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Speciālā bibliotēka:

Patstāvīga bibliotēka, kas aptver vienu disciplīnu, atsevišķu zinību jomu 
vai īpašas reģionālas intereses.

Piezīme. Termins «speciālā bibliotēka» ietver bibliotēkas, kas galvenokārt apkalpo 
īpašas lietotāju kategorijas vai strādā ar konkrēta veida resursiem, kā arī kādas 
organizācijas sponsorētas bibliotēkas, kas kalpo šīs organizācijas mērķiem.

LVS ISO 2789 Informācija un dokumentācija: 

Starptautiskā  bibliotēku statistika 



https://www.lnb.lv/lv/latvijas-biblioteku-
statistiskas-informacijas-apkoposana

Pamatojoties uz Latvijas digitālajā kultūras 
kartē ievadītajiem statistikas datiem, 

2016. gadā Latvijā darbojās 1 671 bibliotēka, 
no tām

31 speciālā bibliotēka

https://www.lnb.lv/lv/latvijas-biblioteku-statistiskas-informacijas-apkoposana


Definīcijas, atskats vēsturē un mērķi

Zināšanu pārvaldības centri

Speciālā bibliotēka ir kādas organizācijas struktūrvienība, 
kas apkalpo noteiktu lietotāju grupu, specializējoties 
noteiktā priekšmetā.

Speciālais bibliotekārs ir informācijas profesionālis, kurš spēj 
stratēģiski lietot informāciju, lai atbalstītu savas 
organizācijas mērķus.

Semertzaki, Eva:

Special libraries as knowledge management centres /Eva 
Semertzaki.

Oxford : Chandos Publishing, 2011.

xxii, 314 lpp. ; 24 cm.



Kā renovēt bibliotēku
Projekta komanda
Plānošanas darbs
Interjers un iekārtojums
Elektroniskie pakalpojumi

Bassett, Dawn:

Facelifts for special libraries : a practical guide for
revitalising diverse physical and digital spaces/Dawn
Bassett, Brooke Ballantyne Scott and Jenny Fry.

Oxford : Chandos Publishing, 2010.

xviii, 161 lpp. : il. ; 24 cm.



Dažādi fakti par bibliotēkām un ar tām 
saistītajām nozarēm

Nodaļa par pasaules lielākajām speciālajām 
bibliotēkām

Oswald, Godfrey, 1966-:

Library world records /Godfrey Oswald.

Jefferson, North Carolina : McFarland & Company, Inc., 
Publishers, [2017]

xv, 379 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm



Empīrisks pētījums, balstoties uz 69 Vācijas 
zinātnisko speciālo bibliotēku pieredzi

Grāmatu apmaiņa - vai un cik aktuāla tā ir   
digitālo mediju laikmetā

Schmidt, Christian:

Schriftentausch und digitaler Medienwandel : eine 
empirische Untersuchung am Beispiel wissenschaftlicher 
Spezialbibliotheken /Christian Schmidt ; herausgegeben 
von Gerhard Hacker.

Berlin : Verlag BibSpider, [2017]

167 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm.



Speciālās bibliotēkas un informācijas centri

Valsts arhīvu speciālā bibliotēka
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta «Silava» bibliotēka
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja bibliotēka
Lauksaimniecības tehnikas muzeja «Kalēti» bibliotēka
Lībagu pagasta Dižstendes bibliotēka
Tiesiskās informācijas centrs
Sorosa Mūsdienu mākslas centrs - Rīga

Latvijas Nacionālā bibliotēka:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti.

Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1994-1998.



IFLA vadlīnijas juridiskajām bibliotēkām

Krājuma attīstība, pakalpojumi, pētniecība, 
prasības personālam, finansējums, 
arhivēšana, saziņa ar sabiedrību un skolām

Cuninghame, Keith :

Guidelines for legislative libraries /Keith Cuninghame.

Berlin : De Gruyter, 2009.

135 lpp. ; 22 cm.



Centrāleiropas parlamentu bibliotēkas

Bibliotēka, kas senāka par valsti

The Czech Parliamentary Library : a tribute on its 150th 
anniversary : the Central European parliamentary libraries 
from the past to the present /edited by Karel Sosna.

Praha : Office of the Chamber of Deputies of the Parliament 
of the Czech Republic, 2009.

