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Šodienas plāns 

• Ko lasītājs gribētu sagaidīt no savas bibliotēkas? Kā 
bibliotēkām domāt par nākotnes lasītāju? 

• Jaunās tehnoloģijas bibliotēkās 

• Kāpēc e-grāmatu izplatība Latvijā ir niecīga? Kādas 
ir iespējas bibliotēkām? 

• Drukāto un digitālo grāmatu līdzāspastāvēšana? 







Libraries have struggled to understand their 
role in communities as technology has 

changed.  In addition to encouraging children 
to read and lending books, they have migrated 
from providing access to online databases to 
cataloging the web then providing computer 
terminals and now broadband access as the 
needs of the citizenry for information has 

changed.  The shift in reading towards eBooks 
presents a particular problem for them 

because it’s happening with startling rapidity 
and presents significant technological 

challenges.- David Vinjamuri, Forbes 



Pew Internet & American Life Project (2013) 
- Library Services in the Digital Age 



Libraries are embracing new technologies 
while creating dynamic community centers 

filled with life. They are no longer a house of 
dusty books and card files; they are centers of 

creativity, research and collaboration...and 
they are free. - Frankie Rendón, Digital 

Marketer and World Traveler 



Not only are librarians at the forefront of 
information management and organization, 

they are administrative and community 
leaders charging forth to enhance the public's 

experience inside and outside the library.- 
Frankie Rendón, Digital Marketer and 

World Traveler 



Tehnoloģiju radītie izaicinājumi 

•  Tehnoloģijas attīstās arvien straujām - digitālā 
plaisa tikai palielināsies 

•  “Mobilizācija” – visu gribu tagad un tūlīt! 

•  “Always-on” sabiedrība – cilvēki kļūst par 
fokusēties nespējīgām “pankūkām” 



Ko lasītājs gribētu sagaidīt no savas bibliotēkas? 

•  Jādefinē lasītājs, jo tie ir dažādi. Pētnieks, “tante Bauskā” un 
Pušmucovas pamatskolas skolēns ir pavisam dažādas pasaules. 

•  Lokālā satura uzkrāšana, uzglabāšana un piedāvāšana 

•  Cilvēki sagaida, ka meklēšana un piekļuve informācijai ir 
iespējama no jebkuras vietas (proti, no mājām) 

•  Tomēr ne visi prot meklēt un apstrādāt informāciju - bibliotekāri 
ir tie, kas var palīdzēt nepazust informācijas okeānā 

•  Ērts darbs ar katalogiem, reģistriem (pieejamība, rindas, 
pasūtīšana) un datu bāzēm (to pieejamība ārpus bibliotēkām) 



Ko lasītājs gribētu sagaidīt no savas bibliotēkas? 

•  Grāmatu (un citu materiālu) ieteikšanas algoritmi 
(bibliotekāri?) 

•  Grāmatu izsniegšana ārpus bibliotēkām (piemēram, uz 
pakomātiem) 

•  Lai bibliotēka ir pieejama tam ērtos veidos, piemēram, 
sociālajos tīklos, mob. aplikācijās 

•  Datoru zāle, e-lasītāju izmantošana cilvēkiem, kam pašiem nav 
datora un/vai Interneta pieslēguma 

•  Pasākumi mazākiem bērniem – lasītprasmes, informācijpratības 
un koncentrēšanās veicināšana 

•  Darbs ar krājumu digitalizāciju un digitalizēto materiālu iestrādi 
jaunos projektos un produktos (“Zudusī Latvija”) 



Citi tehnoloģiju pielietojuma veidi bibliotēkās 

• Mobilās aplikācijas (informācija, saziņa, piekļuve 
pakalpojumiem) 

• GPS aplikācijas, kas ļauj vieglāk atrast materiālus 
bibliotēkā 

• Video ieraksti, tiešraides, screencasts 

• Jaunākās tehnoloģijas (3D printeri, virtuālās 
realitātes ierīces) 













Parunāsim par e-grāmatām 
•  Kāpēc cilvēki lasa e-grāmatas? 

•  Kāpēc cilvēki nelasa e-grāmatas? 

•  Latvijā izdotas jau >1000 e-grāmatas (lielākais izdevējs – 
Zvaigzne ABC). Izplata paši un caur citām platformām (Apple 
iBooks, Fastr Books) 

•  Autortiesību un to aizsardzības jautājums (no Adobe DRM uz 
Social DRM) 

•  Fastr Books Latvijā ievieš grāmatu abonēšanas pakalpojumu 
(5.71€ mēnesī) 

•  Amazon kašķis ar grāmatu izdevējiem (Hachette) 

•  Bibliotēkas un e-grāmatas (vai bibliotēkas palielina/samazina 
grāmatu pārdošanas apjomus?) 





Parunāsim par e-grāmatām 

•  Fizisku grāmatu ir vieglāk uztvert nekā digitālu, tāpēc papīra 
grāmatas vēl kādu laiku neizmirs 

•  Grāmatas kā sociālie tīkli, kurās lasītāji un autori kopā veido un 
papildina saturu 

•  Grāmatas savienotas savā starpā un ar citiem objektiem 

•  Nākotnē autoriem būs jābūt inženieriem, programmētājiem, 
mārketinga speciālistiem un arī rakstniekiem 

•  Grāmata tev nepieder, ir tikai tiesības tai piekļūt (kontroles 
jautājums) 

•  Saturs bija, ir un būs karalis! 



Paldies! 


