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Lietotie saīsinājumi
Saīsinājums
AsiaRes

Apraksts
Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra bibliotēka

AKML

Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītava

AV

Audiovizuālā lasītava

BAC

Bibliotēku attīstības centrs

BLC

Bērnu literatūras centrs

CFLA

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

DOM

Digital Object Management System (Digitālo objektu pārvaldības sistēma)

ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ESF
Europeana
GKC
IFLA
ISBN
ISMN
ISSN

Eiropas Sociālais fonds
Eiropas digitālā bibliotēka
Galvenās krātuves centrs
The International Federation of Library Associations and Institutions (Starptautiskā
bibliotēku asociācijas un institūcijas federācija)
International Standard Book Number (starptautiskais grāmatu standartnumurs)
International Standard Music Number (starptautiskais nošizdevumu standartnumurs)
International Standard Serial Number (starptautiskais seriālizdevumu standartnumurs)

IZM

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

KAC

Kompetenču attīstības centrs

KD

Komunikāciju departaments

KM
LBC
LKA
LNB

Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Letonikas un Baltijas centrs
Latvijas Kultūras akadēmija
Latvijas Nacionālā bibliotēka

LNDB

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka

LU

Latvijas Universitāte

LU LFMI
LJZA

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība

MARC

Machine - Readable Cataloguing (kataloga ierakstu veidošanas standarts)

NLC

Nozaru literatūras centrs

RDA
RSU
RTU
SKD
TD
UDK
UIC
VARAM
VKKF
VPP

Resource Description and Access (aprakstošo metadatu standarts)
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Speciālo krājumu departaments
Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava
Universal Decimal Classification (bibliogrāfiskā klasifikācijas sistēma)
Uzziņu informācijas centrs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Latvijas Zinātnes padomes valsts pētījumu programma
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1. Pamatinformācija
1.1.

Iestādes juridiskais statuss un darbības mandāts

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir tiešās pārvaldības organizācija, kas atrodas
Kultūras ministrijas (KM) pārraudzībā un darbojas saskaņā ar likumu “Par Latvijas
Nacionālo bibliotēku”, 2006. gada 30. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.436
“Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums” un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
Likums “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku” nosaka, ka LNB ir Latvijas Republikas
vispārpieejama universāla zinātniskā bibliotēka, kas kalpo visas nācijas intelektuālajai
attīstībai; visu Latvijas Republikas iespieddarbu glabātāja, nacionālo bibliogrāfisko resursu
veidotāja un valsts bibliotēku sistēmas attīstības centrs, Latvijas Republikas nacionālās
bagātības sastāvdaļa; LNB krājumi un datubāzes ir vispārpieejami valsts īpašumi. LNB
pārstāv Latviju ar bibliotēku darbu saistītajās starptautiskajās organizācijās, piedalās nozares
starptautisko programmu izstrādē un īstenošanā, starpvaldību un tiešajos līgumos noteiktajā
kārtībā sadarbojas ar ārvalstu bibliotēkām.
Saskaņā ar “Bibliotēku likumu” bibliotēkām, tai skaitā LNB, ir šādas funkcijas:
•

•

Veikt pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, audiovizuālo izdevumu,
rokrakstu un citu dokumentu – uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu,
bibliografēšanu un saglabāšanu;
Nodrošināt bibliotēkas krājumā esošās informācijas publisku pieejamību un
izmantošanu un sniegt bibliotēkas pakalpojumus.

Saskaņā ar likumu „Par Latvijas Nacionālo bibliotēku” LNB ir šādas pamatfunkcijas:
•
•
•
•
•

Veidot nacionālo publikāciju krājumu, nodrošināt tā izmantošanu un
pastāvīgu saglabāšanu nākamajām paaudzēm;
Veidot Latvijas attīstībai nozīmīgu ārvalstu publikāciju krājumu un
nodrošināt tā izmantošanu;
Atbildēt par nacionālās bibliogrāfijas attīstību un organizēt un veidot Latvijas
bibliotēku kopkatalogu sistēmu;
Veicināt valsts bibliotēku attīstību, to efektīvu un lietderīgu darbību, sekmēt
nozares teorētisko un lietišķo attīstību;
Veikt zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un
grāmatzinātnē.

Saskaņā ar “Obligāto eksemplāru likumu” LNB ir tiesības un pienākums saņemt un
saglabāt visus Latvijas iespieddarbus, nekonvencionālo literatūru, elektroniskos izdevumus
un tiešsaistes publikācijas.

1.2.

Galvenie darbības virzieni, mērķi un uzdevumi

Lai īstenotu funkcijas, kas LNB deleģētas normatīvajos aktos, un realizētu LNB
misiju un vīziju, LNB īsteno darbību piecos galvenajos darbības virzienos, kas definēti LNB
attīstības stratēģijā 2019.-2023.gadam:
4
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1. Bibliotēkas krājums digitālajā laikmetā
Mērķis: veidot un saglabāt bibliotēkas krājumu, nemainīgi saglabājot mērķi –
iespējami pilnīgs, datos atspoguļots nacionālais krājums un tā praktiskā saglabāšana.
Uzdevumi:
1.1. vienoties par nacionālās nozīmes bibliotēkas krājuma digitālajā laikmetā
robežām, atlases un saglabāšanas kritērijiem;
1.2. veikt fiziskā krājuma satura un organizēšanas pilnveidošanu;
1.3. efektīvi izmantot ERAF finansējumu un iekšējās digitalizācijas jaudas,
lai publiski un Gaismas tīklā nodrošinātu pieeju LNB fiziskā krājuma
digitalizētajai daļai;
1.4. veidot datus kā būtisku pievienoto vērtību nacionālajam krājumam, pildot
nacionālās bibliogrāfijas centra lomu atbilstoši starptautiskām vadlīnijām
un labajai praksei;
1.5. veikt rūpīgu krājuma uzglabāšanu un restaurāciju un izstrādāt nacionālās
nozīmes krājuma saglabāšanas stratēģiju, lai nodrošinātu LNB unikālā
krājuma ilglaicīgu saglabāšanu;
1.6. nodrošināt uzticamu un drošu tiešsaistes publikāciju un produkcijas datņu
ilgtermiņa saglabāšanu, veidojot labas attiecības ar izdevējiem un
stiprinot Latvijas izdevējdarbības pozīciju 21. gadsimta zināšanu
sabiedrībā;
1.7. izstrādāt ārkārtas situāciju risināšanas plānu, lai kritiskās situācijās spētu
atbilstoši reaģēt, un bibliotēkas krājums atrastos drošībā.
2.

