izdevumi: 

Trumpa, Edmunds. (2012) Latviešu ģeolingvistikas etīdes. Rīga: Apgāds Zinātne, 255 lpp., 16 kartes (100 eks.). 

Priedīte, Aija. (2012) Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki.  Literatūrsocioloģiskā pētījuma „Zaļās zemes 

dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki” pirmā daļa. Rīga: Apgāds Zinātne, 254 lpp. (132 eks.). 

Priedīte, Aija. (2012) Stuburi. Kādas Latvijas viensētas dzīve. Literatūrsocioloģiskā pētījuma „Zaļās zemes dievsunīšu un 

likteņu līdumnieku laiki” otrā daļa. Rīga: Apgāds Zinātne, 151 lpp. (96 eks.). 

Cimdiņa, Agnese, Raubiško, Ieva. (2012) Cilvēks un darbs Latvijas laukos: sociālantropoloģisks skatījums. Rīga: Apgāds 

Zinātne, 192 lpp., 4 kartes (156 eks.). 

Dzenovska, Dace. (2012) Aizbraukšana un tukšums Latvijas laukos: starp zudušām un iespējamām nākotnēm. Rīga: Biz-

nesa augstskola Turība, 198 lpp. (72 eks.). 

Dzīve – attīstība – labbūtība Latvijas laukos. (2012) Rakstu krājums. Sast. Cimdiņa, Agnese, Raubiško, Ieva. Rīga: Ap-

gāds Zinātne, 264 lpp. (120 eks.). 

Hanovs, Deniss. (2012) Latvijas reģionu mazo pašvaldību stratēģijas dažādības vadībā. Sabiedriskās politikas analīze un 

rekomendācijas situācijas maiņai. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 261 lpp. (40 eks.). 

Visi projekta pētījuma rezultātā tapušie izdevumi ir bezmaksas un pret parakstu tiek piedāvāti politikas veidotājiem, nozaru spe-

ciālistiem, sabiedriskiem darbiniekiem, studentiem u.c. interesentiem, bibliotēkām. Izdevumu pilna teksta PDF versijas pieeja-

mas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā. 
 

 

Bibliotēkas apmaiņas krājums – iespēja grāmatām uzsākt jaunu dzīvi 
Ilze Kļaviņa 

 

Brīvpieejas apmaiņas krājumu (BAK) veido grāmatas un citi dokumenti – LNB krājuma dubletes, dāvinājumi no dažādām Latvi-

jas un ārvalstu organizācijām un privātpersonām. Krājuma sastāvā ir dažādi izdevumu veidi: pārsvarā grāmatas, bet pieejama arī 

periodika, kartogrāfiskie izdevumi, valodu mācību materiāli, CD-ROM, kasetes. Visplašāk krājumā pārstāvēta latviešu daiļlitera-

tūra, kā arī izdevumi krievu, angļu un vācu valodās. 

BAK mērķis ir nodrošināt atbalstu Latvijas publiskajām, skolu, augstskolu un speciālajām bibliotēkām un citām ieinteresētām 

kultūras institūcijām krājuma papildināšanā.  Turpinājums 7. lpp. 

http://www.lob.lv
http://www.putnidaba.lv
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Bibliotēkas apmaiņas krājums – iespēja grāmatām uzsākt jaunu dzīvi (turpinājums) 

 
Grāmatas un citi dokumenti no krājuma bez atlīdzības tiek izsniegti Latvijas bibliotēkām, muzejiem, augstskolām, pārējām insti-

tūcijām gan krājumu papildināšanai, gan nolietoto grāmatu aizvietošanai. 

2012.gada sākumā Brīvpieejas apmaiņas krājums papildināts ar jauniem izdevumiem angļu valodā – gan daiļliteratūru, gan noza-

ru literatūras izdevumiem. Joprojām lasītājus gaida pavisam jaunas grāmatas ziemeļvalstu valodās.  

Pirms izvietošanas BAK krājumā grāmatas tiek rūpīgi atlasītas un izvērtētas. Lielākajai daļai grāmatu, kā zināms, piemīt laikā 

neierobežota vērtība un, ja konkrētais izdevums LNB krājumā, kādā privātā bibliotēkā vai citur vairs nav aktuāls vai arī visi to 

jau izlasījuši, mēs dodam tam iespēju būt noderīgam kādā citā Latvijas bibliotēkā. Iespējams, ka BAK atradīsiet ko vērtīgu un  

vajadzīgu, varbūt jau sen meklētu, tieši Jūsu lasītājam!  

Informācija tiem, kuri mūs apmeklēs pirmoreiz – Brīvpieejas apmaiņas krājums atrodas vienā no mūsu bibliotēkas ēkām Rīgā, 

Tērbatas ielā 75.  

Nepalaidiet garām iespēju papildināt savas bibliotēkas krājumu vai nomainīt novecojušos eksemplārus! 

Ikreiz, kad esat Tērbatas 75, iegriezieties arī Brīvpieejas apmaiņas krājumā – varbūt kāds izdevums gaida tieši Jūs! 

Būsim pateicīgi, ja iepriekš piezvanīsiet vai atrakstīsiet, kad un cikos plānojiet mūs apmeklēt.  

Nozares terminoloģijas aktualitātes 
Inese Kazāka 

 
2000.gadā LNB speciālistu vadībā tika izveidota Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (LZA TK) 

„Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas zinātnes, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes terminoloģijas apakškomisija”, apstiprināti 

un akadēmiskajā terminu datubāzē "AkadTerm" (http://termini.lza.lv/term.php) iekļauti liela daļa bibliotekāro terminu. 

Terminu atlasē izmantoti nozaru normatīvdokumenti (tajā skaitā adaptētie starptautiskie standarti), profesionālie izdevumi, atbil-

stoši citvalodu iespiestie un elektroniskie resursi. 

Sakarā ar straujo informācijas tehnoloģiju un starptautiskās profesionālās komunikācijas attīstību, kā arī lokālajām strukturāla-

jām reformām, 2011.gada nogalē LZA TK sastāvā darbu sākusi atjauninātā un paplašinātā „Informācijas un dokumentācijas ter-

minoloģijas apakškomisija” (http://termini.lza.lv/article.php?id=43). 

Apvienojoties dažādu atmiņas institūciju radošajiem profesionāļiem, tiek veidoti jauni termini, harmonizētas nozaru terminu 

sistēmas, papildināta datubāze, sniegts terminoloģisks atbalsts projektu, vadlīniju un citu dokumentu izstrādātājiem un īstenotā-

jiem. 

Aktuālo precizējamo vai no citām valodām tulkojamo terminu apzināšanā un terminu datubāzes papildināšanā aicināti 

iesaistīties visi nozares speciālisti, studenti un citi interesenti! 

Apspriežamos, apstiprināmos terminus, terminu kopas un jēdzienus lūdzam iesūtīt apakškomisijas ekspertiem uz adresi: 

termini@lnb.lv!   

2012.gadā Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijā apstiprināti sekojoši termini: 

Termins Tulkojums Skaidrojums 

accessibility 
  

piekļūstamība 

  

Pakalpojuma vai aprīkojuma sasniedzamība un lietošanas ērtums 

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.2 (29.02.2012.) 

active user 

  

aktīvais lietotājs 

  

Reģistrēts lietotājs (juridiska vai fiziska persona), kas pārskata 

periodā izmantojis bibliotēkas pakalpojumus 

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.2 (29.02.2012.) 

availibility 

  

pieejamība 

  

Pakāpe, kādā informācijas un dokumentācijas organizācija faktis-

ki piedāvā materiālus, aprīkojumu vai informācijas pakalpojumus 

informācijas lietotājam vajadzīgajā laikā 

 

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.2 (29.02.2012.) 

closed stacks 

  

  

ierobežotas piekļuves krātuve 

  

Krātuve, kas lietotājiem parasti nav piekļūstama 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.5 (30.05.2012.) 

content unit 

  

satura vienība 

  

Datorapstrādāts unikāli identificējams publicēts tekstuāls vai 

audiovizuāls darbs – oriģināls vai cita publicēta darba izvilkums/

īss izklāsts 

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.2 (29.02.2012.) 

