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Ventspils 1.ģimnāzijas un Ventspils bibliotēkas projekts
 INFORMĀCIJA -> PRASMES -> ZINĀŠANAS

 Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas

 

projektu

 

konkursā

 
“Pakalpojumi bērniem publiskajās un skolu bibliotēkās”

Resursi
Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE 3.0 papildlicence
Ventspils 1.ģimnāzijas bibliotēkai - terminālserviss
Apmācības 
Datu ievade Ventspils kopkatalogā

Rezultāti
Aprobēts sadarbības modelis reģionāla korporatīva kopkataloga
veidošanā



Ventspils 1.ģimnāzijas, Ugāles un Piltenes bibliotēkas 
automatizācijas pilotprojekts 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes 
infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana”

 
projektā

 

„Valsts vienotā

 

bibliotēku informācijas sistēma”

Resursi
Bibliotēku informācijas sistēmas licence Ventspils 
1.ģimnāzijas un Piltenes bibliotēkai
Apmācības 5 speciālistiem (Piltene, Ugāle, Ventspils 
1.ģimnāzija) darbam ar bibliotēku informācijas sistēmu 
(VVBIS finansējums)
Svītrkodu skeneri Piltenes, Ugāles un Ventspils 
1.ģimnāzijas bibliotēkai
Krājuma ievade un svītrkodēšana (~ 22 tūkst. eks., t.sk. 
Ventspils 1.ģimnāzijas pamatfonds – vairāk kā 5 
tūkst. eks.)
Lasītāju datu ievade vienotajā lasītāju datu bāzē (~1.2 
tūkst., t.sk. 400 Ventspils 1.ģimnāzijas lasītāji)
Novadpētniecības datu ievade (~1 tūkst.)



Ventspils 1.ģimnāzijas, Ugāles un Piltenes bibliotēkas 
automatizācijas pilotprojekts 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes 
infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana”

 
projektā

 

„Valsts vienotā

 

bibliotēku informācijas sistēma”

Rezultāti
Informācijas pieejamība par krājumu internetā no vienota informācijas 
pieejas punkta http://katalogs.biblioteka.ventspils.lv
Automatizēta grāmatu izsniegšana/saņemšana Ugālē (12.02.), Piltenē
(28.02.), Ventspils 1.ģimnāzijas bibliotēkā
Informācija par eksemplāru pieejamību (plauktā, izsniegta lasītājam) 
Vienots lasītāju reģistrs, informācija par lietotāju parādsaistībām
Jaunu pakalpojumu ieviešanas iespējas – rezervēšana
Bibliotekāro procesu tālākas automatizācijas iespējas (komplektēšana, 
summārā uzskaite)
Resursu ekonomija (bibliogrāfisko aprakstu izveide, lasītāju datu 
ievade, apmācību organizācijas iespējas



Ventspils 1.ģimnāzijas, Ugāles un Piltenes bibliotēkas 
automatizācijas pilotprojekts 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes 
infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana”

 
projektā

 

„Valsts vienotā

 

bibliotēku informācijas sistēma”

Riski
Komunikāciju kvalitāte









































Jautājumi?

Vija Draviņa, Ventspils 1.ģimnāzija, vijad@e118.lv
Margarita Marcinkeviča, Ventspils bibliotēka, 
margarita.marcinkevica@ventspils.gov.lv


	Ventspils 1.ģimnāzijas un Ventspils bibliotēkas �sadarbības modelis
	Ventspils pilsētas un rajona bibliotēku informācijas infrastruktūra
	Ventspils 1.ģimnāzijas un Ventspils bibliotēkas projekts�INFORMĀCIJA -> PRASMES -> ZINĀŠANAS�Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projektu konkursā�“Pakalpojumi bērniem publiskajās un skolu bibliotēkās”
	Ventspils 1.ģimnāzijas, Ugāles un Piltenes bibliotēkas automatizācijas pilotprojekts �Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” �projektā „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma”
	Ventspils 1.ģimnāzijas, Ugāles un Piltenes bibliotēkas automatizācijas pilotprojekts �Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” �projektā „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma”
	Ventspils 1.ģimnāzijas, Ugāles un Piltenes bibliotēkas automatizācijas pilotprojekts �Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” �projektā „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma”
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Jautājumi?