Bibliotēka kā izaugsmei atvērta vide

Mērķis: nodrošināt sabiedrību ne vien ar brīvu piekļuvi informācijai un
pakalpojumiem, bet arī ar kvalitatīviem izglītojošajiem pasākumiem, kuri veido
gudru un prasmīgu pilsonisko sabiedrību.
Uzdevumi:
2.1. izvērtēt nozaru krājuma, t.sk. brīvpieejas krājuma satura un krājuma
izvietojuma atbilstību lasītāju vajadzībām un pieprasījumam, kā arī
kontekstam – LNB atrašanos Pārdaugavā augošajā “Zināšanu jūdzē”;
2.2. sadarbībā ar specifiskām mērķgrupām, mērķtiecīgi un proaktīvi veidot
resursus, kolekcijas un pakalpojumus, lai LNB krājuma vērtības
mijiedarbībā ar lasītājiem spētu radīt jaunas zināšanas;
2.3. veidot sadarbību un veikt krājuma koordinēšanu ar citām akadēmiskajām
bibliotēkām, lai, cik iespējams, novērstu dublēšanos, it īpaši e-resursu
piedāvājumā, tādējādi nodrošinot iespējami racionālu līdzekļu
izlietojumu un plaša resursu klāsta pieejamību lasītājiem;
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2.4. turpināt aktīvi īstenot izglītojošo darbību, lai sekmētu zināšanu sabiedrības
izaugsmi;
2.5. apzinoties lasīšanas lomu cilvēka intelektuālo spēju, iztēles un valodas
attīstībā, uzturēt un veicināt rakstpratību un lasīšanas kultūru, īpaši bērnu,
jauniešu vidū un latviešu diasporā;
2.6. strādāt, lai informācijas meklēšana Latvijas Nacionālajā digitālajā
bibliotēkā un citos resursos radītu pieredzi, kas mudina tajos atgriezties;
2.7. analizēt lasītāju vajadzības, lai precīzāk varētu strādāt ar mērķauditorijām,
attīstīt krājumu, pakalpojumus un vidi pētniecībai;
2.8. turpināt strādāt pie Latvijas Nacionālās enciklopēdijas, lai radītu resursu,
kas satur drošticamas zināšanas un tas kļūtu par visbiežāk izmantoto
latviski rakstīto izziņas avotu interneta vidē.
3. Bibliotēkas krājums kā unikāls un neaizvietojams pētniecības resurss un tā
pētniecība.
Mērķis: veidot LNB krājumu, lai atbalstītu zinātnes attīstību Latvijā, un ieņemt
būtisku lomu studiju un pētniecības vidē. Attīstīt gan tradicionālos bibliotēkas
pamatpakalpojumus, gan digitālos pakalpojumus pētniecības atbalstam, īpašu
uzmanību veltot, digitālo humanitāro un sociālo zinātņu nozares attīstībai LNB.
Uzdevumi:
3.1. kopt tradīciju pētīt un aprakstīt savus krājumus un regulāri sagatavot
augstas kvalitātes publikācijas, lai ikvienam būtu iespēja iepazīt Latvijas
intelektuālo mantojumu;
3.2. nodot tālāk LNB zinātnieku un pētnieku radītās zināšanas, izdodot
zinātniskos izdevumus, radot izstādes un norises, rīkojot un piedaloties
nacionālās un starptautiskās konferencēs, dodot iespēju LNB krājumā
esošās vērtības atklāt un iepazīt plašākai sabiedrībai;
3.3. mērķtiecīgi strādāt ar dažādu zinātnes nozaru pārstāvjiem, lai rosinātu
ikvienas zinātnes jomas zinātnieku klātbūtni LNB un piedāvātu
iespējami dziļu/jēgpilnu atbalstu pētniecībai;
3.4. sagatavot un piedāvāt digitālajai pētniecībai un digitālajai jaunradei
LNB krājuma resursus. Sniegt atbalstu digitālu rīku izmantošanā un
organizēt izglītojošus pasākumus, veidojot uz sadarbību orientētu
digitālas pētniecības un jaunrades platformu;
3.5. nodrošināt saviem zinātniskās un profesionālās darbības rezultātiem
atvērtās piekļuves principu (Open Science), lai veicinātu jaunu zināšanu
rašanos un tālāku reproducēšanu;
3.6. aicināt cilvēkus piedalīties kopradīšanas kustībā, lai ļautu sabiedrībai
iepazīt krājuma vērtības, vienlaikus sniedzot ieguldījumu resursu
atspoguļojumā.
4. Kultūras pieredzes radīšana bibliotēkā
6
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Mērķis: veidot tādas kultūras norises, kas bibliotēkas apmeklējumam rada pievienoto
vērtību un ir daļa no mūžizglītības procesa.
Uzdevumi:
4.1. rūpēties, lai cilvēki LNB jūtas aicināti, gaidīti un novērtēti;
4.2. nodrošināt platformu sarunām par pārmaiņu procesiem un inovācijām
zinātnē un tehnoloģijās, kuras ar savu augsto pievienoto vērtību sekmē
tautsaimniecības konkurētspēju un ekonomisko attīstību;
4.3. veidot krājuma vērtībās balstītu daudzveidīgu un mainīgu kultūras
pieredzes pakalpojumu;
4.4. uzrunāt un aicināt cilvēkus no diasporas, dažādām sociālajām un
etniskajām grupām, veicinot sociāli un valstiski atbildīgas sabiedrības
veidošanos;
4.5. rīkot pasākumus, kas palīdzēs sajust, ko katram personīgi un kolektīvi
nozīmē Latvija un cik nozīmīga ir LNB glabātā nacionālā krājuma daļa,
lai individuālā līmenī stiprinātu sabiedrības pašapziņu;
4.6. veidot augstvērtīgas izstādes, kas balstās uz krājuma izpēti, lai dotu
vērtīgu ieguldījumu izpratnes veidošanā par procesiem, kas veidojuši
un veido Latvijas un Eiropas sabiedrību un kultūru;
4.7. sadarboties ar citām institūcijām kopīgu Latvijas kultūrai nozīmīgu
pasākumu organizēšanā, deponējot savas krājuma vērtības, lai arvien
sabiedrībā izceltu, ka visu Latvijas atmiņu institūciju krājumi veido
vienotu veselumu un ir savstarpēji papildinoši.
5. Bibliotēku nozares attīstības virzītāja
Mērķis: būt par cienīgu un līdzvērtīgu partneri vadošajām Eiropas bibliotēkām,
arhīviem un muzejiem, kā arī ar izglītības institūcijām, piedaloties starptautiskajās
bibliotēku organizācijās un tīklos, kā arī aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanas
procesos, kas skar bibliotēku nozares attīstību, zinātnes jautājumus un kultūras
mantojumu.
Uzdevumi:
5.1. rūpēties, lai, izmantojot Gaismas tīklu, ikvienā Latvijas vietā būtu
pieejama Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka un ikviens bibliotekārs
prot rosināt vietējo kopienu šo resursu izmantošanā;
5.2. aptvert informācijas pārvaldības un bibliotēku darbības aspektus,
fokusējoties uz jaunākajām tendencēm nozarē, adaptējot profesionālo
starptautisko organizāciju vadlīnijas un ieteikumus Latvijas bibliotēku
videi;
5.3. veicināt profesionālo tīklošanos, lai Latvijas bibliotēku, muzeju un
arhīvu speciālisti ciešāk sadarbotos kopīgos projektos, dalītos resursos
un pieredzē;
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5.4. veicināt savu darbinieku pilnveidi, izaugsmi un dalību starptautiskās
platformās, lai stiprinātu LNB profesionālo kapacitāti un uzturētu
augstu LNB prestižu starptautiski;
5.5. būt atsaucīgam sadarbības partnerim institūcijām un iniciatīvām, lai
kopīgi darbotos kā dinamiskas un mūsdienīgas kultūras, izglītības un
zinātnes vides veidotājs;
5.6. izkopt tādu iekšējo darba kultūru un kvalitāti, kas nodrošinās ikviena
bibliotēkas apmeklētāja, partnera un nozares speciālista sastapšanos ar
izpalīdzīgu, ieinteresētu un zinošu LNB darbinieku attieksmi;
5.7. izvērtēt un uzlabot esošās telpiskās vides funkcionalitāti, lai iespēju
robežās bibliotēkas lasītājus un apmeklētājus nodrošinātu ar ērtu un
vajadzībām atbilstošu telpu;
5.8. izstrādāt starptautiskās sadarbības stratēģiju, lai skaidri definētu LNB
sadarbības prioritātes starptautiskajai sadarbībai;
5.9. veiksim kvalitātes kontroles mērījumus un salīdzinošo novērtēšanu
atsevišķos bibliotēkas darba segmentos un pakalpojumos, lai panāktu
iespējami efektīvāko resursu izmantojumu un augstu pakalpojumu
kvalitāti.

1.3.

Galvenie uzdevumi 2019. gadā

-

Uzsākt jaunās LNB attīstības stratēģijas 2019.-2023. gadam realizāciju. LNB
prioritāte un centrālā ass šajā plānošanas periodā ir bibliotēkas krājums – tā vispusīga
veidošana, saglabāšana un pētniecība. 2019. gads plānots kā laika posms, kurā
krājuma kontekstā ir nepieciešams apzināt esošo situāciju, vajadzības un atbilstoši
izplānot turpmākās darbības, lai turpmākajos gados veiksmīgi realizētu stratēģijā
formulētos darba uzdevumus.

-

Līdzās citām nacionālas nozīmes institūcijām
atzīmēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas 100.
dzimšanas dienu. Šim notikumam par godu
realizēt projektu “Neredzamā bibliotēka” - atklāt
izstādi, izstrādāt publikācijas un uzsākt īstenot
muzejpedagoģijas programmu. Projekta mērķis ir
Latvijas kultūrapziņā atgriezt zudušās vai izceļojušās bibliotēkas, kuras kā
neredzamas kultūras bagātības joprojām veido mūsu nācijas un valsts identitāti.