Turpinājums 8. lpp. 

http://termini.lza.lv/term.php
http://termini.lza.lv/article.php?id=43
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Nozares terminoloģijas aktualitātes (turpinājums) 
 Termins Tulkojums Skaidrojums 

creator 

  

radītājs, autors 

  

Persona, dzimta vai institūcija, kas atbildīga par darba radīšanu 

  

LZA TK ID TAK lēmums, 

prot. Nr.2 (29.02.2012.) 

digital collection 

  

digitālais krājums 

  

Bibliotēkas vai arhīva pēc noteiktiem standartiem veidots digitā-

las informācijas krājums 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.5 (30.05.2012.) 

digital library, 

  

electronic library, 

  

virtual library 

digitālā bibliotēka, 

  

elektroniskā bibliotēka, 

  

virtuālā bibliotēka 

Organizācija, kas nodrošina resursus, ieskaitot specializētu perso-

nālu, lai veiktu digitālo darbu kolekciju atlasi, strukturēšanu, pie-

kļuves nodrošināšanu, interpretēšanu, izplatīšanu, integritātes 

saglabāšanu un pastāvīguma laika gaitā nodrošināšanu tādā veidā, 

ka tās ir tūlītēji un ekonomiski pieejamas noteiktai kopienai vai 

kopienām 

 

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.5 (30.05.2012.) 

electronic resource, 

  

 e-resource 

  

elektroniskais resurss, 

  

e-resurss 

Resurss elektroniskā formā, kas ir atsevišķs vienums ar atšķirīgu 

nosaukumu, izdots vienā vai vairākās vienībās 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.2 (29.02.2012.) 

electronic service, 

  

e-service 

  

elektroniskais pakalpojums, 

e-pakalpojums 

  

Elektronisks bibliotēkas pakalpojums, kas saņemams vai nu no 

vietējā servera, vai arī pa tīklu 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.2 (29.02.2012.) 

evaluation 

  

novērtēšana, novērtējums 

  

Pakalpojuma vai aprīkojuma elementa rezultatīvuma, efektivitā-

tes, lietderīguma un būtiskuma noteikšanas process 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.2 (29.02.2012.) 

full-time equivalent, 

  

FTE 

  

pilna laika ekvivalents, 

PLE 

  

Veikums, kas atbilst viena pilna laika darbinieka darba slodzei 

viena gada garumā 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.2 (29.02.2012.) 

hybrid library 

  

hibrīdbibliotēka 

  

Bibliotēka, kurā apvienoti digitālie un iespiestie informācijas re-

sursi un kopīgā informācijas pakalpojumu sistēmā pieejami gan 

uz vietas bibliotēkā, gan attālināti 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.5 (30.05.2012.) 

income generated 

  

gūtie ienākumi 

  

Bibliotēkas gūtie ienākumi, no pakalpojumiem un dalības mak-

sām, maksas pakalpojumiem, ziedojumiem, ko iespējams izlietot 

bibliotēkas izdevumiem 

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.2 (29.02.2012.) 

information behavi-

our, 

  

human information 

behaviour (HIB), 
  

human information 

acts, 

  

information practices 

informācijdarbības 

  

Cilvēka darbības, kuras ir saistītas ar informācijas avotu un kanā-

lu izmantošanu, tai skaitā gan aktīva, gan pasīva informācijas 

meklēšana un informācijas lietošana 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.5 (30.05.2012.) 

Turpinājums 9. lpp. 
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.7 (2013. gada 18.februāris) 

Nozares terminoloģijas aktualitātes (turpinājums) 

Termins Tulkojums Skaidrojums 

in-house use 

  

lietojums bibliotēkā 

  

Dokumentu lietošana uz vietas bibliotēkā 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.5 (30.05.2012.) 

mass conservation 

  

masveida konservācija 

  

Liela daudzuma dokumentu vienlaicīga apstrāde ar automatizē-

tiem konservācijas paņēmieniem 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.2 (29.02.2012.) 

mind map 

  

domu karte 

  

Domu karte – tīklveida zīmējums, kurā saistītie jēdzieni ir savie-

noti ar centrālo jēdzienu diagrammas veidā 

  
LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.5 (30.05.2012.) 

national imprint 

  

  

nacionālā izdevējprodukcija 

  

Visi valstī izdotie jebkura formāta dokumenti 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.3 (14.03.2012.) 

non-commercial publi-

cations 

  

nekomerciāls(i) izdevums(i)/

publikācija(s) 

  

  

Dokumenti iespiestā vai elektroniskā formātā, kurus publicējušas 

bezpeļņas organizācijas un kas nav pieejami tirdzniecībā. 

Piemēram: referāti, tēzes, disertācijas, konferenču materiāli utt. 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.3 (14.03.2012.) 

open stacks 

  

brīvas piekļuves krātuve 
  

  

Krātuve, kas lietotājiem neierobežoti piekļūstama 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.5 (30.05.2012.) 

operating expenditure, 

ordinary expenditure 

kārtējie izdevumi 

  

Ar bibliotēkas darbību saistītie finansiālie izdevumi 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.3 (14.03.2012.) 

performance indicator 

  

  

snieguma rādītājs 

  

Darbības (notikuma, objekta, personas) raksturošanai izmantota 

skaitliska, simboliska vai vārdiska izteiksme (rādītājs), kurā ar 

kvalitatīviem un kvantitatīviem apzīmējumiem novērtēta rakstu-

rotā darbība, kā arī vērtēšanas metode 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.2 (29.02.2012.) 

preferred (title, name) 
  

  

prioritārais (nosaukums, 

vārds) 

  

Vārds/nosaukums vai tā forma, kas izvēlēta kā pamats autorizē-

tajam piekļuves punktam 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.2 (29.02.2012.) 

RDF (Resource descrip-

tion framework) 

statement 

  

RDF (Resursu aprakstīšanas 

ietvars) 

izteiksme 

  

Izteiksme, kas pierakstīta RDF trijnieka formātā – subjekts, pre-

dikāts, objekts 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.5 (30.05.2012.) 

RDF (Resource descrip-

tion framework) triple 

  

RDF (Resursu aprakstīšanas 

ietvars) 

trijnieks 

  

RDF trijnieks ir informācijas vienība, kas satur trīs elementus: 

subjektu, predikātu/īpašību, objektu 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.5 (30.05.2012.) 

seat 

  

lietotāja vieta 

  

Lietotājiem paredzēta vieta bibliotēkā, ar aprīkojumu vai bez tā 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.3 (14.03.2012.) 

stacks 

  

krātuve 

  

Telpas, kurās izvietoti bibliotēkas krājumi 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.5 (30.05.2012.) 

Turpinājums 10. lpp. 
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.7 (2013. gada 18.februāris) 

Nozares terminoloģijas aktualitātes (turpinājums) 

Termins Tulkojums Skaidrojums 

unmediated 

  

tiešuztveres, nepastarpināts 

  

Medijs(i)/datnesis(ši), ko izmanto (lieto), lai saglabātu saturu, ko 

uztver tieši, ar vienu vai vairākiem maņu orgāniem, neizmantojot 

starpniekierīces 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.2 (29.02.2012.) 

user 

  

lietotājs 

  

Ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto bibliotēkas 

pakalpojumus 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.3 (14.03.2012.) 

user education 

  

  

lietotāju izglītošana 

  

  

Visas darbības, kas saistītas ar lietotāju mācībām iespējami labāk 

izmantot bibliotēkas resursus, pakalpojumus un iekārtas, ieskai-

tot formālo un neformālo apmācību, ko nodrošina bibliotekārs 

vai cits darbinieks individuāli vai grupā 

  

LZA TK IDTAK lēmums, 

prot. Nr.5 (30.05.2012.) 

Turpinājums 11. lpp. 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras (Z) lasītavas informācija 
Anda Saldovere 

Elita Vīksna 

 

Aizvadītā gada nogalē, kā arī 2013.gada pirmajos mēnešos, sakarā ar LNB piešķirto papildu finansējumu, Z lasītavas krājums 

papildinājies par aptuveni 200 jauniem nozares izdevumiem – grāmatām – par visdažādākajiem bibliotēkzinātnes, informācijas 

zinātnes un arhīvniecības jautājumiem. Visvairāk jaunumu saņemts par mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju pielietojumu, infor-

mācijpratību, informācijas un arhīvu pārvaldību, profesionālās pilnveides organizāciju.  

Sākot ar 2012.gada nogali, nozares jaunieguvumu apskati tiek sagatavoti un publicēti jaunā formātā. LNB mājaslapas sadaļā 

Pakalpojumi bibliotekāriem - Aktualitātes regulāri tiek publicēti Z lasītavā saņemto grāmatu saraksti, kuri sasaistīti ar elektronis-

ko katalogu. 

Aktivizējot konkrētos interesējošos kataloga ierakstus, iespējams piekļūt sistēmā ievadītajam grāmatas ierakstam, kur pieejams 

izdevuma pilnais apraksts, UDK indeksi un nozīmīgākie priekšmeti, turklāt, lielākajai daļai izdevumu iespējama tālāka piekļuve 

tīmekļa vietnei Google Books, kur aplūkojams grāmatas vāka attēls, informācija par autoriem, bibliogrāfiskā u.c. informācija. 

Jaunajā formātā pieejami jau divi Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras (Z) lasītavā pēdējā pusgada laikā saņem-

to izdevumu saraksti: 

http://www.lnb.lv/lv/jaunaka-profesionala-literatura-2012gada-julijs-novembris 

http://www.lnb.lv/lv/jaunaka-profesionala-literatura-2012gada-decembris 

LNB mājaslapā Z lasītavas sadaļā izveidota vietne, kurā šie saraksti turpmāk būs aplūkojami vienuviet, tādējādi to izmantošana 

no lasītāja viedokļa būs pārskatāmāka un ērtāka. 

http://www.lnb.lv/lv/bibliotekzinatnes-un-informacijas-zinatnes-lasitava/lasitavas-jaunieguvumu-apskati 

Lūdzam mūsu lasītājus, kuri izmanto nozares profesionālo informāciju klātienē vai attālināti, netieši kļūt arī par nozares 

ekspertiem – iesaistīties profesionālā krājuma komplektēšanā! Ja tīmeklī vai citur atrodama informācija par kādu interesantu 

bibliotēku nozares izdevumu, kurš nav pieejams LNB krājumā, bet varētu noderēt, lūgums sūtīt šo ierosinājumu uz adresi an-

da.saldovere@lnb.lv – ja izdevums būs atbilstošs Z lasītavas profilam, tas tiks iekļauts kādā no nākamiem pasūtījumu sarak-

stiem. 
 

