
Dānijas bibliotēku DNS 

–

Dānijas bibliotēku DNS 
viss, lai cilvēki būtu radošāki, gudrāki, 

viedāki

Izslavēto dāņu dzīves filozofiju hygge sastapām arī bibliotēkās. Ar 
vārdu hygge apzīmē drīzāk atmosfēru un pieredzi nevis lietas. Tas 

nozīmē būt kopā ar cilvēkiem, kurus mīlam. Tā ir mājīguma un 
drošības izjūta, kas ļauj justies pasargātiem un mudina novilkt 

savas bruņas. Tā ir labsajūta. Un to var radīt ikviens!”



43 098 km2

5,5 milj. iedzīvotāju

Brauciena organizatore Māra Jēkabsone

Grupas vadītājas Inese Kravale

LBB valdes locekle, LBB JSS vadītāja

Elīna Sniedze





Bibliotēka spēj apvienot 

jauno, moderno ar klasisko 

un seno, bibliotēka, kurā 

jūtams nopietns, zinātnisks 

un plānots darbs.  

Kreativitāte, inovācijas, 
zināšanas un vide – tie ir 

galvenie virzieni, kuros 

attīstās Dānijas bibliotēkas. 



By © User:Colin / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, https:

//commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66870365

Melnais dimants ir Dānijas Karaliskās bibliotēkas 

vecās ēkas paplašinājums

Atvērts  1999. g. septembrī

Karaliskā bibliotēka dibināta 1648. g. (karalis Frederiks III), 

bet publikai atvērta 1793. gadā.

1989. g. apvienota ar  Kopenhāgenas universitātes bibliotēku





Kur esmu es?

•Uz kuģa

•Pludmalē

•Nē, bibliotēkā





Pāreja no Melnā dimanta uz 

bibliotēkas seno daļu 



Peder Griffenfeld

(1635 –1699) :

•valstsvīrs

•karaļa Frederika 

V padomnieks 

•karaliskais 

bibliotekārs











Mēs tiekam gaidīti!

Dodamies!

Kopenhāgenas Galvenā 

bibliotēka

19 filiāles

https://bibliotek.kk.dk/
https://bibliotek.kk.dk/


•4 stāvi

•120 bibliotekārie darbinieki

•1 miljons apmeklējumu

•pašapkalpošanās

•zvanu centrs

•bibliotekārs tikai 3. stāvā

•informācija – katrā stāvā, arī 

plauktos 



Izvēlies: 

bibliotekāra vai 

iedzīvotāju pakalpojumus +

paņem numuriņu



Izsniegšana Nodošana
Pašapkalpošanās 

+ palīdzība



Izsniedz uz 28 dienām





Grāmatu rezervēšana –

plauktu plaukti …



Kopenhāgenas

Galvenā bibliotēka 

Šeit mēs redzējām kā mainās

bibliotekāra loma. Nav bibliotekāru

galdu, bibliotēkā ir vairākas zonas –

studentiem, bērniem, lekciju telpas,

telpas lasītāju klubiem un interesentu

grupām. Darbinieki tiek apmācīti, lai

viņi kļūtu par pedagogiem. Ir izveidots

zvanu centrs, kurā strādā 8 cilvēki.

Viņi atbild uz telefonu zvaniem un

epastiem. Centrs strādā no 8.00 līdz

20.00 un apkalpo 20 bibliotēkas.

Bibliotekāri apgūst jaunas

kompetences.



Ja lietošanas termiņš ir pārsniegts, 

piemēro šādas likmes:

Nokavēts Pieaugušie Bērni 0-17 gadiem

1 – 7 dienas DKK 20 = 2,60 € DKK 10 =  1,3 € 

8 – 30 dienas DKK 120 = 16 € DKK 55 = 7,3 € 

Vairāk kā 30 dienas DKK 230 = 30 € DKK 120 = 16 € 

31 dienu pēc aizdevuma termiņa beigām

materiāli tiek uzskatīti par nozaudētiem,

tāpēc bibliotēka sūtīs rēķinu.





Atvērts 2015. gadā

Bibliotēka  

Iedzīvotāju apkalpošanas  

dienesti

Mediju / projektu telpas

Kafejnīca

Divas zāles

Vieta mācībām

Spēļu laukumi utt.

https://www.visitaarhus.com/ln-int/dokk1-gdk1077504

Platība - 35,600 m²

Cena - € 280 million excl. VAT

Dizains - Schmidt Hammer Lassen Architects

https://dokk1.dk/english

Iedzīvotāji - 300,000

Orhūsas Universitātes 

bibliotēka

Karaliskās/nacionālās 

bibliotēkas filiāle 

Orhūsā

DOKK1 + 18 filiāles

https://www.visitaarhus.com/ln-int/dokk1-gdk1077504
https://dokk1.dk/english


Dodamies iekšā!