-

Turpināt īstenot Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes
izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektu “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme,
veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību”. 2019. gadā projekta ietvaros
paredzēt sagatavot rakstus publicēšanai dažādos zinātniskos žurnālos, sagatavot
konceptu un publikācijas LNB kārtējam zinātnisko rakstu krājumam (izdošana
8
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plānota 2020. gadā), sagatavot konceptu kolektīvai monogrāfijai “Dokumentārais
mantojums LNB”, noorganizēt divus zinātniskus seminārus, atklāt divas izstādes, kas
atspoguļotu LNB nepublicētos un publicētos resursus.
-

Apstiprināt grozījumus LNB publisko maksas pakalpojumu cenrādī, uzsākt darbu pie
grozījumiem likumā Par Latvijas Nacionālo bibliotēku.

-

Atklāt rekonstruēto Bērnu literatūras centra lasītavu 7. stāvā. Kopā ar LNB Atbalsta
biedrību realizētajam projektam dots nosaukums “Septītās debesis bērniem”.
Atjaunotā lasītava paredzēta kā dāvana sabiedrībai bibliotēkas simtgadē, kas varētu
kļūt par lielisku vietu bērniem intelektuālās un emocionālās pieredzes pilnveidošanai.

-

Turpināt digitālās pētniecības attīstības projektu. 2019.gada digitālās pētniecības
virziena prioritātes bija tekstizraces pakalpojumu veidošana un digitālās pētniecības
kompetenču pilnveidošana bibliotēkas darbinieku un lietotāju vidū.

-

Turpināt ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalziācija (1. kārta)”
realizāciju, sagatavot 2.kārtas projekta projekta pieteikumu CFLA un noslēgt līgumu
par projekta realziāciju.

-

Turpināt darbu pie LNB izglītojošās darbības attīstības, tostarp izstrādāt padziļinātas
LNB resursu apguves mācību programmas atbilstoši skolu un augstāko mācību
iestāžu programmām, integrēt mācību procesā kritisko domāšanu veicinošus
elementus; sadarbībā ar augstskolu akadēmisko personālu studentiem nodrošināt
atbilstoši izvēlētajam studiju virzienam īpaši sagatavotas apmācības LNB resursu
meklēšanā; pilnveidot studentu pētnieciskā darba rakstīšanas skolas pakalpojumu
pētnieciskā darba izstrādē, nodrošinot to ar LNB resursiem informācijas avotu
meklēšanā un izguvē.

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
2.1.

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

LNB finansējums noteikts saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2019. gadam”.
Nr.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.

Finansiālie radītāji
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

2018.
gads, 2019. gads, EUR
EUR (faktiskā Apstiprināts Faktiskā
izpilde)
likumā
izpilde
12 150 694 11 430 856 11 350 569
11 312 595 10 619 885 10 578 246
747 028
690 744
682 529
88 760
117 945
87 512
2 311
2 282
2 282
12 019 808 11 621 913 11 382 841
11 224 888 10 964 155 10 725 566
11 174 459 10 718 741 10 506 360
9
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2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

-

-

-

45 929

195 110

168 902

4 500
610 642

50 304
657 758

50 304
467 200

Īstenotās valsts budžeta programmas un apakšprogrammas
Nr.

Rādītāja nosaukums

Faktiskā
izpilde
(EUR)

21.00.00 Kultūras mantojums
1.
9 478 890
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
681 593
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
1.2.
8 636 722
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2.
9 549 764
Izdevumi (kopā)
2.1.
9 235 806
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1.
9 181 106
kārtējie izdevumi
2.1.2.
10 200
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
2.2.
313 958
kapitālie izdevumi
22.02.00 Kultūras projekti un investīcijas – Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un
programmas
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2.
Izdevumi (kopā)
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1.
kārtējie izdevumi
22.05.00 Kultūras projekti un investīcijas – Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma
1.
107 230
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
107 230
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2.
107 230
Izdevumi (kopā)
2.1.
97 230
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1.
97 230
kārtējie izdevumi
2.2.
10 000
kapitālie izdevumi
22.10.00 Kultūras projekti un investīcijas – Sabiedrības saliedētības pasākumi
1.
61 358
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
61 358
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2.
61 358
Izdevumi (kopā)
2.1.
23 578
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1.
23 578
kārtējie izdevumi
2.2.
37 780
kapitālie izdevumi
22.12.00 Kultūras projekti un investīcijas – Latvijas valsts simtgades programma
1.
349 352
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
349 352
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
10

LNB darbības publiskais pārskats 2019

2.
349 352
Izdevumi (kopā)
2.1.
332 902
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1.
332 902
kārtējie izdevumi
22.13.00 Kultūras projekti un investīcijas – Mediju politikas īstenošana
1.
4 781
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
4 781
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2.
4 781
Izdevumi (kopā)
2.1.
4 781
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1.
281
kārtējie izdevumi
2.1.2.
4 500
uzturēšanas izdevumu transferti
25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi
1.
7 556
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
7 556
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2.
7 556
Izdevumi (kopā)
2.1.
7 556
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1.
7 556
kārtējie izdevumi
62.07.00 – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana
(2014-2020)
1.
993 853
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
993 853
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2.
993 853
Izdevumi (kopā)
2.1.
714 766
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1.
714 766
kārtējie izdevumi
2.2.
279 087
kapitālie izdevumi
63.07.00 – Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)
1.
53 172
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
53 172
transferti
2.
53 172
Izdevumi (kopā)
2.1.
53 172
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1.
53 172
kārtējie izdevumi
70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1.
225 395
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
21 748
ārvalstu finanšu palīdzība
1.2.
189 149
transferti
2.
181 361
Izdevumi (kopā)
2.1.
181 361
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1.
44 887
kārtējie izdevumi
73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti
1.
62 386
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
62 386
ārvalstu finanšu palīdzība
2.
72 302
Izdevumi (kopā)
2.1.
72 302
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1.
48 770
kārtējie izdevumi
2.1.2.
23 532
uzturēšanas izdevumu transferti
Ziedojumi un dāvinājumi
1.
2 282
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
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Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.

2.2.

2 282
2 112
2 112
2 112

ES un citu ārvalstu fondu un programmu finansēti projekti

2019. gadā LNB turpināja realizēt un uzsāka sekojošus ES struktūrfondu un
programmu un citu ārvalstu fondu un programmu finansētus projektus:
Projekta
nosaukums

Mērķis

Realizēšanas
laiks

Finansētāj
s

Pārskata periodā sasniegtie
rezultāti

Kultūras
mantojuma
satura
digitalizācija
(1.kārta)"

LNB kā vadošajam partnerim,
nodrošināt Latvijas kultūras
mantojuma plašu pieejamību
sabiedrībai
digitālajā vide, kas kalpo par
pamatu nacionālās identitātes
stiprināšanai, kultūras, zinātnes,
zināšanu
sabiedrības un radošo industriju
attīstībai, un nodrošināt
ilgtspējīgu nacionālā kultūras
mantojuma
ilgtermiņa saglabāšanu digitālā
formā, atkārtotas tā izmantošanas
iespējas jaunos produktos un
pakalpojumos, kā arī iekļaušanos
vienotā Eiropas un pasaules
kultūras digitālajā telpā.

22.09.2017.21.09.2021.

ERAF

Kultūras
mantojuma
satura
digitalizācija
(2.kārta)"

Nodrošināt plašāku Latvijas
kultūras mantojuma pieejamību
sabiedrībai digitālajā vidē un
ilgtspējīgu tā saglabāšanu,
īstenojot kultūras mantojuma
digitalizāciju un attīstot
centralizētu atvērtu informācijas
sistēmu platformu, tādejādi
turpinot 1.kārtā uzsākto.
Pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci, lai
laikus novērstu darbaspēka
kvalifikācijas neatbilstību darba
tirgus pieprasījumam, veicinātu
strādājošo konkurētspēju un darba
produktivitātes pieaugumu.
Projekts dod iespēju ar
atvieglotiem maksas
nosacījumiem esošajiem un

16.09.2019.15.09.2022.