 

Šajā biļetenā piedāvājam ieskatu dažos no interesantākajiem pēdējā laikā lasītavā saņemtiem izdevumiem: 

Peltier-Davis, Cheryl Ann. The cybrarian’s web : an A-Z guide to 101 free Web 2.0 tools and other resources / Cheryl Ann 

Peltier-Davis. – London : Facet Publishing, 2012. – xxv, 486 p. – ISBN 978-1-85604-829-3. (Z 004.738.5) 

Tīmekļa vietnes - Direktoriji. 

Web 2.0 

Bibliotēkas un internets 

Izdevums izmantojams kā nozares ceļvedis plašajā brīvpieejas tīmekļa rīku un resursu piedāvājumā – kopumā raksturots 101 

resurss. Autors apkopojis koncentrētu, informācijas profesionāļiem noderīgu informāciju gan par jau populārajiem sociālajiem 

tīkliem, piemēram, Facebook, MySpace, Twitter, foto un video vietnēm Flickr, Photobucket, Youtube, digitālajām bibliotēkām 

Google Books, Internet Archive, Project Gutenberg, darbības produktivitātes rīkiem Google Analytics, Google Docs, Skype, Sli-

deShare, vikijvietnēm Library Success, Wikipedia u.c., gan arī par daudzām mazāk zināmām un lietotām inovatīvām tīmekļa 

vietnēm, kuras izmantojamas bibliotēku pakalpojumu pilnveidošanā. 

http://www.lnb.lv/lv/jaunaka-profesionala-literatura-2012gada-julijs-novembris
http://www.lnb.lv/lv/jaunaka-profesionala-literatura-2012gada-decembris
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekzinatnes-un-informacijas-zinatnes-lasitava/lasitavas-jaunieguvumu-apskati
mailto:anda.saldovere@lnb.lv
mailto:anda.saldovere@lnb.lv
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Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras (Z) lasītavas informācija (turpinājums) 
 
Resursu saraksts kārtots alfabētiskā secībā: publicēts nosaukums, īss apraksts, URL adrese, īsi raksturota resursa izveides un 

attīstības vēsture, minētas tā funkcijas un raksturīgākās iezīmes, funkcionalitāte, dizains un lietojamība. 

Izdevums var kļūt par labu ikdienas padomdevēju visu veidu bibliotēku speciālistiem – gan tiem, kas tikko sākuši iepazīt tīmekļa 

2.0 iespējas, gan arī tiem, kas vēlas rast un pielietot jaunus, netradicionālus un produktīvus paņēmienus plašās mūsdienās pieeja-

mās informācijas meklēšanā, strukturēšanā un pārvaldībā. 

 

Getting started with cloud computing : a LITA guide / Edward M. Corrado, Heather Lea Moulaison, editors; with a foreword 

by Roy Tennant. – London : Facet Publishing, 2011. – xvii, 214 p. – ( LITA guide ; 16) . – IBSN 978-1-85604-807-1. (Z 004.77) 

Rakstu krājums, kuru vieno kopīga, īpaši informācijas tehnoloģiju speciālistiem šobrīd aktuāla tēma: mākoņdatošana. Tā ir jaun-

a, mūsdienīga tehnoloģija, kura, gluži nemanot, jau ieviesta ikdienā, pirms vēl tikusi oficiāli definēta (kā piemēri minami Goog-

le, Amazon, SlideShare). Bibliotēkām tā ir iespēja glabāt savus datus ārpus bibliotēkas serveriem, tādējādi ietaupot līdzekļus un 

laiku. Tas savukārt nozīmē, ka vairāk laika iespējams veltīt bibliotekārajiem darba procesiem. 

Izdevuma pirmajā daļā tiek skaidrots, kas ir mākoņdatošana un ko tās izmantošana var sniegt bibliotēkām, otrajā daļā plašāk 

izklāstīts tehnoloģiju pielietojums, bet trešā veltīta konkrētu praktisku piemēru izpētei. 

 

Mākoņdatošanai veltīts vēl viens izdevums, kurā lielāka vērība veltīta minēto tehnoloģiju tiesiskajiem aspektiem: 

Oppenheim Charles. The no-nonsense guide to legal issues in web 2.0 and cloud computing / Charles Oppenheim. – London : 

Facet Publishing, 2012. – x, 134 p. – ISBN 978-1-85604-804-0. (Z 004.77) 

 

Interesentiem iesakām izlasīt arī tīmeklī publicētu interviju, kurā skaidrots, kas ir mākoņtehnoloģija jeb mākoņdatošana:  

http://www.antivirus.lv/news.php?l=lv&d=2.10.2011&n=1&w=1 

Turpinājums 12. lpp. 

Novitātes ārzemju informācijas vidē 
Jana Dreimane 

 

Nerimst diskusijas par Ņujorkas Publiskās bibliotēkas pārveidi 

2012.gada vidū saasinājās protesti pret Ņujorkas Publiskās bibliotēkas pārveides plānu. Lai tās centrālo ēku izveidotu par 

“lielāko kombinēto pētniecības un abonementa bibliotēku visā valstī”, bibliotēkas valde nolēmusi divkārt palielināt publikai pie-

ejamo zonu, atverot milzīgu datorlasītavu un kafejnīcu. Tālab nepieciešams kapitāli pārbūvēt 100 gadus veco ēku: nojaukt tās 

pirmā arhitekta projektētās septiņstāvu apakšzemes krātuvi, lielāko daļu no tajā izvietotās mazpieprasītās zinātniskās literatūras 

(galvenokārt svešvalodās) pārvedot uz attālu repozitāriju Ņūdžersijā. Krātuves vietā tiks uzbūvēta milzīga vairāklīmeņu telpa ar 

iespaidīgu panorāmas skatu uz Braianta parku. Tā kā pārveidei nepieciešami 300 miljoni ASV dolāru, no kuriem tikai trešdaļu 

piešķirs pašvaldība, vēl trešdaļu izdevumu segs 2008.gadā iegūtais Stīvena Švarcmana ziedojums, iecerēts pārdot divas pilsētas 

centrā izvietotas filiālbibliotēkas (vēl pavisam nesen, ar plašiem svētkiem atvērto Zinātnes, industrijas un biznesa bibliotēku un 

labi apmeklēto Midmanhetenas filiāli) līdz ar visu zemi. 

Nenoliedzami, konkurencē ar jaunajām un ērtajām informācijas tehnoloģijām, bibliotēkas darbībā pārmaiņas ir nepieciešamas, 

uzsver pašreizējā plāna kritiķi – rakstnieki, zinātnieki, žurnālisti un daudzu citu profesiju pārstāvji. Tomēr daži pārveidojumi ir 

apšaubāmi. Ņujorkas Publiskā bibliotēka galvenokārt ir vispārpieejama zinātniska bibliotēka, kur ikviens no mums bez maksas 

un liekas gaidīšanas uz vietas var saņemt zinātniskas publikācijas, retas grāmatas un rokrakstus. Vairums no tiem nekad nebūs 

attālināti pieejami, jo netiks digitalizēti kā mazizmantoti resursi. Zinātniskās bibliotēkas vērtība būtu mērāma ne vien apmeklētī-

bas, bet arī resursu pieejamības un potenciāli iegūstamā intelektuālā labuma dimensijās, uzsver protestētāji. NPB — viena no 

pasaules lielākajām zinātniskajām bibliotēkām (tās krājumā — 65 miljoni vienību) — ar savu atvērtību jau tagad ir patiesais 

ASV demokrātijas simbols. Sludinot “grāmatu aizstāšanu ar cilvēkiem”, bibliotēkas prezidents Antonijs V. Markss sajaucis de-

mokrātiju ar populismu, aizrāda kritiķi. Pareizāks risinājums būtu nevis galvenās ēkas, bet pārējo, vairāk nekā 80, filiālbibliotēku 

arhitektoniska un funkcionāla pārveide par īsteniem komunikācijas centriem ar plašām, modernām lasītavām un abonementa 

zonu. Galvenajam namam vajadzētu palikt savā konservatīvajā, suģestējošajā veidolā, kas daudziem ir pazīstams un tuvs. Sagla-

bājot operatīvu pieeju vērtīgākajiem zinātniskajiem resursiem, ko vairāk nekā gadsimtu krājušas iepriekšējās paaudzes — domā-

jot par nākotni. 

 

Kā domājat Jūs, cienījamo lasītāj? Papildus informācija: 

Ņujorkas Publiskās bibliotēkas angažētā britu arhitekta Normena Fostera projekts, detalizēta informācija par to: Central Library 

Plan: Building a Center of Inspiration for All. The New York Public Library, 2013 [ skatīts 2013.gada 1.febr.]. Pieejams: http://

www.nypl.org/clp 

 

Plašākie kritiskie raksti par pārveides plānu un bibliotēkā notiekošajiem procesiem: 

Goldberger Paul. Firestorm on Fifth Avenue [tiešsaiste]. Vanity Fair. December, 2012 [ skatīts 2013.gada 1.febr.]. Pie-

ejams: http://www.vanityfair.com/culture/2012/12/new-york-public-library-re-model-controversy 

Huxtable , Ada Louise. Undertaking Its Destruction.The Wall Street Journal [tiešsaiste]. December 3, 2012 [ skatīts 

2013.gada 1.febr.]. Pieejams: http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323751104578151653883688578.html 

http://www.antivirus.lv/news.php?l=lv&d=2.10.2011&n=1&w=1
http://www.nypl.org/clp
http://www.nypl.org/clp
http://www.vanityfair.com/contributors/paul-goldberger
http://www.vanityfair.com/culture/2012/12/new-york-public-library-re-model-controversy
http://online.wsj.com/search/term.html?KEYWORDS=ADA+LOUISE+HUXTABLE&bylinesearch=true
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Novitātes ārzemju informācijas vidē (turpinājums) 

Sherman, Scott. Upheaval at the New York Public Library [tiešsaiste]. The Nation. December 19, 2011 [ skatīts 

2013.gada 1.febr.]. Pieejams: http://www.thenation.com/article/164881/upheaval-new-york-public-library 

Izdevums “The Nation” ar Skotu Šermanu vadībā izsludinājis Nujorkas Publiskās bibliotēkas glābšanas akciju, kurā var 

piedalīties ikviens. Skat.: http://www.thenation.com/blog/168105/save-new-york-public-library. 

