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Kas ir speciālā bibliotēka?

• Speciālā bibliotēka - bibliotēka, kas aptver vienu 
disciplīnu, atsevišķu zinību jomu vai īpašas reģionālas 
intereses 

• Termins „speciālā bibliotēka” ietver arī bibliotēkas, kas 
galvenokārt apkalpo īpašu lasītāju kategoriju vai strādā ar 
konkrēta veida dokumentiem, kā arī kādas organizācijas 
sponsorētas bibliotēkas, kas kalpo šīs organizācijas 
mērķiem. 

LVS ISO 2789 Informācija un dokumentācija: 
Starptautiskā bibliotēku statistika 



Kas ir speciālā bibliotēka?

• Bibliotēkas galvenais uzdevums - komplektēt un 
sistematizēt attiecīgās nozares un cita veida materiālus, 
kas nepieciešami iestādes darbinieku informacionālajam 
nodrošinājumam. 



Situācijā Latvijā: statistikas rādītāji

• 48 speciālās bibliotēka
• 29 266 reģistrētie lasītāji
• 377 102 56 bibliotēkas krājums kopā
• 1 652 995 jaunieguvumi
• Bibliotekāri – 148 (augstākā speciālā – 66; vidējā 

speciālā – 7)



Speciālās bibliotēkas Latvijā: situācijas apzināšana
• Latvijas valsts pārvaldes, kā arī valsts neatkarīgo institūciju 

bibliotēkas un informācijas dienesti: ministriju bibliotēkas, ministriju 
pakļautībā esošo iestāžu bibliotēkas.
– LR Valsts Kancelejas bibliotēka, LR Vides ministrijas bibliotēka u.c.
– LR Saeimas bibliotēka, Latvijas Bankas bibliotēka, Eiropas Savienības 

informācijas aģentūras bibliotēka u.c.
– Latvijas Autoceļu direkcija bibliotēka u.c.

• Zinātniski pētniecisko iestāžu bibliotēkas:
– Augstskolu sastāvā ietilpstošo zinātnisko institūciju bibliotēkas (LU Fizikas 

institūta bibliotēka, LU Polimēru mehānikas institūta bibliotēka,  LU Bioloģijas 
institūta bibliotēka u.c.)

– Zinātnisko iestāžu bibliotēkas (LVMI “Silava”, Latvijas Organiskās sintēzes 
institūta bibliotēka u.c.)

• Uzņēmumu bibliotēkas un informācijas dienesti
– “Liepājas Metalurgs” tehniskā bibliotēka u.c.
– “Latvijas dzelzceļa” dokumentācijas centrs (Filiāle – Daugavpilī)



Speciālās bibliotēkas Latvijā: situācijas 
apzināšana

• Kultūras un mākslas iestāžu bibliotēkas:
– Muzeju bibliotēkas (Kara muzeju speciālā zinātniskā bibliotēka, Dabas 

muzeja bibliotēka, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja bibliotēka u.c.)
– Arhīvu bibliotēkas (Valsts arhīvu speciālā bibliotēka)
– Latvijas Arhitektu savienības bibliotēka

• Medicīnas iestāžu bibliotēkas
• Ārvalstu pārstāvniecību un starptautisko organizāciju bibliotēkas un 

informācijas centri:
– Gētes institūta Rīgā bibliotēka
– Britu padomes bibliotēka
– Ziemeļu Ministru padomes informācijas biroja bibliotēka



Speciālās bibliotēkas Latvijā: situācijas 
apzināšana

• Speciālo bibliotēku tīkls sazarots un neviendabīgs:
– Valsts nozīmes bibliotēkas - Medicīnas bibliotēka, Patentu tehniskā 

bibliotēka (Bibliotēku likuma 11.pants “sniedz metodisku palīdzību 
ikvienai bibliotēkai atbilstoši savam darbības virzienam”)

– Vietējās nozīmes bibliotēkas (akreditēta Saeimas bibliotēka 21.02.2006)
• Atšķirīgs resursu pārvaldījums; tehniskais un finansiālais 

nodrošinājums:
– Interneta pieslēgums – 35 bibliotēkās
– Datoru skaits – 307 (t.sk. darbiniekiem – 135; lasītājiem – 158, serveri –

14)
– BIS ALISE  - 7; ALEPH – 1



Pieejamība
• Speciālās bibliotēkas strādā dažādos pieejamības 

līmeņos:
– Slēgta tipa bibliotēkas (ministriju, muzeju bibliotēkas)
– Daļēji slēgta tipa bibliotēkas (LR Saeimas bibliotēka, Latvijas 

Bankas bibliotēka u.c.)
– Publiski pieejamas (Gētes institūta Rīgā Informācijas centrs un 

bibliotēka, Eiropas Savienības informācijas bibliotēka u.c.)