ERAF

Pabeigta apjomīga teksta
dokumentu, attēlu, audio un
video materiālu digitalizācija,
digitālo objektu sagatavošana,
kvalitātes kontrole un
ievietošana DOM, pabeigta
DOM pilnveide ar mērķi padarīt
to piemērotāku Latvijas digitālā
mantojuma objektu kataloga
funkcijai, paaugstināta
veiktspēja un drošība. Attīstīta
tīmekļa rasmošanas sistēma.
Attīstīta saistīto datu kolekcija
“Rainis un Aspazija”. Veikta
esošās IS un IKT infrastruktūras
situācijas izpēte un izveidota
Latvijas kultūras mantojuma
vienotās platformas arhitektūra,
izstrādāts kompetenču centru
modelis un 15 darbības procesu
apraksti u.c. aktivitātes.
Uzsākta projekta darbību
organizēšana. Izstrādāta teksta
dokumentu digitalizācijas
iepirkuma prasību specifikācija.

08.2018.–
09.2020.

ESF

Nodarbināto
personu
profesionālās
kompetences
pilnveide
(Eiropas
Sociālā fonda
projekts Nr.
8.4.1.0/16/I/00
1)
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2019.gadā mācības noritēja
divās projekta kārtās.
2.kārtā:
• Profesionālās pilnveides
izglītības programma
“Informācijas un bibliotēku
zinību pamati”: absolvēja
G13 grupa (17 cilvēki)
• Profesionālā tālākizglītības
programma “Bibliotēku
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topošajiem bibliotēku nozares
speciālistiem attīstīt savu
profesionālo kompetenci.

zinības”: mācības norit
četrām grupām (T4, T5, T6,
T7), kopā 59 cilvēki,
notikusi 3.-5. mācību sesija
(no sešām) un kvalifikācijas
prakse, mācības turpinās
4.kārtā:
• Profesionālās pilnveides
izglītības programma
“Informācijas un bibliotēku
zinību pamati”: absolvēja P1
un P2 grupas (30 cilvēki)
Profesionālā tālākizglītības
programma “Bibliotēku
zinības”: mācības norit divām
grupām (T8, T9), kopā 28
cilvēki, mācības turpinās
neform. izglītības programma
“Drukāto un digitālo resursu
pārvaldība bibliotēkā”:
absolvēja K1 un K2 grupas (26
cilvēki).
Turpināta digitālas kolekcijas
“Brāļu draudzes rokraksti”
pilnveide, notikusi partneru
tikšanās Bordo, Francijā.

Projekts apvieno vēsturiskus
pētījumus par mediju praksi un
informācijas tīkliem apgaismības
laikmetā ar pašreizējām norisēm
jauno mediju un starpvalstu
komunikācijas kontekstā. LNB
darbības: digitālā kolekcija,
vasaras skola, izstāde.
CreaTeams in
Palielināt projekta partneru
Library
institūciju un projekta dalībnieku
(bibliotēku speciālistu) zināšanas,
lai atbalstītu bibliotēkas
apmeklētāju kompetenci un
prasmes mūžizglītības un aktīvas
pilsonības jomā, t.n., palielināt
bibliotekāru kompetenci,
paplašinot viņu zināšanas par
pārrobežu bibliotēku darbu
Rakstpratības
Veicināt vienotu rakstpratības un
attīstība Eiropā izglītības attīstības jautājumu
izpēti Eiropā, apkopojot un
veidojot rakstpratības
jautājumiem veltītas tematiskās
tekstuālās un vizuālās datu
kolekcijas, virtuālās izstādes,
galerijas un informatīvās slejas un
blogus Eiropas vienotajā kultūras
mantojuma satura vietnē
Europeana

01.01.2017.31.08. 2019.

Erasmus+
, KA2

01.09.2017.31.08.2018.

NordPlus
Adult

Notikusi bibliotēku nozares
pārstāvju informēšana par
projekta ilgtspēju, pastāvīga
komunikācija un labās prakses
apmaiņa projekta
dalīborganizāciju starpā,
uzsāktas sarunas par
iespējamiem Nordplus Adult
programmas projektiem.

01.09.2017.28.02.2019.

Eiropas
infrastrukt
ūras
savienoša
nas
instrumen
ta (CEF)
Telecom
programm
a

Medijpratība
un

01.11.2017.30.04.2020.

Erasmus+
, KA2

Nodoti dati Europeana portālam
projektā plānotajos apjomos,
izstrādāti un publicēti blogi
latviešu un angļu valodās gan
vietnei Europeana, gan Latvijas
dažādiem interneta portāliem,
notikušas intervijas Latvijas
Radio un sagatavoti
populārzinātniski raksti. Ir
iznākusi un tikusi publicēta arī
LNB sagatavotā un veidotā visu
projektā iesaistīto
dalībinstitūciju virtuālā izstāde.
Organizēta starptautiska
medijpratības un

Mediju prakse
apgaismības
laikmetā

Izveidot starptautisku maģistra
studiju programmu “Medijpratība
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informācijpratī
ba. Inovatīvu
mācīšanas
metožu
laboratorija

Kultūras
mantojums
digitālā vidē:
veidojot
sadarbības
tīklu Baltijas
reģionā

Pieredzes
apmaiņa starp
kultūras
institūcijām

Turpinot
pilsonisko
izglītību
Latvijā.
Pilsonības
izglītības
federālās
aģentūras
grāmatu sērijas
izdošana
Inovatīvu
kultūras
mantojuma
pakalpojumu
veidošana
bibliotēkās
(iTSELF)

un informācijpratība”, kā arī
virtuālu inovatīvo mācīšanas
metožu laboratoriju, kurā tiktu
veidotas, testētas un aprobētas
mācību metodes, pieejas un
formāti; organizēt medijpratības
un informācijpratības mācīšanas
metodēm veltītu konferenci.
Vērst uzmanību Baltijas jūras
reģiona nozīmībai Eiropā, nosakot
digitālā dokumentārā kultūras
mantojuma dienas kārtību
nākošajam 2020-2027 plānošanas
periodam, un rosināt sapratni par
Baltijas jūras reģiona valstu
sadarbības nepieciešamību
dokumentārā kultūras mantojuma
jomā.

informācijpratības konference
LNB, Darbs pie intelektuālo
rezultātu izstrādes, dalība
partneru sanāksmēs un diskusijā
par medijpratības un
informācijpratības izglītības
mērķauditorijām.
01.07.2018.
–
30.11.2019.

Noorganizēta un notikusi
starptautiska konference 22.,
23.05.2019. Izstrādāti ekspertu
ziņojumi par 1). jaunākā
kultūras mantojuma, t.sk.,
digitāli dzimušā saglabāšana;
2). kultūras mantojuma
izmantojums reģionālās
identitātes veidošanai;
3). kultūras mantojuma
pārrobežu izmantojamība
pētniecībā;
4). kultūras mantojuma
pārrobežu pieejamība digitālajā
vidē.
Publicēti ekspertu ziņojumi un
rekomendācijas.
Notikuši pieredzes braucieni uz
Baltijas
1) Helsinkiem (Somija), 16.09.valstu
mobilitāte 19.09.2019. un 2) Kopenhāgenu
(Dānija) 15.10.-18.10.2019.
s
programm Katrā braucienā piedalījās 4
as „Valsts LNB darbinieki.
administr
ācija”
Baltijas
Jūras
valstu
padomes
sekretariāt
s

LNB darbinieku mobilitātes
braucieni uz Dāniju un Somiju.
LNB darbinieki apmeklēs Dānijas
Nacionālo bibliotēku, Somijas
Nacionālo bibliotēku, muzejus,
u.c. kultūras institūcijas ar mērķi
uzlabot pasākumu un telpu
pārvaldības, izstāžu un vides
dizaina kvalitāti, kā arī radīt
jaunas stratēģijas kolekciju un
pakalpojumu izmantošanas
veicināšanai.
Turpinā LNB grāmatu sērijas
“Pilsoniskā izglītība” izdodošanu
par aktuālām pilsoniskās
sabiedrības tēmām no Pilsonības
izglītības federālās aģentūras
(Vācija) izdoto publikāciju klāsta.

16.09.18.10.2019.

16.06.31.12.2019.

Vācijas
Federatīv
ās
Republika
s Ārlietu
ministrija

Izdotas 2 grāmatas
"Starptautiskā drošība: rakstu
krājums" un "Starptautiskās
finanšu un ekonomiskās
attiecības: rakstu krājums".

