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Kas notiek Latvijā?

Kas notiek bibliotēkās?



Nacionālo bibliotēku definīcija

"Nacionālā bibliotēka ir valsts dibināta 
institūcija, kas atbildīga par
attiecīgajā valstī publicētā vai uz šo valsti 
attiecināma dokumentāla mantojuma 
(galvenokārt visu veidu publikāciju) krāšanu, 
bibliografēšanu, glabāšanu un pieejamību ”



turp.
Nacionālā bibliotēka var būt atbildīga arī par attiecīgās 

valsts bibliotēku efektīvas un lietderīgas darbības 
tālāku veicināšanu, veicot tādus uzdevumus, kā:
valsts nozīmes kolekciju pārvaldīšana,
infrastruktūras nodrošināšana, 
darba koordinācija valsts bibliotēku un informācijas 
sistēmas ietvaros, 
starptautiskā sadarbība
vadības īstenošana 
Parasti šie pienākumi ir noteikti likumdošanā ”



Likumi
Par Latvijas Nacionālo bibliotēku

“1  pants (2) LNB ir visu Latvijas Republikas iespieddarbu glabātāja, nacionālo 
bibliogrāfisko resursu veidotāja un valsts bibliotēku sistēmas attīstības centrs
3  pants (1) LNB krājumi un datu bāzes ir vispārpieejams valsts īpašums
3  pants(3) LNB pārstāv Latvijas Republiku ar bibliotēku darbu saistītajās 
starptautiskajās organizācijās, piedalās šīs nozares starptautisko programmu izstrādē 
un īstenošanā    ”

Obligāto eksemplāru likums 
Bibliotēku likums 
Autortiesību likums
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likums

LNB ir iekļauta valsts zinātnisko institūciju un mācību iestāžu 
reģistrā



Eiropas nacionālo bibliotēku 
finansējumi

Bibliotēka Budžets Valūta Gads

Bulgārijas Nacionālā bibliotēka 1 163 milj  EUR 2008

Dānijas Karaliskā bibliotēka 325 2 milj  DKK 2008

Igaunijas Nacionālā bibliotēka 6 912 milj  EUR 2008

Somijas Nacionālā bibliotēka  25 milj  EUR 2008

Francijas Nacionālā bibliotēka 280 6 milj  EUR 2008

Gruzijas Nacionālā bibliotēka 1 311 milj  USD 2005

Vācijas Nacionālā bibliotēka 43 012 milj  EUR 2009

Islandes Nacionālā un Universitātes bibliotēka 798 3 milj  ISK 2008

Īrijas Nacionālā bibliotēka 9 690 milj  EUR 2004

Latvijas Nacionālā bibliotēka 3 287 milj  LVL 2009

Lietuvas Nacionālā bibliotēka 6 829 milj  EUR 2008

Luksemburgas Nacionālā bibliotēka 7 108 milj  EUR 2008

Maķedonijas Nacionālā bibliotēka 675 970 00 EUR 2006



Eiropas nacionālo bibliotēku 
finansējumi 2
Moldovas Nacionālā bibliotēka 460 693 00 EUR 2006

Nīderlandes Nacionālā bibliotēka 41 8 milj  EUR 2008

Norvēģijas Nacionālā bibliotēka 314 8 milj  NOK 2008

Polijas Nacionālā bibliotēka 26 500 milj  EUR 2007

Portugāles Nacionālā bibliotēka 5 733 milj  EUR 2005

Krievijas Nacionālā bibliotēka (Pēterburga) 636 650 milj  Rubles 2008

Krievijas Nacionālā bibliotēka (Maskava) 1 110 bilj  Rubles 2009

Serbijas Nacionālā bibliotēka 5 466 milj  EUR 2007

Slovākijas Nacionālā bibliotēka 3 7 milj  EUR 2006

Slovēnijas Nacionālā un Universitātes bibliotēka 8 173 milj  EUR 2008

Zviedrijas Nacionālā bibliotēka 25 milj  SKR 2000

Šveices Nacionālā bibliotēka 32 milj  CHF 2008

Ukrainas Nacionālā bibliotēka 40 95 milj  Ukr Hryvna 2007



Finansējums informācijas 
resursiem LNB krājumam

2009 g  – samazinājums par 25 %       
salīdzinot ar 2008 g 

Plānotais 2010.g. samazinājums par 38%
salīdzinot ar 2009.g.

Presenter
Presentation Notes
Aprēķini ir veikti, pamatojoties uz iepriekšējo gadu izmaksām, kas jau ir samazinātas minimāli  Ja strauji samazinās Latvijas izdevējdarbība (izdoto nosaukumu skaits), tad, protams, reālās izmaksas arī samazinās 



LNB krājuma stiprās puses
Nacionālais krājums

T sk  ārvalstu izdevumi par Latviju, latviešiem
Speciālie krājumi (Retumi, Letonika, notis, skaņu 
ieraksti, attēlizdevumi, kartes u c )
Pamatprofils/specializācija – humanitārās un 
sociālās zinātnes 

Plašākā un aktuālākā nozaru literatūras kolekcija 
svešvalodās valstī par vēsturi, mākslu, arhitektūru, dizainu, 
mūziku, kultūrpolitiku un kultūras menedžmentu, filozofiju, 
izglītību, politiku, bibliotēkzinātni u c  humanitārajām un 
sociālajām jomām

Presenter
Presentation Notes
Ka neviena cita bka valstī krājumi ļoti daudz piedāvā radošo profesiju vai t saukto radošo industriju pārstāvjiem



LNB darba rādītāji
2006 2007 2008 2009

Lasītāju skaits 55 953 81 363 84 200 85 000

Apmeklējums 605 845 786 198 746 568 800 000

Izsniegumi 1 681 691 1 689 741 1 407 587 1 408 000



Darbinieku skaita un algu 
izmaiņas

Darbinieku skaits samazinājies par 26% 
2008/01 495
2009/01 368
Atbrīvoti 130 darbinieki ar augstu profesionālo 
kvalifikāciju un darba pieredzi
Algu fonds samazinājies par 34 %



Ietekmējošie faktori

Veicinošais faktors- zinošs, 
profesionāls kolektīvs, jaunās ēkas 
būvniecība 
Kavējošais faktors- Valdības sasteigtie, 
nepārdomātie lēmumi. Valdības un 
kontrolējošo institūciju brīžam nekonstruktīvā 
darbība



Helsinku publiskās bibliotēkas  
devīze - ”Investēt bibliotēkās, 
tas ir tas pats, kas investēt ceļos, 
tiltos”.



Paldies par uzmanību!

Dzintra Mukāne
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