 

Jaunas autortiesību pamatnostādnes Lielbritānijā 

2012.gada nogalē Lielbritānijas valdība paziņoja par jaunām autortiesību pamatnostādnēm (Modernising Copyright: a modern, 

robust and flexible framework: government response to consultation on copyright exceptions and clarifying copyright law. Her 

Majesty's Government, 2012. Pieejams: http://www.ipo.gov.uk/response-2011-copyright-final.pdf). Pārmaiņu uzdevums ir 

veicināt intelektuālā īpašuma turētāju un patērētāju interešu līdzsvaru modernajā informācijas vidē, kur valda liela informācijas 

nesēju daudzveidība, tādējādi veicinot valsts ieņēmumu pieaugumu nākamajā desmitgadē. Pamatnostādnes paredz divas svarīgas 

pārmaiņas: 1) līdzšinējo autortiesību ierobežojumu attiecināšanu uz digitālo un interaktīvo informācijas nesēju izmantošanu; 2) 

elastīgākus intelektuālā īpašuma izmantošanas noteikumus “zināšanu” ekonomikai svarīgās nozarēs (izglītība, zinātne, radošās 

industrijas). 

Ieskats paredzamajos jauninājumos. Piemēram, autortiesiski aizsargājama materiāla privāta kopēšana būs legāla, ja oriģināls būs 

iegādāts kādā citā formā. Mācību procesā pedagogiem būs atļauta jebkādu digitālu un interaktīvu informācijas resursu 

izmantošana — iekšējā un aizsargātā tīklā. Bez šaubu ēnas skolotāji drīkstēs kopēt un atveidot uz ekrāna vai citām ierīcēm 

jelkuru mācībām svarīgu materiālu, tomēr šo resursu tālākai reprografēšanai skolēnu vajadzībām būs nepieciešamas licences. 

Bibliotēkām, kā arī muzejiem un arhīviem būs pieļaujama jelkādu to krājumā esošu autortiesiski aizsargātu darbu kopēšana 

jebkādā formā oriģinālu saglabāšanas labad. Personām ar īpašām vajadzībām būs tiesības informāciju pārvērst viņiem uztveramā 

formā, ja vien tirgū nebūs atbilstoša risinājuma. Jo plašas būs citēšanas iespējas : varēs citēt jebkādam nolūkam, ciktāl citēšana 

atbildīs mērķim un tiks norādīta atsauce uz izmantoto oriģinālavotu. Tas attiecināms ne vien uz teksta informāciju, bet arī uz 

karikatūrām, pastičo un parodijām (diemžēl — ne fotogrāfijām). Pētniecības nolūkos privātpersonām būs iespēja kopēt jebkāda 

veida materiālus: ne vien literārus tekstus, bet arī  notis, skaņu ierakstus, filmas, TV raidījumus, mākslas darbus u.c. — kā 

pašam, tā ar bibliotēkas vai citas atmiņas institūcijas starpniecību, neprasot atļauju autortiesību īpašniekiem un nemaksājot par to 

atlīdzību. Bibliotēkas, arhīvi un muzeji varēs nodrošināt attālinātu piekļuvi visa veida informācijas resursiem savā iekšējā tīklā. 

Jaunās pamatnostādnes tiks iestrādātas atbilstošos normatīvajos dokumentos līdz 2013.gada beigām, pēc tam sāksies to 

apspriešanas un  pieņemšanas process Lielbritānijas parlamentā. 

Tiek lēsts, ka šie jauninājumi stiprinās valsts konkurētspēju globālajā tirgū un veicinās radošu intelektuālā īpašuma 

izmantošanu. Pēc normatīvo aktu stāšanās spēkā tiks veikti to ietekmes pētījumi, lai veiktu tālākas korekcijas 

likumdošanā. 

 

ASV Tieslietu ministrija  un Eiropas Komisija  aptur  e-grāmatu izdevēju karteli 

2012.gada decembrī ASV Tieslietu ministrija (TM) un ievērojamākā Lielbritānijas grāmatizdevniecība “Penguin” vienojās par 

brīvu e-grāmatu cenu mazumtirdzniecībā. Pirms tam šāda vienošanās tika panākta ar ASV lielākajiem grāmatizdevējiem 

(“Hachette Book Group”, “HarperCollins”, “Simon&Schuster”, “Macmillan”), kā arī ar informācijas tehnoloģiju uzņēmumu 

“Apple”. Tādu pašu vienošanos ar izdevējiem decembrī noslēdza arī Eiropas Komisija (EK). 

2012.gada rudenī ASV TM un EK izvirzīja apsūdzību izdevniecībām, kas noteikušas  fiksētu e-grāmatu cenu, tādējādi 

ievērojami palielinot grāmatas cenu (~ 30%). Tagad ASV vadošās izdevniecības, kā arī “Penguin” un “Apple”,. apsolījušas 2 

gadus neuzspiest tirgotājiem savu grāmatas cenu. Tādējādi izdevies trumfēt veikalam “Amazon.com”, dodot iespēju piedāvāt e-

grāmatas arī ar atlaidēm. 

ASV TM uzsvēra, ka izdevēju vienošanās bijusi vērsta pret interneta mazumtirgotāju “Amazon.com”, kas līdz jaunās cenu 

politikas uzspiešanai 2009.gadā lielāko daļu elektronisko jaunizdevumu pārdeva par 9,99 ASV dolāriem eksemplārā, bet pēc tam 

bija spiestas realizēt tās vismaz par 12,99 dolāriem eksemplārā. ASV Tieslietu ministrs Ēriks Holders norādījis, ka izdevēju 

nelikumīgās vienošanās rezultātā "patērētāji par dažām vispopulārākajām grāmatām pārmaksājuši miljonus". Tagad vidējā e-

grāmatas cena “Amazon.com” atkal nokritusies zem 10 ASV dolāriem par eksemplāru. 

Tomēr šīs vienošanās neatrisina bibliotēku problēmu: ierobežoto e-grāmatu piedāvājumu (bibliotēkām ir iespēja iegādāties tikai 

pusi no e-grāmatu bestselleriem); 5-8 reizes augstāka e-grāmatu cena, nekā individuālajiem pircējiem; tikai 2 izdevēji no “lielā 

piecinieka” atļauj bibliotēkām iegādāties iespiesto grāmatu e-versijas, pārējiem ir papildus prasības. 

 

Ieskats pēdējo gadu bibliotēku statistikā Lielbritānijā un Japānā 

Lielbritānijā pērn publisko bibliotēku skaits sarucis par 200 filiālbibliotēkām. Šī tendence ik gadu pastiprinās — 

2010./2011.gadā tika slēgtas 146 filiālbibliotēkas. 

2012.gada beigās Lielbritānijā bija 4265 publiskās bibliotēkas, salīdzinoši pirms diviem gadiem — 4612. Laikraksts “Guardian” 

ziņo, ka Ņūkāstlā iecerēts slēgt 10 no 18 bibliotēkām. Dramaturgs Lī Hols (Lee Hall, 1966), kurš iesaistījies bibliotēku aizstāvī-

bā, norāda, ka “Strādājošie vīri un sievas ziemeļaustrumos no paaudzes uz paaudzi izcīnīja tiesības uz lasīšanu, intelektuālo, kul-

turālo un sociālo izaugsmi — būt tikpat „civilizētiem” kā jebkurš cits. Tas ir sasniegums, kura piepildījums prasīja gadu gadus 

un tagad vienā momentā var tikt “aizslaucīts”. Jūs cīnāties nevis par to, lai jūs nepaliktu par mietpilsoņiem, bet gan, lai arī mēs 

pārējie nepaliktu par tādiem, ” uzsver L.Hols (Lee Hall letter about proposed Newcastle library closures. artsfunding, 2012. 

[Skatīts 2013.gada 2.februārī]. Pieejams: http://artsfunding.ning.com/profiles/blogs/lee-hall-letter-about-proposed-newcastle-

library-closures) 

Kā jau teikts, bibliotēku skaits sarūk uz filiālbibliotēku slēgšanas rēķina. Pirms diviem gadiem to skaits samazinājās par 4,3%, 

bet pērn –— par 8%, kamēr brīvprātīgo nodarbināto skaitam publisko bibliotēku sistēmā ir tendence pieaugt, sasniedzot gandrīz 

9% no bibliotēku darbinieku kopuma. 
Turpinājums 13. lpp. 

http://www.thenation.com/node/10162
http://www.thenation.com/issue/december-19-2011
http://www.thenation.com/issue/december-19-2011
http://www.thenation.com/blog/168105/save-new-york-public-library
http://www.ipo.gov.uk/response-2011-copyright-final.pdf
http://artsfunding.ning.com/
http://artsfunding.ning.com/profiles/blogs/lee-hall-letter-about-proposed-newcastle-library-closures
http://artsfunding.ning.com/profiles/blogs/lee-hall-letter-about-proposed-newcastle-library-closures
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Krītas apmeklējums. Salīdzinot ar aizpērno gadu tas krities par 2,5% (306,6 miljoni), bet 5 gadu perspektīvā — par 6, 7% (pirms 

pieciem gadiem — 328.5 miljoni). Pērn pieaugušie mazāk patapinājuši gan daiļliteratūru (-5,4%), gan nedaiļliteratūru (-7,3%), 

kamēr bērnu auditorijā  patapinājums krities vien par 0,3%. 