Izglītojošu līdzekļu un rīku
izstrāde viedtehnoloģiju
ieviešanai bibliotēku
pakalpojumos kultūras mantojuma
popularizēšanai

01.12.2018.
–
30.11.2020.

Erasmus
+, KA2

Organizētas divas starptautisko
partneru sanāksmes, īstenota
pirmā intelektuālā rezultāta ziņojuma par esošo situāciju
dalībvalstīs – realizācija, uzsākta
mācību programmas aprobācija,
notikušas pirmās mācības.
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Vairāk par
vienkāršu
informācijas
meklēšanu:
digitālo
prasmju
veicināšana
bibliotēku un
pētnieku
kopienās

Medical
Information
Literacy

2.3.

Pilnveidot atmiņas institūciju
profesionāļu un humanitāro un
sociālo zinātņu studentu un
pētnieku digitālās kompetences,
īpaši prasmes, kas saistītas ar
valodas tehnoloģijām, datizraci,
tekstizraci, ģeogrāfiskās
informācijas sistēmu izmantojumu
un datu vizualizācijas rīkiem.
Sekmēt sadarbību starp atmiņas
institūciju, pētniecības un
izglītības sektoriem DHZ un DSZ
jomā. Radīt tiešsaistē pieejamus
mācību materiālus, pamācības
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
nacionālo bibliotēku veidoto
digitālo resursu un digitālo rīku
lietošanai.
Veicināt digitālo rīku ieviešanu un
jaunu digitālās pētniecības
pakalpojumu veidošanu
bibliotēkās.
Izstrādāt inovatīvu, starptautisku
profesionālās pilnveides izglītības
programmu bibliotekāriem,
balstoties uz andragoģijas
principiem, izstrādāt metodiskos
materiālus (e-grāmata, kura ir
domāta pasniedzējiem), un
mācību materiālus.

06.2019.08.2021.

NordPlus
Horizonta
l

Noorganizēta Baltijas digitālo
humanitāro zinātņu vasaras
skola (56 dalībnieki), notikušas
partneru sanāksmes, uzsākta
pirmā darbsemināra plānošana.

2019.gada
oktobris2021.gada
novembris

NordPlus
Horizonta
l

Tā kā projekts tika apstiprināts
tikai 2019.gada decembrī,
mainīts īstenošanas laiks un
realizācija sāksies 2020.gadā.

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

Ziedotājs

Ziedotā/dāvinājuma
summa

PRIVĀTPERSONU ZIEDOJUMI
Sīlis Imants, Birzāks Jānis
Clarin Eric

2.4.

Ziedojuma/dāvinājuma
mērķis

170 Bez komentāra
2112.42 Baltic Summer
pasākums

School

Galvenās aktivitātes, to mērķi un sasniegtie rezultāti

LNB darbības galvenos mērķus un sasniedzamos rezultātus nosaka 2019.gada
sākumā apstiprinātā attīstības stratēģija – 2019.-2023.gadam.
LNB darbības galvenie rādītāji:
Apmeklējums un izsniegums

2018. gads

2019.gads

Apmeklējums (kopā)

2 235 278

2 806 903

- t.sk. klātienes apmeklējums

442 222

428 721
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- t.sk. virtuālais apmeklējums
- t.sk. tiešsaistes pakalpojumu izmantošana

1 793 056
260 336

2 378 182
260 109

Kopējais fiziskais izsniegums

338 347

302 644

Kopējais elektroniskā krājuma izsniegums,

123 921

142 545

-t.sk. datubāzu izsniegumu kopsaits (vienības)

115 585

135 318

- t.sk. digitalizācija uz pieprasījuma (dok.skaits)

6 364

5 634

- t.sk. specializēto audiovizuālo datorprogrammu izmantošana

1972

1593

Kopējais LNB lasītāju skaits

144 327

154 735

- t.sk. pirmo reizi reģistrēti klātienes lasītāji (skaits gadā)

11 585

10 560

Krājums

2018. gads

2019.gads

Dokumentu (fizisko vienību) kopskaits

4 212 623

4 240 976

Jaunieguvumi (skaits gadā, krājumā uzskaitītās vienības)

50 196

53 944

Elektronisko dokumentu (vienību) kopskaits

14 056

17 394

Pakalpojumi

2018. gads

2019.gads

Uzziņas un konsultācijas

46 204

43 194

Uzziņas ar padziļinātu informācijas meklēšanu

3 872

4 262

Vispārīgo un specializēto lasītāju apmācību dalībnieki

1 552

1 681

1. darbības virziens: Bibliotēkas krājums digitālajā laikmetā
Lai arī 21. gadsimta digitālajā vidē spētu nodrošināt iespējami pilnīgu un
reprezentatīvu nacionālā krājuma attīstības turpinājumu, un ņemot vērā, ka 2019.gads ir
pirmais LNB darbības jaunās stratēģijas (2019-2023) gads, kura centrā ir krājums, LNB ir
strādājusi vairākos virzienos.
Tika uzsākti un aktivizēti vairāki krājuma attīstībai svarīgi darba virzieni jaunās
stratēģijas kontekstā: vispusīga krājuma izvērtēšana (brīvpieejas krājumi, literatūras
izslēgšana, izdevumi ar retumu pazīmēm u.c), e-obligāto eksemplāru komplektēšana, t.sk.
tīmekļa vietņu rasmošanas atjaunošana.
2019. gada nogalē pēc ilgstoša pārtraukuma tika atsākts Kultūras ministrijas
izveidotās darba grupas Obligāto eksemplāru likuma izvērtēšanai un nepieciešamo
grozījumu izstrādei darbs, kas nozīmīgs pēc iespējas pilnīgāka nacionālā digitālā krājuma
veidošanai.
Uzsāktas sarunas ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras speciālistiem par
ģeotelpisko datu saglabāšanu un izmantošanas iespējām LNB. Pārskata periodā, līdztekus
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drukāto kartogrāfisko materiālu apstrādei, turpināta e-karšu apzināšana un vākšana. Uzsākta
jauna speciālā izdevuma veida e-obligātā eksemplāra - e-attēlizdevumu (e-plakātu)
komplektēšana, veidojot pilnīgāku 21. gs. Latvijas plakātu kolekciju. 2019. gadā uzsākti
priekšdarbi digitālo rokrakstu klasifikācijas, saglabāšanas un izmantošanas problemātikas
apzināšanai. Veikta sistemātiska digitālo kolekciju rediģēšana un papildināšana: papildinātas
kolekcijas “Nošu arhīvs”, “Dziesmu svētku krātuve” un “Rīgas Vācu teātris” (630 jauni
ieraksti, ~200 papildināti ieraksti).
2019. gada oktobrī veiksmīgi noslēdzās LNB kā Europeana nacionālā agregatora
akreditācijas process, LNB iegūstot šo statusu. Nodrošināta veiksmīga Europeana projekta
“Common Culture” realizācija.
2019. gadā tika veiksmīgi turpināta ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura
digitalziācija (1. kārta)” realizācija. Kopā ar ERAF projekta partneriem un konsultantiem tika
izveidota Latvijas kultūras mantojuma vienotās platformas arhitektūra, izstrādāts
kompetenču centru modelis un 15 darbības procesu apraksti u.c. aktivitātes. Veiksmīgi
realizēta projekta vadība, t.sk. atbilstoši CFLA prasībām nodrošināta projekta finansējuma
apguve 1,3 miljonu apmērā (visā Projekta realizācijas laikā līdz 2019. gada beigām 5,8
miljoni).
ERAF 1. kārtas projekta ietvaros tika pabeigta apjomīga teksta dokumentu, attēlu,
audio un video materiālu digitalizācija, digitālo objektu sagatavošana, kvalitātes kontrole un
ievietošana DOM. 2019.gadā digitalizēti 127 714 teksta dokumenti, 23 periodisko izdevumu
gada komplekti, kopā 464 041 lpp., 3 623 attēlizdevumi, 4 059 digitalizēti (skenēti)
attēlizdevumi, 267 nošu izdevumi, kopā 81 671 lpp., 3 kartogrāfiskie izdevumi, 127 562
segmentēti dokumenti, kopā 835 322 lpp. 192 audio nesēji, 302 videonesēji.
2019. gada rudenī tika publicēta Tīmekļa rasmošanas sistēmas atjaunotā versija,
uzsākta rasmojamo vietņu saraksta izveide un atsākta rasmošana, kā arī publicēta atjauninātā
saistīto datu kolekcijas “Rainis un Aspazija” versija.

