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Šodien…

o Tendences akadēmisko bibliotēku krājumu 
attīstības politikā

o Abonētie e-resursi LATABAs bibliotēkās

o Sadarbība un koordinācija e-resursu 
abonēšanā – vai nepieciešama un iespējama? 



Tendences akadēmisko bibliotēku krājumu 
attīstības politikā (I): satura attīstības stratēģija
o Krājuma attīstība – aptver fiziskās kolekcijas - to, kas ir bkas īpašums. 
Satura attīstība – aptver plašāk - visu, kam var nodrošināt piekļuvi

o Lietotāju pieprasījums – dažādie e-resursu iegādes modeļi (Patron-driven 
acquisition (PDA), Demand-driven acquisition (DDA), Evidence-based 
aquisition (EBA)); lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz datiem par e-
resursu izmantojumu vai pieprasījumu 

o Mazinās nozaru bibliotekāru (subject librarian) loma, bibliotekāri vairāk 
kļūst par mediatoriem, starpniekiem satura piekļuvei 

o Straujāka pāreja uz e-resursiem, ap 70-90 % no budžeta krājumam – e-
resursiem. 

Hunt, Stuart. Collection development in UK university libraries. Collection Building, 
36/1, 2017, pp.29-34.



Tendences akadēmisko bibliotēku krājumu 
attīstības politikā (II)

o Atbalsts pētniecībai, krājums kā pakalpojums

Reimer, Torsten. The once and future library: the role of the (national) 
library in supporting research. Insights, 31, 2018.

o E-resursu un tehnoloģiju ļoti dinamiskā attīstība

«It is not radical to believe that the print book will become a special 
collections format along with manuscripts and incunabula.» 

Reagan, Katherine. Books in tha Age of Anxiety
(Books in Hard Times: The Impact of the Recession on Collectors, 

Librarians&the Antiquarian Book Trade, New York, 2009), available 
online http://www.grolierclub.org/Files/3.2.ReaganDESIGNED.pdf



Tendences akadēmisko bibliotēku krājumu 
attīstības politikā (III):

20 ASV akadēmisko bibliotēku aptauja

o Krājuma attīstības politikas nozīme – tiek definēti tikai pamatprincipi, no 
sarežģītām, detalizētām uz vienkāršākām

o Iegādes modeļos dominē pieprasījums - Demand-driven acquisition(DDA) 
u.c., izmanto ¾ no aptaujātajiem

o Big deals e-resursu iegādē - konsorciju līgumi, vairākgadu līgumi, kolekciju 
iegāde utml.

o E-resursu «spiediens» uz finansējumu/krājuma budžetu

o Lokālu digitālo kolekciju veidošana

o Nepieciešamība pierādīt savas bibliotēkas nozīmību, vērtību, «pārdot» 

o Collective colections drukātajiem izdevumiem

Horava, Tony, Levin-Clark, Michael. Current trends in collection development 
practices and polices. Collection Building, 35/4, 2016, pp.97-102.



Pārskats par e-resursu piedāvājumu Latvijas 
akadēmiskajās bibliotēkās

o 25 LATABA bibliotēkas

o 2019 gads

o Datus apkopoja : LNB Uzziņu un informācijas centra 
darbinieki  Saiva Čākure, Līva Pormale

o Kopā ~130 datubāzes, izņemot nacionālās-Latvijas 
datubāzes

o Visvairāk : ScienceDirect, Scopus, Web of Science 
15/13 bkas 

o 85 datubāzes vai 65 % abonē tikai 1 bka



Populārākās
Datubāze Abonentu skaits

ScienceDirect, Scopus 15

Web of Science 13

EBSCO Academic Search Complete (tā 
sauktā Nacionālā pakete + MasterFILE 
Premier, Health Source: 
Nursing/Academic Edition+Consumer 
Edition, Newspaper Source, ERIC, 
GreenFILE, LISTA, MEDLINE)

12

EBSCO eBook collection 11

Britannica Online Academic Edition 5

JSTOR 5

ProQuest Ebook Academic Complete/ 
Ebook Central

5



Datubāze Abonentu skaits

Cambridge Journals Online 4,5

Emerald 4

ProQuest Dissertations & Theses 4

Sage Journals Online (Sage Premier) 4

SpringerLink Contemporary Journals 4

Wiley Online Library (Journals) 4



Datubāze Abonentu skaits

EBSCO Business Source Ultimate 3

OECD iLibrary 3

Taylor&Francis 1+2

• ClinicalKey
• EBSCO Business Source Complete
• EBSCO: Central & Eastern European 

Academic Source
• EBSCO: Medline Complete
• HeinOnline
• Naxos Music Library 
• Oxford Music Online
• Oxford Reference Premium
• Passport
• Westlaw UK
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Secinājumi

o Visplašāk pieejamās ir d/b, kam ir 100 % valsts 
finansējums vai daļējs līdzfinansējums

o EBSCO noturīgā popularitāte 

o Vismaz 2-4 bibliotēkās ir pārstāvēti redzamākie lielie 
izdevēji – pilntekstu žurnālu d/b, mazāk e-grāmatas 
(Cambridge Journals Online, Sage, Springer, Wiley, 
Taylor&Francis)

o Bibliotēkas cenšas abonēt vairākas sev specifiskās 
datubāzes (medicīna, lauksaimniecība, eksaktās un 
dabaszinātnes, sports, militārās zin., finanses u.c.) 