Budžeta samazināšanas apstākļos mobilo un stacionāro bibliotēku slēgšana nav nekāds brīnums, tiesa, labi apmeklētām un popu-

lārām bibliotēkām tas nedraudot. Lielbritānijas apmeklētākā bibliotēka pērn atkal bijusi Norfolkā — Norvičas “Millennium” 

filiālbibliotēka ar 1,34 miljoniem apmeklētāju un 1,18 miljoniem grāmatu patapinājumu. 

Bibliotēku vadītāju biedrība (Society of Chief Librarians) šo indikatoru kritumu skaidro ar to, ka bibliotēkas vairs nav vienīgi 

grāmatu patapinājuma vietas. Analizējot pēdējās desmitgades rādītāju dinamiku, biedrība noskaidrojusi piecas aktīvākās bibli-

otēku klientu grupas, no tām tikai divas ir aktīvas grāmatu patapinātājas: 

karjeras veidotāji — ar bibliotekāru palīdzību vai patstāvīgi sastāda darba pieteikumiem nepieciešamo informāciju, iz-

manto bibliotēku resursus darba meklēšanai; 

“veselības detektīvi” — jaunas profesijas pārstāvji, kuri meklē informāciju, lai noskaidrotu inovatīvus ceļus “bezcerīgu” 

pacientu ārstēšanai, kuriem formālā medicīnas sistēma “atmetusi ar roku”; 

“mazie lasītāji” — 5-10 gadus vecie dedzīgie grāmatu cienītāji; 

“draugu meklētāji” — izmanto bibliotēkas, lai komunicētu, satiktos ar citiem ļaudīm. Lielbritānijā šo grupu veido lielāko-

ties seniori, kas beiguši aktīvās darba gaitas. Lai pēc pensionēšanās nejustos kā “izmesti uz vientuļas salas”, viņi regulāri paši 

organizē un apmeklē saietus bibliotēkās; 

“pētnieki–pēddzinēji” — dažāda vecuma ļaudis, kas “medī” informāciju par savas dzimtas saknēm, kopienas, novada 

vēsturi. 

Savukārt Japānā ir pilnīgi cita situācija. Tur publiskās bibliotēkas piedzīvo īstu renesansi — grāmatu patapinājums Japānā 

2010.gadā sasniedza vidēji 26 vienības uz vienu pamatskolas vecuma bērnu, kamēr 2007.gadā šis patapinājums bija 18,8 vienī-

bas. 2010.gadā sasniegta virsotne — izsniegts 663,6 miljoni grāmatu. Japāņi to skaidro ar ekonomikas lejupslīdi un pieaugošo 

izglītojošu mangu piedāvājumu bibliotēkās — tiek kultivēts, ka šāda veida mangu lasīšana ir labāka par aizraušanos ar datorspē-

lēm, TV pārraidēm vai faktu “iekalšanu” atbilstoši skolu programmām. 

Tāpat kā citur pasaulē, arī Japānā bibliotēkas ir vieta, kur jaunieši var attīstīt savas intereses, rast patvērumu no pārējās pasaules. 

Kopš publisko bibliotēku atvēršanas 1870.gadā, tikai pēc Otrā pasaules kara Japānas likumdošanā tika noteikta publisko bibliotē-

ku uzturēšana no nodokļiem un to vispārpieejamība. Pretstatā Rietumeiropas tendencēm pēdējā laikā publisko bibliotēku skaits 

te audzis par 3,4 %, bet bibliotēku darbinieku skaits — par 11,3 %. 

2010.gadā Japānā bija 3274 publiskās bibliotēkas. 

 
2014.gadā tiks atvērta arī jauna Kataras Nacionālās bibliotēkas ēka 

Kataras valdnieks šeihs Moza bint Nasser 2012.gada nogalē paziņoja par jaunas Kataras Nacionālās bibliotēkas (http://

www.qnl.qa, KNB) būvniecību, ko finansē Kataras izglītības, zinātnes  un sabiedrības fonds. Bibliotēkas projektu 

izstrādājis slavenai arhitekts Rems Kolhāss — tā būs moderna gan vizuāli, gan funkcionāli, demonstrējot Kataras virzību uz 

zināšanu ekonomiku. Jauno celtni atklās 2014.gada nogalē un tā būs Kataras simbols. Jāpiemin, ka vecākajai nacionālajai 

bibliotēkai Persijas līča reģionā Kataras galvaspilsētā Dohā nupat apritēja 50 gadi. KNB ir arī viena no Pasaules Digitālās 

bibliotēkas veidotājām (http://www.wdl.org/en/search/?institution=central-library-qatar-foundation). 

Jaunajā ēkā lasītājiem būšot 300 datorizētu darbavietu, bezvadu internets, multimediju studijas, piekļuve 60 tiešsaistes datubā-

zēm. Tiks nodrošināta e-grāmatu lejupielāde viedtālruņos. 

KNB ir kļuvusi arī par Britu bibliotēkas  (BB) sadarbības partneri, noslēdzot līgumu par 500 000 vienību digitalizāciju  no BB 

orientālistikas kolekcijām, kas saistītas ar Kataras vēsturi. Sadarbībā ar ārvalstu partneriem KNB veidos arī Persijas līča un Arā-

bu zinātnes tiešsaistes portālu. 

 

Pieejama Vācu Digitālās bibliotēkas “beta” versija 

Pēc piecu gadu darba 2012.gada 28.novembrī Berlīnes Senatnes muzejā  tika iedarbināta Vācu Digitālās bibliotēkas (DDB) 

“beta” versija (http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de), kas patlaban nodrošina piekļuvi 5,8 miljoniem datu kopu no 90 

muzejiem, arhīviem un bibliotēkām. DDB izveidi finansē Vācijas federālā valdība, tās darbību nodrošina kompetences tīkls ar 13 

vadošajām kultūras organizācijām. DDB pārvaldība strukturāli sastāv no pārstāvju sapulces, valdes un pilnvaroto padomes. DDB 

administrē birojs, kas darbojas Prūsijas Kultūras mantojuma fondā. 

Kompetences tīklā iesaistīta Vācijas Nacionālā bibliotēka (DNB), Bavārijas Valsts bibliotēka Minhenē, Saksijas Zemes,Valsts 

un Universitātes bibliotēka Drēzdenē (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden), Bādenes-

Virtembergas Bibliotēku Dienests-centrs (Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg), Bādenes-Virtembergas Zemes 

arhīvs (Landesarchiv Baden-Württemberg) un citas vadošas organizācijas. DDB mērķis ir nodrošināt attālinātu piekļuvi 30 000 

kultūras un zinātnisko institūciju saturam. DDB ir arī nacionālais agregators Eiropas kultūras portālā “Europeana” (http://

www.europeana.eu/portal). Pēdējā gada laikā Vācija ir kļuvusi par vadošo resursu pievienotāju. Patlaban “Europeana” nodrošina 

piekļuvi vairāk nekā 23 miljoniem objektu no vairāk nekā 2 200 institūcijām, kas atrodas 34 valstīts. Vācijas devums — 3 643 

846 objekti jeb 15,4%. Vācija var lepoties arī ar lielāko “Europeana” lietotāju skaitu (712 337). 

Vācu mediji ziņo, ka DNB uzsākusi 8000 apdraudētāko grāmatu digitalizācijas projektu, kas īstenojams 2 gados. Tā kā šīs 

grāmatas ir autortiesiski aizsargātas, to digitālās versijas būšot pieejamas vienīgi DNB lasītavās. 

 

Turpinājums 14. lpp. 

http://www.goscl.com/
http://www.qnl.qa
http://www.qnl.qa
http://www.wdl.org/en/search/?institution=central-library-qatar-foundation
http://www.europeana.eu/portal
http://www.europeana.eu/portal
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Vācijas bestselleri 2012.gadā 

“Bestselleri ir zupas sāls, tālu gaismu izstarojošās grāmatniecības nozares bākas, speķis, ar ko izdevniecībām un 

grāmattirgotājiem noķert peles slazdā”, bestselleru lomu biznesā definē vācu grāmatizdevējs Hans Peters Ūblejs (Übleis). 

Vācijas bestselleru saraksts latviešu lasītājos nevar izraisīt pārsteigumu. Lielākā daļa  autoru, grāmatu nosaukumu mums labi 

zināmi. Ņemot vērā milzīgo jaunizdoto grāmatu daudzumu kā Vācijā, tā citviet pasaulē, izbrīna grāmatu pircēju izvēles vienvei-

dība. Vai tā būtu veiksmīga mārketinga rezultāts vai vēlme sekot jaunākajai “modes” lasāmvielai? Varbūt cēloņi ir dziļāki: glo-

balizācija teorētiski ļauj realizēt visizsmalcinātākās intereses (arī grāmatu izvēlē), taču patiesībā unificē mūsu gaumi un netieši 

liek mums izvēlēties produktus, kuru ražotājiem un tirgotājiem ir plašāks izplatīšanas un komunikācijas tīkls, efektīvāka reklāma 

un izdevīgāki nosacījumi. 