2019.gadā gan ERAF projekta ietvaros, gan ar pašas LNB digitalizācijas jaudām tika
turpināta LNB krājumu digitalizācija un digitālo objektu ievietošanu DOM sistēmā. Kopumā
2020. gada janvārī DOM pieejami vairāk nekā 800 tūkstoši digitālā kultūras mantojuma
objekti no vairāk nekā 120 institūciju un 350 privātpersonu krājumiem.
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Jauna satura publicēšana Periodikas un Grāmatu portālos un mārketinga aktivitāšu
turpināšana ir nodrošinājusi stabilu LNDB lietošanas pieaugumu – salīdzinoši ar 2018. gadu
kopējais apmeklējums (sesiju skaits) pieaudzis par 20%, kopējais lietotāju skaits par 23%,
bet kopējais apskatīto lappušu skaits pieaudzis par 11%. 2019. gada 22. maijā LNB notika
arī pirmā Digitālā mantojuma diena, kuras ietvaros interesenti varēja iepazīties ar LNB un
partneru paveikto kultūras mantojuma digitalizācijā.
Ņemot vērā LNB attīstības stratēģiju 2019.-2023. gadam, kur nozīmīga loma veltīta
arī tradicionālā krājuma izpētei un attīstībai, tika uzsākta vērienīga krājuma izvērtēšana.
Mērķtiecīgi veikta Rezerves krājuma (RK) izvērtēšana un eksemplāru individuālā uzskaite,
tādējādi uzlabojot RK eksemplāru pieejamību un izmantojamību. Iekšēji LNB apstiprināta
dokumentu pakete: Vadlīnijas iespieddarbu un citu dokumentu izslēgšanai no Latvijas
Nacionālās bibliotēkas krājuma, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Literatūras izslēgšanas
komisijas nolikums un Kārtība, kādā notiek iespieddarbu un citu dokumentu izslēgšana no
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma.
2019. gadā turpinājusies krājuma papildināšana - LNB tradicionālo izdevumu
krājumā pārskata gada beigās uzskaitītas 53 944 bibliotekārās vienības.
LNB speciālie krājumi ir papildināti ar vērtīgiem kultūrvēsturiskiem izdevumiem –
veikti iepirkumu vairāk kā 400 vienībām (rokraksti, kartes, plakāti, afišas, foto un
audiovizuālie materiāli), starp tiem – lielākā daļa unikāli materiāli, vienīgie eksemplāri.
Ar jauniem, līdz šim pētniekiem nezināmiem rokrakstiem ievērojami papildināts
LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājuma ,,Brāļu draudžu rokraksti” rokrakstu fonds. Tas
ļaus papildināt ar unikāliem materiāliem digitālo kolekciju, tā iespējami ātri ļaujot plašākai
sabiedrībai padziļināt izpratni par Latvijas vēsturei nozīmīgu tēmu.

Pieaudzis arī saņemto lielāku dāvinājumu kolekciju skaits un darbs ar dāvinājumiem
kopumā : papildināta akadēmiķa J.Stradiņa dāvinātā kolekcija (ap 400 vien.), veikta kino un
teātra zinātnieces V. Freimanes personīgās bibliotēkas primārā izvērtēšana, nogādāšana uz
LNB (ap 1000 izdevumu); dāvinājumu kolekcijas saņemtas no kinorežisores B.Veldres,
žurnālista K.Streipa, literatūrzsinologa E. Kataja ģimenes u.c. Vairāk kā 16 000 skaņuplašu
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kolekciju no valodnieka J.Kušķa saņēma Audiovizuālā lasītava. Īstenota ar dāvinājumiem
saistīta iecere – izveidot studentu organizāciju izdevumu kolekciju Studentica. Par
dāvinājumiem sk.: https://www.lnb.lv/lv/pateiciba-par-davinajumiem-lnb-krajumam-2019gada .
Pildot nacionālās bibliogrāfijas centra lomu atbilstoši starptautiskām vadlīnijām un
labajai praksei un veidojot datus ne vien ērtai un efektīvai piekļuvei, bet arī saistībā ar
starptautisko bibliogrāfisko datu transformācijas kustību no slēgtiem katalogiem uz saistīto
datu vidi, LNB 2019.gadā lielu uzmanību veltījusi metadatu kvalitātes kontrolei gan
bibliogrāfiskajos, gan autoritatīvajos datos. Salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieauguši kvalitātes
rādītāji: par 14 % vairāk ierakstu Zinātnisko bibliotēku kopkatalogā; par 12 % pieauguši
indeksēšanas apjomi, īpaši pievienoto priekšmetu skaits; par 23 % pieaugusi rekataloģizācija;
kā arī vēsturisko datu bagātināšana, piemēram, nacionālās bibliogrāfijas datiem pieaugusi
par 40%.
Izveidotas 5 jaunas metodikas ar atbilstošiem mācību materiāliem: nošizdevumiem,
nacionālās analītikas veidošanai, pasākumu (konferences, izstādes u.tml. ), darbu
apkopojumu (kopoti raksti, izlases u.tml.) autoritatīvo ierakstu veidošanai atbilstoši RDA, kā
arī metodika "Darbs ar autoritatīvajiem ierakstiem Kopkatalogā, Monogrāfiju un Analītikas
datubāzēs". Veiktas profesionālas apmācības LNB un Zinātnisko bibliotēku kopkataloga
metadatu veidotājiem par datu veidošanu turpinājumizdevumiem. Strādājot ārvalstu
krātuvēs, iegūti jauni un uzturēti iepriekšējie starptautiskās sadarbības kontakti ar Lietuvas,
Polijas, Zviedrijas kolēģiem, būtiski celta kvalifikācija, kas nepieciešama, veicot
seniespiedumu bibliografēšanu.
LNB apjomīgākās datu kopas – Nacionālās analītikas datubāzes (raksti periodikā)
– apmērs 2019. gada jūnijā sasniedza 4 miljonus ierakstu. 56 % ierakstu, kas izveidoti gada
laikā datubāzē, ir norādīta saite uz raksta pilntekstu vai tīmekļa vietni, kur izdevums
atrodams. Pievienotas saites uz rakstu pilntekstiem vēsturiskajiem analītikas ierakstiem (36
779). Veikta personu autoritatīvo ierakstu sasaiste ar bibliogrāfiskajiem ierakstiem Nacionālajā analītikas datubāzē sasaistītas 3007 personas.

Nacionālās analītikas datubāzes virtuālais apmeklējums ir 7606 lietotāji (pēc Google
Analytics datiem). 98 % lietotāju ir no Latvijas, bet pārējie lietotāji ir no Vācijas, Igaunijas,
Somijas, Lietuvas, ASV, Lielbritānijas, Krievijas, Dānijas, Ukrainas.
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Analītisko ierakstu veidošanas skaitliskie rādītāji ir nedaudz mazāki, salīdzinot ar
2018.gadu, jo pievienots vairāk priekšmetu, izveidots vairāk personu, institūciju un
ģeogrāfisko nosaukumu autoritatīvo ierakstu, t.i., augusi datu kvalitāte.
Lai nodrošinātu LNB unikālā krājuma ilglaicīgu saglabāšanu, 2019.gadā tika
pievērsta uzmanība krājuma noformēšanai, lai nodrošinātu operatīvu meklēšanu un saglabātu
krātuvju estētiku. Tika izstrādāta un testēta “Kārtība LNB krātuvju klimata mērījumu
nolasīšanai, fiksēšanai, uzglabāšanai un analīzei”. 2019.gadā tika uzsākts darbs un izstrādāts
pamats dokumentam par klimata monitoringu LNB, kas tiks turpināts 2020.gadā. Krājuma
saglabāšanas centrā ir sākta dokumentu izstrāde, apzinot kaitēkļu ietekmi uz krājumu un
dažādiem riskiem bibliotēkas krājumam. Kopumā 2019.gadā restaurētas 1094 krājuma
vienības, konservācija veikta 3763 vienībām.
Savukārt, lai veidotu labas attiecības ar izdevējiem un stiprinot Latvijas
izdevējdarbības pozīcijas, tika nodrošināta LNB portāla izdevējiem attīstība, piemēram,
pilnveidojot komunikāciju ar izdevējiem, no ISSN veidotu svītrkodu un papildu svītrkodu
piešķiršanu u.c. Sadarbībā ar Grāmatizdevēju asociāciju pirmo reizi tika veiksmīgi sarīkoti
“Grāmatu svētki”, kas norisinājās 25. un 26. oktobrī. Sadarbība bija tik veiksmīga, ka 2020.
gadā plānots tradīcijas turpinājums.