Baltijas valstu konteksts

o Salīdzinājums 2007.gadā

o 6 bibliotēkas - Latvijas, Igaunijas, Lietuvas NB,

Latvijas Universitāte, Tartu Universitāte, Viļņas 
universitāte

o 2007.gadā - pārliecinoša līdere Tartu 
universitātes bibliotēka, vairāk kā 20 d/b tikai 
eksaktajās un dabaszinātnēs 

o 2019.gadā – Tartu UB vairāk kā 60 d/b, Viļņas 
UB – tuvu 50



LNB piedāvājums 
Piemēri

Humanitārās un sociālās zinātnes, 
kultūra un māksla, radošās industrijas 
→

Bibliotēkzinātne →

• 7 EBSCO nozaru d/b; De Gruyter: 
SSH package

• Oxford Art Online, Oxford Music 
Online

EBSCO, EASTVIEW 

Enciklopēdijas, rokasgrāmatas → • Cambridge Companions Online
• International Encyclopedia of the 

Social and Behavioral Sciences
• Oxford Handbooks Online: 11 

kolekcijas

Atšķirīgu materiālu d/b:  
• Laikrakstu digitālie arhīvi →
• Attēlu d/b                           →
• Mūzikas, video ieraksti    →

Financial Times (1888-2016) +
ArtStore
Naxos: Music Library, Video Library



LNB piedāvājums...

Piemēri

Reģionālais uzsvars - Baltija, 
Austrumeiropa

• Baltisches Biographisches 
Archiv 

• EBSCO: Central & Eastern 
European Academic Source

• C.E.E.O.L.: Central East 
European Online Library 

Vairākas d/b krievu val.  • BiblioRossica
• EASTVIEW
• Integrum Techno  



LNB e-resursu attīstības politika 2019-2023

o Labāk saprast:

• savu «nišu» 

• atbilstību LNB lietotāju vajadzībām

• papildināt kopējo e-resursu piedāvājumu studijām un 
pētniecībai Latvijā 

o E-resursu iegādes modeļi – izmēģināt kādu no e-grāmatu 
iegādes modeļiem

Varbūt turpmāk priekšroka tiem resursiem, kurus var 
iegādāties nevis abonēt? Uzsvars uz e-grāmatu kolekcijām?

o Saglabāsies esošās satura prioritātes un akcenti



Jautājumi

o Kā attīstīt sabalansētu e-resursu attīstības modeli, ja 
izmaksas ar katru gadu palielinās par 3-5%?

o Ko darīt ar šauras specializācijas e-resursiem, kuru 
izmaksas attiecībā pret potenciālo lietotāju skaitu ir un 
būs augstas?

o Kā efektīvāk izzināt lietotāju vajadzības un elastīgāk 
reaģēt uz tām? 

o Kā datubāzu abonēšanu mainīs Open Access 
publikācijas?

o Vai visu tiešām nosaka/noteiks tikai lietotāju 
pieprasījums? (piem., e-grāmatu kolekcijas)

o Kā attīstīt effektīvu informācijpratības sistēmu? E-
resursu mārketingu?



o Šobrīd finanšu un administratīvie resursi ir sadrumstaloti –
daļu resursu licencē KISC, daļu IZM, daļu – pašas bibliotēkas

o E-resursu piedāvājums ir nevienmērīgs un tikai daļēji 
apmierina mūsdienu studiju un pētniecības vajadzības 

o Netiek izmantota labākā starptautiskā pieredze kolektīvai e-
resursu abonēšanai, Latvija nav pārstāvēta The 
International Coalition of Library Consortia (ICOLC), 
atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas

o E-resursu attīstībai pietrūkst stratēģiska redzējuma ilgākam 
laika periodam, vienlaikus e-resursu piedāvājums attīstās 
ļoti strauji un daudzveidīgi

Vai ir vajadzīga/iespējama koordinācija e-
resursu iegādē?
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Kā/vai mainīt situāciju?

o Diskusijas 

• Modelis, kādu vēlamies 

• Spēcīga, pārliecinoša argumentācija

o Baltijas un Ziemeļvalstu pieredze 

o Savstarpēja informētība

Priekšlikums – reizi gadā atjaunots pārskats par 
LATABAs bibliotēku abonētajiem/piedāvātajiem 

e-resursiem



«Ja jums ir dārzs un bibliotēka, jums ir viss, kas 
nepieciešams». Marks Tullijs Cicerons 

Paldies! 

Aivija.Everte@lnb.lv


