
Jaunieguvumi LNB 
Bibliotēkzinātnes lasītavas 

krājumā
Elita Vīksna

LNB Bibliotēku attīstības centrs

elita.viksna@lnb.lv

2019. gada 28. februāris

mailto:elita.viksna@lnb.lv


• Starptautisko zinātnisko konferenču 
raksti

• Misiņa bibliotēka, tās krājums un 
attīstība

• Kārlis Egle

Meklējiet rakstos! : Misiņa bibliotēkai un Kārlim 
Eglem 130 : rakstu krājums /sastādītāja un 
zinātniskā redaktore Dr.phil. Ineta Kivle.

Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 
[2018]

319 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm



• Bibliotēkas. Datu apstrāde, pārvaldība un 
drošība

• Bibliotekāru loma

• Bibliotēku informācijas tīkli

Weiss, Andrew, 1971-:

Big data shocks : an introduction to big data for 
librarians and information professionals /Andrew 
Weiss.

Lanham : Rowman & Littlefield, [2018]

xxi, 195 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 23 cm.



• Elektroniskie resursi bibliotēkās

• Digitālo bibliotēku pārvaldība

Talbott, Holly, 1987-:

Electronic resources librarianship : a practical 
guide for librarians /Holly Talbott and Ashley 
Zmau.

Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, 2018.

xvii, 175 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 28 
cm.



• Bibliotēku aizstāvība

• Bibliotēkas. Mērķi un nolūki

• Bibliotēkas un sabiedrība

• Uzticība, apņēmība un griba gūt panākumus

Aldrich, Rebekkah Smith:

Sustainable thinking : ensuring your library's future in 
an uncertain world /Rebekkah Smith Aldrich.

Chicago : ALA Editions, an imprint of the American 
Library Association, 2018.

xviii, 194 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm



Brīvprātīgo darbs bibliotēkās

Lehn, Carla Campbell:

From library volunteer to library advocate : tapping into 
the power of community engagement /Carla Campbell 
Lehn.

Santa Barbara, California ; Denver, Colorado : Libraries 
Unlimited, [2018]

xxvi, 186 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm



• Studentu orientēšanās bibliotēkā

• Gadījumu izpēte: spēles, ekskursijas, 
prezentācijas

Planning academic library orientations : case studies 
from around the world /edited by Kylie Bailin, Benjamin 
Jahre, Sarah Morris.

Oxford : Chandos Publishing, [2018]

xxii, 351 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 23 cm.



• Bibliotēka – vieta radošiem 
meklējumiem

• Pakalpojumu modeļi: digitālo mediju 
laboratorija, meistarotāju darbnīca, 
datu vizualizācija, zināšanu tirgus u.c.

Webb, Katy Kavanagh:

Development of creative spaces in academic libraries :
a decision maker's guide /Katy Kavanagh Webb.

Oxford ; Cambridge : Chandos Publishing, [2018]

xvii, 194 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.



• Plānošana 

• Būvniecība

• Nepieciešamais aprīkojums un 
personāls

• Krājuma pārvietošana un izvietošana

• Krājuma pārvaldība

VanDuinkerken, Wyoma, 1968-:

Library storage facilities : from planning to construction
to operation /Wyoma vanDuinkerken, Wendi Arant
Kaspar, and Paula Sullenger.

Cambridge : Chandos Publishing, [2019]

xv, 250 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm.



• Mutvārdu vēstures funkcija bibliotēkā 

• Bibliotēka kā vietējo zināšanu glabātāja

• Bibliotēka un kopiena

Nelson, Cyns:

Oral history in your library : create shelf space for 
community voice /Cyns Nelson.

Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an imprint 
of ABC-CLIO, LLC, [2018]

xv, 116, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm



• Tradīcijas un tendences 

• Resursi, sadarbība un gadījumu izpēte 
no ASV pieredzes 

• Pētniecība un meklēšanas stratēģijas  

• Pārvaldība un finansējums

Genealogy and the librarian : perspectives on 
research, instruction, outreach and management 
/edited by Carol Smallwood and Vera Gubnitskaia.

Jefferson, North Carolina : McFarland & Company, Inc., 
[2018]

vii, 293 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm



• Bibliotēku iznīcināšana un izlaupīšana

• Bibliotēkas un nacionālsociālisms

Rydell, Anders, 1982-:

Book Thieves : the Nazi looting of Europe's libraries and 
the race to return a literary inheritance /Anders Rydell.

New York : Penguin Books, [2018]

xv, 352 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm



• Igaunijas Nacionālā bibliotēka

• Ieskats reto izdevumu kolekcijā

Eesti Rahvusraamatukogu pärlid = Pearls of the
National Library of Estonia /koostaja Mihkel Volt.

Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2018.

104, [7] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 
18 cm
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