2. darbības virziens: Bibliotēka kā izaugsmei atvērta vide
Lai izvērtētu nozaru krājuma, t.sk. brīvpieejas krājuma satura un krājuma
izvietojuma atbilstību lasītāju vajadzībām un pieprasījumam, 2019.gadā LNB lasītavas
pievērsa īpašu uzmanību brīvpieejas krājuma satura un organizēšanas pilnveidošanai. Tika
turpināts darbs pie brīvpieejas krājuma organizācijas: piemēram, Nozaru lasītavu centrā
izveidotas 87 jaunas nodaļas un apakšnodaļas ar mērķi radīt lasītājiem ērtāku krājuma
izvietojumu. Arī par Speciālo krājumu nodaļas brīvpieejas krājuma pārkārtošanu saņemti
atzinīgi vārdi gan no lasītājiem, gan ārvalstu kolēģiem par plašo, aktuālo piedāvājumu.
2019. gada I ceturksnī pabeigts apjomīgs darbs – Bibliotēkzinātnes lasītavas krājuma
inventarizācija. Tā kā LNB krājuma izvietojums ir visai sarežģīts un sadrumstalots, lasītāju
ērtībām 2019. gadā saturiski sagatavota Ceļa (Domu) karte, kura tehniski tiks pabeigta un
publiskota 2020. gadā. Tās mērķis – vienkāršot lasītāja ceļu no LNB 1. līdz 8. stāvam, jo
gandrīz katrā no tiem meklējama kāda no bibliotēkzinātnes saskarnozarēm.
2019. gada nogalē jaunā veidolā lietotājiem tika atvērta saistīto datu kolekcija
“Rainis un Aspazija”( RunA), kas ir labs resurss humanitāro zinātņu pētniekiem,
studentiem un citiem interesentiem Latvijā un ārpus tās. Turpmāk kolekcija tiks izmantota
LU Humanitāro zinātņu fakultātes studiju satura pilnveidē. Tās attīstībā, izmantojot īpašus
rīkus, piemēram, teksta dokumentu anotēšanas rīku, turpmāk tiks iesaistīti arī studenti.
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2019.gadā tika mērķtiecīgi attīstīta
un paplašināta sadarbība ar īpašu
mērķauditoriju – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, redzes grūtībām un dzirdes problēmām.
Sadarbībā ar Rīgas Neredzīgo un vājredzīgo biedrību Redzi mani UIC lasītavā 2019. gadā
notikušas 32 lasīšanas pulciņa nodarbības (katru apmeklēja vidēji 5 vājredzīgi un neredzīgi
dalībnieki), kā arī noorganizēti 3 pasākumi.

Papīra liešanas un taktilo krāsu darbnīca (8 dalībnieki)

Sadarbībā ar Nedzirdīgo savienību tika uzsākts jauns projekts, kura ietvaros skolām
tiek piedāvāts piedalīties meistarklasē un uzzināt vairāk par cilvēkiem, kuri sazinās ar zīmju
valodas palīdzību. 14. novembrī šī projekta ietvaros notika pirmā Zīmju valodas meistarklase
jauniešiem “Slepenā valoda” par zīmju un žestu valodas vēsturi, tās elementiem un alfabētu
un apguves materiāliem (22 dalībnieki).
Lai veidotu sadarbību un krājuma koordinēšanu ar citām akadēmiskajām
bibliotēkām, atskaites gadā tika mērķtiecīgi strādāts pie e-resursu krājuma attīstības.
Apkopota informācija par abonētajām datubāzēm Latvijas akadēmiskajās bibliotēkās, veikta
salīdzinoša analīze, izmantojot arī informāciju par nacionālo un lielāko akadēmisko
bibliotēku piedāvājumu Baltijas valstīs. Ar apkopojumu iepazīstināti Latvijas Akadēmisko
bibliotēku asociācijas (LATABA) kolēģi, rosinot diskusiju par e-resursu krājuma attīstības
koordinācijas nepieciešamību. Problēma par e-resursu koordinētu abonēšanu studijām un
pētniecībai ir aktualizēta arī ar izglītības ministri Ilgu Šuplinsku.
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Sagatavots “Uzziņu literatūras ceļvedis tiešsaistes abonētajās datubāzēs”. Ceļveža
izveides mērķis ir sniegt padziļinātu informāciju par datubāzu saturu, popularizēt to
izmantošanu. Veikta arī abonēto resursu piedāvājuma izpēte Latvijas un Baltijas bibliotēkās,
kā rezultātā sagatavots pārskats par Latvijas un Baltijas akadēmisko bibliotēku abonētajiem
e-resursiem.
E-resursu izmantojumā pozitīvi ir vērtējuma pieauguma tendence e-resursu
izsnieguma rādītājiem. Par abonēto datubāzu izmantošanu LNB liecina sekojoša statistika attālinātās piekļuves 2019.gadā izveidotas 901 lietotājam, kas ir par 49 piekļuves
iesniegumiem vairāk nekā 2018. gadā, gada laikā reģistrētas 79 818 apmeklējuma sesijas un
izsnieguma skaits ir 135 318 (atvērti pilni teksti).
2019.gadā aktīvi īstenota izglītojošā darbība, lai sekmētu zināšanu sabiedrības
izaugsmi. 2019.gadā LNB rīkojusi 507 dažāda veida kultūrizglītības pasākumus klātienē
LNB un izbraukumā (konferences, semināri, diskusijas un lasījumi) ar kopumā 15 395
dalībniekiem. Notikušas 75 vispārīgo un specializēto lasītāju apmācības ar 1 681 dalībnieku.
2019. gadā, realizējot Kultūras ministrijas Mediju politikas pamatnostādņu 2016.–
2020. gadam īstenošanas plānu, LNB sadarbībā ar LU Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO
Medijpratības un informācijpratības katedru organizējusi medijpratības mācību seminārus
bibliotekāriem un pedagogiem.
Studentiem informācijpratībā 2019.gadā novadītas nodarbības 17 grupām (334
dalībnieki). Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes docenti Dr.iur. Kitiju Biti nu jau piekto
gadu divas reizes mācību gada ietvaros ikviens tiesību zinātņu students tika aicināts uz
praktisko Zinātnisko darbu rakstīšanas skolu. Savukārt, karjeras izglītības pakalpojuma jomā
uzsākta sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Karjeras centru. Noritēja regulāras,
karjeras konsultanta vadītas izglītojošas nodarbības vidusskolas vecuma skolēnu grupām.
2019.gadā saskaņā ar LNB Izglītojošās darbības stratēģiju tika turpināts projekts
“Turpinot pilsonisko izglītību Latvijā” un pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu
sērijas izdošana. Projekta ietvaros ar Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu tika
izdotas divas grāmatas par aktuālām pilsoniskās sabiedrības tēmām no Vācijas izglītības
federālās aģentūras (Bundeszentrale für politishe Bildung) grāmatu sērijām Starptautiskā
drošība un Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības. Grāmatas papildina sēriju
“Pilsoniskā izglītība”. Grāmatu īpašo vērtību latviešu zinātniskās terminoloģijas
pilnveidošanā uzteica abi grāmatu zinātniskie redaktori – dr.oec. Jānis Priede un dr.sc.pol.
Māris Andžāns.
2019. gadā turpināts mērķtiecīgs darbs pie izdevuma “Literatūras ceļvedis”
sagatavošanas. Tas ir informatīvs izdevums Latvijas bibliotekāriem, kura mērķis ir sekmēt
mūsdienīgu publisko bibliotēku krājuma bagātināšanu ar augstvērtīgu un kvalitatīvu
literatūru, veicināt iedzīvotāju interesi par Latvijā publicēto oriģinālliteratūru, kā arī
atsevišķiem tulkotajiem literārajiem darbiem un nozaru literatūru.
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Lielu interesi gan no bibliotekāru puses, gan
tulkotāju, gan vienkārši interesentiem guva krājuma
izlase “Latviešu literatūra pasaulēs tālajos ceļos”. Tajā
bija iespējams uzzināt, kādas latviešu literatūras
grāmatas izdotas citās valodās pēc Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas no 1990. līdz 2018. gadam.
Nozīmīgs krājuma izlases papildinājums ir izdevums
“Latviešu tulkotās literatūras saraksts. 1990-2018”,
kam varētu būt praktisks pielietojums institūcijās, kas
strādā tulkojumu atbalsta jomā un latviešu literatūras starptautiskā popularizēšanā. Sarakstā
atrodamas ziņas par 502 latviešu literatūras grāmatu tulkojumiem 37 valodās.
2018. gada nogalē LNB un AS “Pasažieru vilciens” kā sadarbības partneri
pievienojās Imanta Ziedoņa muzeja bibliotēkas iniciatīvai ar mērķi popularizēt saturīga brīvā
laika pavadīšanu, esot ceļā, popularizēt grāmatu lasīšanu un literatūru, veicināt lasītprasmes
pilnveidi gan latviešu valodā, gan svešvalodās. Projekta “Ceļā ar grāmatu” īstenošana – vienā
dīzeļvilciena sastāvā ierīkotās lasītavas (trīs plaukti – kastes) atklāšana – sākās ar braucienu
maršrutā Rīga – Sigulda – Rīga 2019. gada 15. janvārī, kurā piedalījās visu trīs sadarbības
partneru oficiālie pārstāvji un mediji, interesenti un pasažieri.