 

 
 
Vācijā veiksmīgākais grāmatizdevējs ir apgāds “Random House”. 97 no 2012.gadā izdotajiem nosaukumiem nokļuvuši 

bestselleru sarakstā, kur kopumā bija vairāk nekā 400 nosaukumu. 

Mīkstvākoto kabatas formāta grāmatu bestselleru virsotnē ir  britu rakstnieces E.L.Džeimsas triloģija “Greja piecdesmit 

nokrāsas”. Tās 1.sējums, kas Vācijā iznāca tikai 2012.gada jūlijā, tika pārdots 2,8 miljonos eksemplāru, bet kopumā pārdoti teju 

6 miljoni sērijas eksemplāru (tiesa, katrs nākamais turpinājums izpelnās arvien mazāku uzmanību). 

Nozaru literatūras bestselleru saraksts mainās gausi. 1.vietā joprojām ir vācu ekonomikas zinātņu doktora, rakstnieka Rolfa 

Dobelli (1966) “Skaidras domāšanas māksla” (Hanser Verlag, 2011), kas māca, kā saglabāt možu garu ikdienas ziņu pārbagātībā 

— pagaidām izdevies pārdot 400 000 eksemplāru; 2.vietā — viņa “Gudras rīcības māksla”, (realizēti 200 000 eksemplāru).Tā kā 

autors sevi pozicionē kā autodidaktu, kurš dzīves gudrības apguvis nevis elitārā Universitātē (kur daudzus gadus studējis), bet 

bibliotēkās ( Meffert,. Christine. Denkste!. Zeit Online [tiešsaiste]. 23.8.2012 [ skatīts 2013.g. 2.febr.] Pieejams: http://

www.zeit.de/2012/35/Rolf-Dobelli-Kunst-des-klaren-Denkens), viņa pasaules uzskats varētu interesēt arī Latvijas bibliotekāru 

sabiedrību. 

Cietvākoto padomu grāmatu klāstā pirmā vietā ir Jamie Purviance “Vēbera grilēšanas Bībele ” (Weber Grillbibel, Gräfe und 

Unzer) — 2012.gadā pārdoti 126 900 eksemplāri. 

 
 

Nr. Vācija, 2012.gada pirktāko cietvākoto daiļdarbu sa-

raksts 

Latvija, “Zvaigzne ABC”, pirktāko grāmatu 

saraksts (pārdoto eksemplāru skaits nav zi-

nāms) 

1. Zviedru rakstnieka Jūnasa Jūnasona (1961) “Simtgadnieks, 

kas izkāpa pa logu un pazuda” (Carl’s books) - “Random 

House” meitas uzņēmums “Carl’s Books” pārdevis 1,7 

miljonus eksemplāru, no tiem 1,3 miljonus 2012.gadā 

Džefa Kinnija “Grega dienasgrāmatas ” (Nr.1-5) 

2. Amerikāņu rakstnieka Džefa Kinnija (1971) “Gregs 

Tagebuch – Dumm gelaufen!” (Baumhaus Medien) — 5 

nedēļās pārdoti 750 000 eks. Kopā visi “ Grega 

dienasgrāmatu” kolekcijas darbi (iesk.CD) realizēti 7,5 

miljonos eksemplāru 

Britu autores Ē.L. Džeimsas (Mičelas, 1963) 

“Greja piecdesmit nokrāsas” 

3. Dāņu rakstnieka Jusi Adlera-Olsena (1950) “Das 

Alphabethaus” (dtv) — 0,5 miljoni eksemplāru 

Amerikāņu autoru Robertas O., Šellijas R. Jan-

gu (Robert O., Shelley R.Young) “ph brīnums” 

4. Amerikāņu rakstnieces Sūzenas Kolinsas (1962) “Die 

Tribute von Panem — Gefährliche Liebe” (Oetinger) 

Indras Sproģes “Māci mani, Degunlāci! ” 

5. Britu rakstnieka Kena Foleta (1949) “Winter der 

Welt” (Bastei Lübbe) 

Ē. L. Džeimsas “Tumsa piecdesmit nokrāsās” 

6. Sūzenas Kolinsas “Die Tribute von Panem — Flammender 

Zorn”(Oetinger) 

Britu autora Pītera Meila (Peter Mayle,1939) 

“Gads Provansā” 

7. Sūzenas Kolinsas “Die Tribute von Panem — Tödliche 

Spiele” (Oetinger) 

Rutas Skrebeles (1967) “Palaidnību karaļa Jāņa 

B. Dienasgrāmata” 

8. Vācu-franču izcelsmes kriminālromānu rakstnieka Jean-

Luc Bannalec (incognito, 1967) “Bretonische 

Verhältnisse” (Kiepenheuer & Witsch) 

  

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=greja%20%C4%93nas&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgreja50nokrasas.lv%2Fatsauksmes%2F&ei=3YP9UOCXOYLJ4AT9_IHoCA&usg=AFQjCNFJea0k73Zn14AZ3Rzo4emfugRZpg&bvm=bv.41248874,d.bGE
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=greja%20%C4%93nas&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgreja50nokrasas.lv%2Fatsauksmes%2F&ei=3YP9UOCXOYLJ4AT9_IHoCA&usg=AFQjCNFJea0k73Zn14AZ3Rzo4emfugRZpg&bvm=bv.41248874,d.bGE
http://community.zeit.de/user/christine-meffert
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku Prāgas bibliotēku apmeklējuma spilgtākie fotomirkļi 

Laikā no 2012. gada 3. līdz 6. decembrim grupa Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) darbinieču pieredzes apmaiņas brauciena 

ietvaros apmeklēja Čehijas Nacionālo bibliotēku, Prāgas Municipālo bibliotēku un Čehijas Nacionālo Tehnisko bibliotēku.  

 

Vairāk par pieredzes apmaiņas braucienu lasiet rakstā, kas publicēts Latvijas Bibliotēku portālā. 
 

 

Čehijas Nacionālā bibliotēka 

 

Turpinājums 16. lpp. 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=21359&type=0
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku Prāgas bibliotēku apmeklējuma spilgtākie fotomirkļi 

(turpinājums) 

 
Prāgas Municipālā bibliotēka 

 
Čehijas Nacionālā Tehniskā bibliotēka 
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Pārskats par Bibliotēku konsultatīvā centra galvenajiem darba virzieniem 2012. gadā 
Informāciju pēc Bibliotēku konsultatīvā centra 2012. gada pārskata materiāliem sagatavoja Evija Vjatere 

 

Konsultatīvo jautājumu koordinēšana 

Visa gada garumā veikts sistemātisks metodiskais un konsultatīvais darbs sadarbībā ar LNB struktūrvienībām, valsts nozīmes 

bibliotēkām, reģionu galvenajām bibliotēkām. Meklēti inovatīvi risinājumi bibliotēku metodiskās sistēmas nodrošinājuma piln-

veidošanai; uzsākta LNB ekspertu un konsultantu saraksta izveide. 

 

Konsultatīvo līdzekļu izstrāde, darbu grupu vadīšana un koordinēšana 

2012.gadā sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas un reģionu galveno bibliotēku speciālistiem turpināts izstrādāt konsultatī-

vos līdzekļus/vadlīnijas. 

2012.gada 10.aprīlī publicētas „Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām”:http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/

handle/1/930/krajuma-veidosanas-vadlinijas-latvijas-bibliotekam-2012.pdf 

2012.gada jūnijā uzsākts darbs pie vadlīniju „Plānošana bibliotēkā” sagatavošanas. Vadlīniju izstrāde notiek sadarbībā ar LNB  

Stratēģiskās attīstības nodaļu. Darba grupas sastāvs: Anda Baklāne (LNB Stratēģiskās attīstības nodaļa), Evija Vjatere (BKC), 

Ilze Kļaviņa (BKC). Apzināti potenciālie eksperti, kuri iesaistīti vadlīniju ekspertīzē un viedokļu sniegšanā: Daiga Bērziņa 

(Rīgas Centrālā bibliotēka), Anita Zūna (Liepājas CZB), Aija Pelīte (Saldus pilsētas bibliotēka). 

Vadlīnijas plānots izdot 2013.gada aprīlī. 

 

Profesionālās pilnveides atbalsta pasākumi 

Veikta profesionālo zināšanu pilnveides pasākumu rosināšana un īstenošana – informatīvi un izglītojoši semināri, sanāksmes, 

diskusijas un pieredzes apmaiņas braucieni. 

2012.gadā īstenoti 24 nacionālie un reģionālie profesionālās pilnveides pasākumi, aptverot vairākus bibliotēku darba virzienus 

un aktuālos nozares un starpnozaru jautājumus: 

 

Nacionālā līmeņa profesionālās pilnveides atbalsta pasākumi: 

Apaļā galda diskusijas ar reģionu galveno bibliotēku direktoriem un metodiķiem (15.02.-23.02.2012). Diskusijās 

pārrunāti jautājumi par 2011.gada publisko bibliotēku nozīmīgākajiem notikumiem, ieguvumiem, problēmām, risināju-

miem, jauniem un inovatīviem pakalpojumiem, statistikas rādītāju dinamiku un nākotnes prognozēm. Tuvāka informāci-

ja: 

http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/1226/jana_dreimane_nepartraukta_kustiba.pdf ;  

http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/1227/

marlena_krasovska_novatoriski_risinajumi_latvijas_publiskajas_bibliotekas_2011_gada.pdf 

Seminārs „Latvijas Bibliotēku portāls un tā izmantošanas iespējas” (04.04.2012). Seminārā aktualizēta profesionālās 

informācijas loma nozares speciālistu darbā; bibliotēku vieta sociālajos medijos, kā arī pārrunāta Latvijas Bibliotēku por-

tāla attīstība un bibliotēku profilu izstrāde Latvijas Bibliotēku portālā. 

Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2012. gada pavasara sanāksme (22.05.-23.05.2012). 

Sanāksmē apspriesti vairāki aktuāli nozares un starpnozaru jautājumi: nacionālās un reģionālās kultūrpolitikas attīstības 

virzieni; digitālās bibliotēkas jaunie e-pakalpojumi; muzeju, arhīvu un bibliotēku ieguldījums mūžizglītībā; stratēģiskā 

plānošana bibliotēkā; sniegts ieskats apaļā galda diskusijās; lasīšanas veicināšanas idejas ar informācijas tehnoloģiju 

starpniecību. Sanāksmes ietvaros notika diskusija par jaunu un vērtīgu grāmatu nodrošināšanu pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās. Tuvāka informācija: http://www.youtube.com/watch?v=aBMreWUpTSc 

Izglītojošs seminārs "Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursi novadpētniecībai”(17.10.2012). Semināra informatīvi 

izglītojošā daļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti rosināja auditoriju pārdomāt novadpētniecības saturu digitālā 

laikmeta bibliotēkās; tika sniegts ieskats Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursos, kas būtiski novadpētniecības darbā: 

projekts "Zudusī Latvija", Nacionālās bibliogrāfijas datubāzes, Digitālās bibliotēkas resursi. Seminārā tika pārrunāti arī 

autortiesību jautājumi novadpētniecības darbā. Semināra praktiski radošajā daļā dalībnieki apmeklēja Digitālās bibliotē-

kas nodaļu, kurā bija iespējams iepazīsties ar digitalizācijas tehniku un digitalizācijas procesu, kā arī LNB Sīkiespieddar-

bu nodaļu, kurā bija iespēja tuvāk iepazīties ar sīkiespiedarbu veidiem, komplektēšanu un saglabāšanas specifiku. Vairāk 

par semināru: http://www.rcb.lv/UserFiles/File/Jaunas_Vestis/Oktobris_2012.doc 

Izglītojošs seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem (31.10.2012). Seminārā tika sniegta informācija par prog-

rammas „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrī-

bas saliedētības veicināšanai” aktivitātēm un plānotiem uzdevumiem, aktualizēts jautājums par trimdas literatūru Latvijas 

bibliotēkās, krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku Latvijas bibliotēkās. Īpaši semināra dalībnieku uzmanību 

saistīja Rīgas Centrālā bibliotēkas pieredze krājuma pārvaldībā: tematiskais kārtojums, kā arī lasītavas un abonementa 

apvienošana. Tika pārrunātas iepriekš minēto jautājumu risināšanas iespējas un problēmas. Tuvāka informācija: http://

www.lnb.lv/lv/profesionala-pilnveide/konferencu-seminaru-sanaksmju-materiali 

Reģionu galveno bibliotēku direktoru sanāksme (07.11.2012). Sanāksmē pārrunāti vairāki aktuāli nozares jautājumi: 

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam: nacionālās 

identitātes un sabiedrības saliedētības programmas; neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšana Latvijā; RFID 

tehnoloģijas bibliotēkās: iespējas un bibliotēku pieredze, 3M RFID risinājumi bibliotēkām; e-grāmatas un to patapināša-

na; projekts "Attālinātās veselības uzraudzības punkti Latvijas novados". Tuvāka informācija: http://www.lnb.lv/lv/

profesionala-pilnveide/konferencu-seminaru-sanaksmju-materiali 

Turpinājums 18. lpp. 

http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/930/krajuma-veidosanas-vadlinijas-latvijas-bibliotekam-2012.pdf
http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/930/krajuma-veidosanas-vadlinijas-latvijas-bibliotekam-2012.pdf
http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/1226/jana_dreimane_nepartraukta_kustiba.pdf
http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/1227/marlena_krasovska_novatoriski_risinajumi_latvijas_publiskajas_bibliotekas_2011_gada.pdf
http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/1227/marlena_krasovska_novatoriski_risinajumi_latvijas_publiskajas_bibliotekas_2011_gada.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=aBMreWUpTSc
http://www.rcb.lv/UserFiles/File/Jaunas_Vestis/Oktobris_2012.doc
http://www.lnb.lv/lv/profesionala-pilnveide/konferencu-seminaru-
http://www.lnb.lv/lv/profesionala-pilnveide/konferencu-seminaru-
http://www.lnb.lv/lv/profesionala-pilnveide/konferencu-seminaru-
http://www.lnb.lv/lv/profesionala-pilnveide/konferencu-seminaru-
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Pārskats par Bibliotēku konsultatīvā centra galvenajiem darba virzieniem 2012. gadā (turpinājums) 
 

Speciālo, augstskolu un koledžu bibliotēku direktoru sanāksme (28.11.2012). Bibliotēku direktori uzklausīja ziņoju-

mus par Latvijas nacionālā arhīva aktualitātēm, digitālajiem resursiem un nākotnes iecerēm; manuskriptu komplektēšanas 

problēmām atmiņu institūcijās; dokumentu saglabāšanas praksi un pieredzi; arhīva bibliotēkas misiju, mērķiem un darbī-

bu; TEL – Eiropas digitālajiem resursiem; Kultūrpolitikas pamatnostādnēm "Radošā Latvija": bibliotēkas; VVBIS 

2.kārtas koncepciju; Ziemeļvalstu vadošo bibliotēku iepazīšana: galvenās atziņas. Sanāksmes ietvaros notika diskusija par 

MK noteikumiem par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo 

izglītību, kā arī par neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanu Latvijā. Tuvāka informācija: http://

www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=21159&type=0 

Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs (12.12.2012). Semināra darba kārtībā: Centrālās statistikas pārvaldes 

datu iegūšanas iespējas un Eurostat datubāzes; Fizisko personu datu aizsardzības programma "Publisko bibliotēku kapaci-

tātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai"; Reģi-

onu galveno bibliotēku metodiķu pieredze; MK Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un 

darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību; Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšana Latvijā. Te-

mata aktualitāte bibliotēku nozarē; Profesionālās pilnveides pasākumi: nacionālais un reģionālais līmenis; Terminu skaid-

rojums un pielietojums: plānošana bibliotēkā. 

Tuvāka informācija: http://www.lnb.lv/lv/profesionala-pilnveide/konferencu-seminaru-sanaksmju-materiali 

 

Sadarbībā ar reģionu galvenajām bibliotēkām noorganizēti vairāki informatīvi izglītojoši semināri reģionos un profesionālās 

pieredzes apmaiņas braucieni:  

Seminārs Balvu reģiona bibliotekāriem (18.04.2012); 

Seminārs Līvānu novada Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku darbiniekiem (26.04.2012); 

Seminārs Ludzas reģiona bibliotekāriem (27.11.2012); 

Profesionālās pieredzes apmaiņas seminārs Līvānu novada centrālajā bibliotēkā (30.05.2012). Tuvāka informācija: http://

www.youtube.com/watch?v=0lJKth_mpJM 

Profesionālās pieredzes brauciens (08.05.-12.05.2012): Eiropas Komisijas Centrālas bibliotēkas, Beļģijas Karaliskās bib-

liotēkas un Amsterdamas publiskās bibliotēkas apmeklējums; 

Profesionālās pieredzes brauciens (24.05-26.05.2012): Tamperes bibliotēku apmeklējums: Universitātes bibliotēka; Sa-

mpo bibliotēka un literatūras centrs; Pilsētas centrālā (Metso) bibliotēka, kā arī Igaunijas Nacionālās bibliotēkas apmeklē-

jums. 

 

Latvijas bibliotēku portāla saturiskais nodrošinājums 

2012. gadā turpināts darbs pie Latvijas bibliotēku portāla satura veidošanas. Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai ar Latvijas bibli-

otēkām un ar nozari saistītām institūcijām, portāls turpinājis sevi apliecināt kā operatīvs un uzticams profesionālās informācijas 

resurss. 

Latvijas Bibliotēku portāla kopējais apmeklējums: 195 642 (2011.gadā 197 962). No tā unikāli apmeklējumi: 120 152 (jeb 

56,67% ir bijuši jauni apmeklējumi, 42,33% atgriezušies portālā atkārtoti). Lapu skatījumi: 603 743. Vidējais apmeklējums: 536 

dienā (2011.gadā - 542,36 dienā). 