206 lpp. : il., faks., portr. ; 24 cm.



Ungārijas Parlamenta bibliotēka –
dibināta 19. gs. 60-os gados
publikai atvērta kopš 1952.

Vēsture

Krājums

Pakalpojumi

Országgyűlési Könyvtár

The Library of the Hungarian Parliament /written and
edited by Károly Jónás, Zsuzsanna Tomcsányi, Judit Villám.

Budapest : Library of the Hungarian Parliament, 2003.

39 lpp. : il. ; 24 cm + 1 lp.



21 specializēta bibliotēka vienotā tīklā

kultūras vēsture, antropoloģija, zooloģija, 
filatēlija, kosmoss, dizains, mākslas vēsture….

Smithsonian Institution. Libraries.:

Libraries of the Smithsonian /Smithsonian Institution 
Libraries ; [concept and text: Juliane K. Bailey].

Washington : Smithsonian Institution Libraries, 2006.

48 lpp. : krās. il. ; 28 cm.



Mākslas bibliotēkas, to krājumi

Mākslas kolekciju pārvaldības noteikumi:

identifikācija
iegūšana
klasifikācijas sistēma
kataloģizācija
popularizēšana

Arts en bibliothèques /sous la direction de Nicole Picot.

Paris : Éditions du Cercle de la Libraire, 2003.

270 lpp., [12] lpp. iel. : il. ; 24 cm.



Bibliotekārā darba aspekti

Personāla attīstība

Mārketings

Pieejamība un drošība

15 mākslas muzeju bibliotēku profili

Art museum libraries and librarianship/edited by Joan M. 
Benedetti.

Lanham : Scarecrow Press : Art Libraries Society of North 
America, 2007.

xix, 312 lpp. : il. ; 28 cm.



Esejas par izpildītājmākslas bibliotēku un 
bibliotekāriem

Insights and essays on the music performance library 
/edited by Russ Girsberger & Laurie Lake.

Galesville : Meredith Music Publications, 2012.

xvi, 192. lpp. : il., notis ; 26 cm.



Kādas profesionālās prasmes un 
iemaņas, zināšanas un personiskās 
īpašības nepieciešamas bibliotekāram 
mūzikas pasaulē

Intervijas ar mūzikas bibliotekāriem: 
personiski stāsti un pieredze

Conversations with the World's Leading Orchestra and 
Opera Librarians /Patrick Lo.

Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, [2016]

xviii, 276 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm



Zinātniskās konferences materiālu krājums

Tematiskais aptvērums: teātris, bibliotēkas, muzeji, 
izstādes, personālijas…. 

Научные чтения "Театральная книга между прошлым и 
будущим" (5 : 2002 : Maskava, Krievija).

История театральных библиотек и коллекций : доклады и 
сообщения /Пятые научные чтения "Театральная книга 
между прошлым и будущим" : дек. 2002 г. ; сост. и науч. 
ред. А.А. Колганова.

Москва : Фаир-Пресс, 2003.

268, [1] с. ; 20 см.



Mācību līdzeklis bibliotēkzinātņu studentiem

Atskats vēsturē 

Bibliotēku veidi (klosteru, baznīcu, semināru, 
eparhiālās, labdarības iestāžu u.c. bibliotēkas)

Ieteikumi bibliotēkas darba organizācijā

Фунтикова, Светлана Петровна:

Православные библиотеки : прошлое и настоящее : учеб. 
пособие по спец. 05.27.00. "Библиотековедение и 
библиография" для студентов вузов культуры и искусств, 
преподавателей и практиков биб. дела /С.П. Фунтикова ; 
Московский гос. ун-т культуры и искусства.

Москва : МГУКИ : Профиздат, 2002.

254 с. ; 20 см.



Lietuvas Medicīnas bibliotēkas vēsture

Bibliogrāfija

Personu rādītājs

Lietuvos medicinos biblioteka :1944-2004 : istorija, 
bibliografija /[sudarė Ramutė Stankevičienė].

Vilnius : Lietuvos medicinos biblioteka, 2004.

302, [1] lpp. : il. ; 24 cm.



Raksti periodikā

• Iespiestie/drukātie izdevumi

Latvijā un ārvalstīs izdotie periodiskie izdevumi

• Elektroniskie resursi

LNB abonētās datubāzes