Priekšrocības

• Bibliotēkas atrodas lietotāju darbavietās
• Tiek komplektēt un uzturēts tāds literatūras krājums, 

kas nepieciešams iestādes/lietotāju vajadzībām
• .....



Jautājumi pārdomām...

• Nav pietiekami apzināta speciālo bibliotēku darbība un 
to informācijas resursi: bibliotēku statistika, bibliotēku 
reģistrs, akreditācija...

• Nepieciešama domu apmaiņa ar nozares 
speciālistiem par jaunākajiem teorētiskajiem un 
praktiskajiem sasniegumiem

• ...



Latvijas Nacionālā bibliotēkas 
piedāvājums



LNB misija ir

• sekmēt izglītota, informēta indivīda un sabiedrības 
garīgo un intelektuālo

• attīstību, veidojot informācijas resursu krātuves, 
nodrošinot tām kvalitatīvu pieejamību un

• koordinējot visas valsts bibliotēku sistēmas darbību.



LNB pakalpojumi

• LNB klientus var iedalīt 3 pamatgrupās:
– Valsts
– Sabiedrība kopumā (ikviens cilvēks)
– Bibliotēku nozares profesionālā vide



Pakalpojumus, kurus bibliotēka sniedz 
valstij, ietver:

• Obligātā eksemplāra nodrošināšanu (OE likums)
• Nacionālās bibliogrāfijas veidošanu
• Valsts nozīmes statistikas veidošanu, aģentūru (ISBN, 

ISSN, ISMN) pakalpojumus
• Valsts nozares pasākumu organizācija bibliotēku 

nozarē



Pakalpojuma ikvienam sabiedrības loceklim galvenie 
virzieni

• piekļuves nodrošināšana LNB informācijas resursiem -
krājumam, elektroniskajiem resursiem;

• informācijas meklēšana un piegāde gan bibliotēkas 
lasītavās, gan attālināti -

• konsultācijas, operatīvās uzziņas, uzziņas ar padziļinātu 
meklēšanu;

• lasītāju apmācība – grupu (divas apmācību klases) un 
individuālas nodarbības vispārējā informācijpratībā, 
nozaru informācijas meklēšanā, ekskursijas u.c.;



Viens no LNB galvenajiem uzdevumiem ir 
veicināt visu valsts bibliotēku profesionālo 

izaugsmi.



Pakalpojumi bibliotēku nozares attīstībai (I)
• Koordinatīvo, konsultatīvo un metodisko atbalstu 

zinātniskām, speciālām, publiskām un skolu bibliotēkām, 
metodisko monitoringu;

• Bibliotēku nozares speciālistu apmācību LNB Mācību 
centrā;

• Konferences, semināri, diskusijas, prāta vētras par 
profesionāliem jautājumiem;

• LNB rezerves un apmaiņas krājuma piedāvājumi 
bibliotēkām;

• Nozares profesionālā lasītava
– http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Bibliotekzinatnes_un_informacijas_z

inatnes_literaturas_lasitava/par-lasitavu



Pakalpojumi bibliotēku nozares attīstībai (II)

• Nacionālie, starptautiskie standarti, profesiju standarti;
• Publikācijas bibliotēku nozarē: 

– “Bibliotēku pasaule”, “Bibliotēku konsultatīvā centra 
informatīvais biļetens”, “Kalendārs bibliotēkām”, “Latvijas 
jaunākās grāmatas” u.c.

– http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi
• Latvijas Bibliotēku portāls – www.biblioteka.lv
• Profesionālās vēstkopas: zinspec@lnb.lv; 

publbibl@lnb.lv; koledzubibl@lnb.lv
• Informācija Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapā

– www.lnb.lv sadaļā <Bibliotekāriem>

http://www.biblioteka.lv/
mailto:zinspec@lnb.lv
mailto:publbibl@lnb.lv
http://www.lnb.lv/


Paldies par uzmanību!
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