 

Atbalsta projekti 

Sadarbībā ar KM Sabiedrības integrācijas departamentu realizēta programma „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana 

grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai”. No 38 izdevniecībām, 

grāmatu apgādiem un individuālajiem izdevējiem, kas piedalījās iepirkuma konkursā, tika atbalstīti 33. No iesniegta-

jiem 428 izdevumiem izvēlēti 149 izdevumi. Kopumā iepirkti 14 136 eksemplāri. 30 izdevumu komplektus (72 izdevumi) sa-

ņems reģionu galvenās bibliotēkas, 120 komplektus (73 izdevumi) — novadu bibliotēkas, 804 komplektus (4 izdevumi) — pub-

liskās bibliotēkas. Vairāk par projektu:  

http://www.lnb.lv/lv/pieskir-finansejumu-sabiedribas-integracijas-politikas-istenosanai-bibliotekas-0 

 

Bibliotēku nozares speciālistu informatīvais nodrošinājums: Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasīta-

va 

2012.gada laikā lasītavas krājums papildinājies par 1698 vienībām, t.sk. 266 grāmatām, 140 žurnālu eks., 88 nepublicētiem ma-

teriāliem, 4 CD ROM un 1 200 preses kopijām. Īpaši jāpiemin gada pēdējais ceturksnis, kad, pateicoties LNB jaunu grāmatu 

iegādei piešķirtajam papildus finansējumam, dažu nedēļu laikā izvērtēti, atlasīti un iegādāti aptuveni 160 gan pavisam jauni, gan 

pēdējo 5 gadu laikā izdoti nozares izdevumi, tādējādi būtiski pilnveidota krājuma saturiskā kvalitāte, kā arī starpnozaru aptvē-

rums. Saņemts ievērojams izdevumu skaits par zināšanu menedžmentu, informācijpratību, informācijas pakalpojumiem, mūžiglī-

tību, digitālajām bibliotēkām un arhīvniecību. Gada laikā ārzemju izdevumi iepirkti nozarei piešķirtā finansējuma ietvaros par 

6522 Ls. 

2012.gadā veikts krājuma saturiskais un fiziskais audits, notiek arī citi pasākumi, lai sagatavotu topošo brīvpieejas krājumu dar-

bam LNB jaunajā ēkā.  

Gada laikā uzskaitītas kopumā 92 uzziņas, t.sk. 22 ar padziļinātu meklēšanu, bet 70 – konsultācijas un neliela apjoma uzziņas. 

Ikdienas darbā sniegtas īsas precizējošas vai adresu uzziņas netiek uzskaitītas. Aizvien populārākas aizvadītajā gadā kļuvušas 

elektroniskās uzziņas.  

Turpinājums 19. lpp. 

http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=21159&type=0
http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=21159&type=0
http://www.lnb.lv/lv/profesionala-pilnveide/konferencu-seminaru-
http://www.youtube.com/watch?v=0lJKth_mpJM
http://www.youtube.com/watch?v=0lJKth_mpJM
http://www.lnb.lv/lv/pieskir-finansejumu-sabiedribas-integracijas-politikas-istenosanai-bibliotekas-0


19 

 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.7 (2013. gada 18.februāris) 

Pārskats par Bibliotēku konsultatīvā centra galvenajiem darba virzieniem 2012. gadā (turpinājums) 
 

Lasītavas speciālisti, tāpat kā līdz šim, nozares profesionāļiem piedāvājuši individuālo profesionālo informāciju par viņu izvēlē-

tām tēmām; atbilstoši pieprasījumam tiek sagatavoti arī mutiski nozares tematiskie vai jaunieguvumu apskati.  

2012.gadā turpinājies krājuma popularizēšanas darbs, veidojot dažādas izstādes – gan ikmēneša jaunieguvumu, gan tematiskās, 

kas lielākoties atspoguļo tā brīža aktualitātes, bibliotēku nozares speciālistu jubilejas vai popularizē kādu īpaši nozīmīgu krājuma 

daļu. Būtiska krājuma popularizēšanas sastāvdaļa ir regulāra jaunieguvumu sarakstu aktualizēšana un izplatīšana elektroniskā 

formātā. 

2012.gadā turpināta dažādu tematisku pasākumu sagatavošana un norise lasītavas telpās. Diskusiju cikla „Ko lasa bibliotēku 

nozares speciālisti” ietvaros notikuši priekšlasījumi – sarunas ar LNB speciālistiem Viesturu Zanderu un Andu Baklāni, savukārt 

pasākumu cikla „Maģistru lasījumi” ietvaros – maģistrantes Madaras Briedes maģistra darba „Studentu viedoklis par Gaismas 

pils projekta realizāciju” un maģistrantes Viktorijas Moskinas maģistra darba "Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 10.-12. klašu audzēk-

ņu informācijas meklēšanas uzvedība zinātniski pētnieciskā darba vajadzībām" lasījumi. 

 

Atbalsts pašvaldību publisko bibliotēku krājumu veidošanā 

Kultūras periodikas, Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstīto darbu nodošana publiskajām bibliotēkām, dažādu izdevēju 

un sabiedrisko organizāciju dāvinājumu pieņemšana un sadale, izdevēju darbu, kas izdoti ar VKKF atbalstu, pieņemšana un sa-

dale. Kopumā 2012.gadā no VKKF atbalstītajiem un dāvinājumu kārtā no dažādām institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, 

izdevniecībām un privātpersonām saņemtajiem izdevumiem Latvijas bibliotēkas ar Bibliotēku konsultatīvā centra starpniecību 

saņēmušas aptuveni 164 500 (2011.gadā – 148 500) informācijas vienību. 

2012.gadā no Brīvpieejas apmaiņas krājuma (BAK) izsniegtas 2929 (2011.gadā – 1554) vienības 60 (2011.gadā – 55) klientiem. 

Vidēji mēnesī no BAK izsniegtas 244 (2011.gadā – 130) vienības, vidēji mēnesī krājumā saņemtas 368 vienības. 

 

Latvijas bibliotēku statistiska 
Statistikas datu precizēšana un apstiprināšana Latvijas digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā https://is.kulturaskarte.lv/.  

2012.gadā apstiprināti 1784 bibliotēku statistikas dati. Bibliotēkām sniegtas 448 konsultācijas datu apkopošanā un atskaišu saga-

tavošanā. Pēc dažādu institūciju pieprasījuma pārskata periodā sagatavotas 45 statistisko rādītāju tabulas, kā arī sniegtas uzziņas 

pa telefonu.  

 

Nozares terminoloģija 

2012.gadā darbu uzsāka atjaunotais Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas ter-

minoloģijas apakškomisijas (TAK) jaunais sastāvs: priekšsēdētāja Inta Virbule (Latvijas Nacionālā bibliotēka), sekretāre Inese 

Kazāka (Latvijas Nacionālā bibliotēka); eksperti: Inese Auziņa-Smita (Latviešu dokumentācijas centrs un arhīvs), Indulis Bei-

šāns (Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs), Anita Goldberga (Latvijas Nacionālā bibliotēka), Gatis Karlsons (Latvijas 

nacionālais arhīvs); Ilze Kārkliņa (valodas konsultants), Inta Kriškāne (LU Akadēmiskā bibliotēka), Aldis Lauzis (valodas kon-

sultants), Guna Linkeviča (Latvijas Nacionālā bibliotēka), Baiba Mūze (SIA “Tieto Latvia”), Daina Pakalna (LU SZF Informāci-

jas un bibliotēku studiju nodaļa), Linda Pleša (Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs), Anita Rašmane (Latvijas Naci-

onālā bibliotēka), Valdis Rūsiņš (LR Ārlietu ministrija), Baiba Sporāne (LU). 

Pārskata periodā notikušas 5 sēdes. Termini apspriešanai izvēlēti no standarta ISO/TR 28118:2009 Informācija un dokumentāci-

ja. Nacionālo bibliotēku snieguma rādītāji; LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas lektoru un studentu sagatavota-

jiem, kā arī individuāli konsultācijām iesūtītajiem. Kopumā no 94 terminu kopas atlasīti 54, kas sagatavoti un izsūtīti TAK dalīb-

niekiem elektroniskai apspriešanai. Klātienes sēdēs apstiprināts 31 termins.  

 

 

https://is.kulturaskarte.lv/
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Joku sadaļa 

 
Ko mēdz jautāt bibliotekāram:   

Vai jums šeit ir kādas grāmatas? 

Vai jums ir grāmatas ar dinozauru fotogrāfijām? 

Kur te ir kontaktligzda, lai varu ieslēgt savu matu fēnu? 

Man vajadzētu to sarkano grāmatiņu, kuru mana draudzene te lasīja pirms mēneša. 

Es meklēju sarakstu ar likumiem, kurus es varētu pārkāpt un nonākt cietumā. 

Vai jums ir visu to grāmatu saraksts, kuras esmu lasījis? 

 

Ko bibliotekāri atrod grāmatās:  

Lasītāji ne tikai aizņemas grāmatas, bet arī lasa... :) Lasot viņi izmanto grāmatzīmes vai to aizvietotājus. Kad 

lasītāji nes grāmatas nodot, dažreiz viņi aizmirst izņemt ārā grāmatzīmes un to aizvietotājus. Kas tik tur neat-

rodas... 

Bibliotekāre Džena Bilda apkopojusi lasītāju „grāmatzīmes” 

šķiņķa šķēlīte 

desmit eiro naudaszīme 

kurpju saite 

liela putna spalva 

hašiša iepakojuma maisiņš 

pensijas grāmatiņa 

mīlas vēstule Edītei 

Fotogrāfijas 

lappuse, kur visi O ir iekrāsoti 

bankas vēstule 

spageti 

 

 

Drusku nenopietns video: 

Kāds ASV jaunietis veicis visai provokatīvu eksperimentu ar bibliotēkas apmeklētājiem  
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http://www.youtube.com/watch?v=BXGuq8n21LM&feature=player_embedded