Ātri un viegli transformējama 
vieta dažādiem pasākumiem





Telpas, vietas 

gandrīz visiem 

dzīves gadījumiem





Mācies

spēlējot!

Dažādas 

vajadzības –

dažāds

aprīkojums



Ģimenes un bērnu nodaļa



Viss bērniem –

spēles, grāmatas,

teātris, darbnīcas 

u.c.



Par vecākiem ar 
bērniem padomāts! 

Un viņi nāk!



Izstādes



7,5 m garš, sver 3 tonnas

Savienots ar pilsētas slimnīcu, 

lai jaunie vecāki var iezvanīt

jaundzimušā ierašanos pasaulē





Platība: 5,900 m2

Atvērta: 2014
Darbinieki: 63

Apmeklētāji: 543,000 2015. g.

Atvērta: 79 stundas nedēļā – 48 stundas ar darbiniekiem / 31 stundas atvērtā bibliotēka

Arhitekts: Kr. H. Nielsen and GPP 

Interjera dizains: Lammhults Biblioteksdesign A/S

https://www.herningbib.dk/english

Herningas bibliotēka –

komūnas centrs

Renoverprisen 2015

Renovēta ēka, kurā pirms tam 

atradusies baznīca, veikals, restorāniņš. 

Bibliotēka kā satikšanās vieta gan 

jauniešiem, gan senioriem, gan 

strādājošiem cilvēkiem. Jauki un 

priecīgi randiņi, lieliska atmosfēra. Arī 

te darbojas atvērtas bibliotēkas 

modelis.

https://www.herningbib.dk/english


Herningā mūs jau gaida!

Bibliotēka atvērta;

I-V 8-21

VI-VII 8-17

Bibliotekārs pieejams

I-IV 10-19, V  10-17

VI-VII 10-15

Ieeja ar Sundhedskort

un bibliotēkas pin kodu



3 līmeņu apkalpošana:

1. līdz 5 minūtēm (kas?, kur?, cikos?) - viesmīlīgais 

bibliotekārs

2. līdz 15 minūtēm

3.  no 15-30 minūtēm

2

3



82 m2 platforma 

laikrakstiem/žurnāliem 

skatuve/vieta pasākumiem







Darbinieku telpas –

bez darbiniekiem





Visi ir gaidīti!

Visi nāk!



Šķirotājs (55 kastes) 





Pagrabstāvs

90% materiālu izvietoti 

pagrabstāvā,

tikai 10% ielas līmeņa 

stāvā



Dīvāniņi krātuvē!

Palasīt, pagulēt, patusēt…

Kā mājas bibliotēkā!



https://wearelibrarypeople.com/project/denmark/herning/herning-public-

library-denmark/pr/16137?imageid=10967

https://wearelibrarypeople.com/project/denmark/herning/herning-public-library-denmark/pr/16137?imageid=10967


Atvērta:

I-V  7-22

VI-VII 7-16

Bibliotekārs –

I-VI 10/14-18/16/13



Pastaigas pa kalniem

Iespēja iegrimt jūrā,

klausoties mūziku

Salu izpēte





Iedzīvotāju apkalpošana



Kā var parādīt 

grāmatas!



Es atradu šo, noskenēju.

Aparāts piedāvā vēl arī šo un šo, 

vēl to … atrodas plauktā x un xx …



2017





Atvērta:

I-V 8-22

VI-VII 8-17

Bibliotekārs:

I-V  10-19/17

VI-VII 10-14







Milzīga izmēra karte pa visu sienu

Darbina ar navigāciju





Sava skaņu studija





Pa bibliotēkas logu vai
no terases var vērot tilta pacelšanos!





Bibliotēkā ir divi šķirotāji:

• Sonderborgas/Vācu bibliotēkai

• filiālēm



Vācu bibliotēka





Šifri – tik pārskatāmi!

Tiešām skauž!

Ērti gan lietotājam, 

gan darbiniekam.



Ideālais 

daiļliteratūras 

izvietojums

Kaut pie mums

tā būtu!



Omulības un laimes 
manifests

Noskaņa Harmonija

Klātbūtne Ērtības

Bauda Pamiers

Vienlīdzība Kopības sajūta

Pateicība Pajumte



Labsajūtas pirmās nepieciešamības 
komplekts

Ir jādzīvo šeit un tagad. Hygge ir piepildīta ar spēcīgu vēlmi un apņemšanos 
izdzīvot un izbaudīt pašreizējo brīdi. 

(Meiks Vikings «Mazā HYGGE grāmata»)

Sveces (bibliotēkās 
neredzējām )
Labas kvalitātes šokolāde
Iecienīta tēja
Iemīļota grāmata
Iemīļota filma
Ievārījums
Vilnas zeķu pāris

Iemīļotāko vēstuļu izlase
Silts džemperis
Piezīmju grāmatiņa
Silta sega
Pildspalva
Mūzika
Fotogrāfiju albums



Bibliotekāres no Dānijas 
Maija Piekuse & Lāsma Zariņa