Kristiana Luhaera fotogrāfija no projekta “Ceļā ar grāmatu”atklāšanas

Veidojot tematiskās krājuma izlases vai izstādes, LNB tās arvien bagātina ar
pavadošiem izglītojošiem kultūras pasākumiem: lekcijām vai diskusijām, kā arī
tematiskajām eksursijām.
Turpinās veiksmīga sadarbība ar Latvijas Antropologu biedrību lekciju cikla “Stāsti
par cilvēku” ietvaros. Lekcijas vienmēr ir labi apmeklētas, un pēc tām notiek arī diskusijas.
Sekojot līdzi tendencēm pasaulē, pieaugusi sabiedrības interese par iespējām attīstīt
meditācijas praksi kā garīgas prakses instrumentu. Meditācijas telpas pasākumu attīstību
veiksmīgi īsteno projektu koordinators I.Latkovskis, par to liecina aizvien pieaugošais
apmeklētāju skaits.
23

LNB darbības publiskais pārskats 2019

Īpaši jāpiemin virkne izglītojošu pasākumu, kas notika LNB 100.gadadienas
kulminācijas dienā 31.augustā. Pasākuma ietvaros notika gan lekcijas, gan diskusijas,
paraugdemonstrējumi un citas aktivitātes.
Nozīmīga izglītojošās darbības daļa veltīta, lai uzturētu un veicinātu rakstpratību
un lasīšanas kultūru bērnu, jauniešu vidū un latviešu diasporā.
2019.gadā ir realizēti 80 lasīšanas veicināšanas pasākumi bērniem ar kopumā 37 653
apmeklētājiem.
Rakstpratības attīstība ir centrālais mērķis ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” un mācību
telpas “Virtakas klase” muzejpedagoģiskajā programmā. 2019. gada garumā ekspozīciju
kopumā apmeklējuši 37 266 apmeklētāji no Latvijas un ārvalstīm.
2019.gads ir bijis nozīmīgs Bērnu literatūras centra brīvpieejas krājuma
pilnveidošanā. Infrastruktūras pārveides projekts par ziedotāju līdzekļiem ļāvis ieviest
būtiskus uzlabojumus ne vien lasītāju apkalpošanā, bet arī krājuma organizēšanas procesā. Ir
mainīta atrašanās vieta visām krājuma sadaļām, ievērojot izmantošanas intensitātes rādītājus.

2019.gada vasarā lasītava bērniem funkcionāli un vizuāli tika pilnveidota.
Iedvesmojoties no ārvalstu labākajiem piemēriem, ņemot vērā bērnu intereses un saglabājot
esošos veiksmīgos interjera risinājumus, vide bērniem veidota vizuāli mūsdienīga, aicinoša,
viegli transformējama, piemērota dažāda vecuma lasītājiem un daudzveidīgai pasākumu
programmai.
Realizēta lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Arī
2019.gadā tika sasniegti labi rezultāti – 654 bibliotēkas (2018.gadā – 630), tostarp – 57
latviešu diasporas centros 25 valstīs - Eiropā, Austrālijā, Amerikā un Āfrikā.
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Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība 5.-6. klašu skolēniem, ko LNB uzsāka
2017.gadā, nesusi pozitīvu ietekmi uz lasīšanas problēmu risināšanu un veicinājusi
lasītprieku pusaudžu vidū. Ļoti veiksmīgi risinājušās BLC atbalstītās izstādes 7.stāva ātrijā.
Kā pastāvīga vērtība ar labu apmeklējumu un atzinīgi novērtēti ir Ģimeņu sestdienas
pasākumi, kas kļuvuši par populāru nedēļas nogales interaktīvu pasākumu visai ģimenei. Tās
ir veltītas grāmatām, ilustrāciju mākslai un nozīmīgām kultūras norisēm, piemēram, Prozas
lasījumiem. 2019.gadā tikšanās un darbnīcas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem
un viņu vecākiem apmeklējuši 1933 dalībnieki.
Savukārt, kultūrizglītības jomā jauniešiem nozīmīgas ir bijušas norises Telpā -15+.
Sadarbībā ar LR Kultūras ministriju, kas ietvēra jaunas starpdisciplinārās galda spēles
Vērtību ABC prezentāciju un TV pārraidi. Spēle virtuāli pieejama www.vertibuspele.lv Gada
kulminācija Telpā-15+ noritēja 31.augustā, LNB simtgades pasākumā, kad jauniešiem
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paredzētajā telpā notika mūsu uzticamāko sadarbības partneru biedrības “Caelum,”
improvizācijas teātra “Tee Tree”, galda spēļu izplatītāja “Brain Games” un “Fizmix”
pasākumi ar moto Pastāvēs, kas draudzēsies! Lai ieinteresētu jauniešus izmantot
daudzveidīgos bibliotēkā pieejamos infromācijas resursus, tika izveidota informācijas
meklēšanas prasmju spēle Infoslēpe. Tās pamatā ir divas lietderīgas metodes - informācijas
meklēšanas praktisku uzdevumu risināšanai un komandu sacensība. Šajās mācību spēlēs 7
nodarbībās piedalījās 148 dalībnieki. Telpā -15+ viesojušies un pieredzes apmaiņu par LNB
izglītojošo darbību jauniešu auditorijai guvuši bibliotekāri no Ukrainas, Baltkrievijas,
Moldovas, kā arī karjeras konsultanti no Briseles.
Pagājušajā atskaites periodā tika ieviesti un attīstīti jauni pakalpojumi jauniešu
mērķauditorijai, kā, piemēram, uzsākts medijpratības nodarbību cikls sadarbībā ar LU
Sociālo zinātņu fakultātes Medijpratības katedru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un
Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā, nodrošinot tādus LNB medijpratības pasākumus
kā “Influencerpratība” un “TikTok pratība”, kuri guva atzinību un tika plaši apmeklēti.
Kopumā medijpratības nodarbības apmeklēja 312 nodarbību dalībnieki.

Medijpratības nodarbība “Influencerpratība” sadarbībā ar LU SZF Medijpratības katedru. Latvijā
populāro influenceru paneļdiskusija

Lai informācijas meklēšana Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā un citos
resursos radītu pieredzi, kas mudina tajos atgriezties, sadarbojoties ar Vides aizsardzības un
reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) programmu "Mana Latvija.lv. Dari digitāli!", tika
sagatavoti video materiāli par informācijas meklēšanu LNDB kolekcijās un Grāmatu un
Periodikas portālos.
Kopumā LNB 2019.gada laikā sniegusi 36 655 konsultācijas un uzziņas, 3773
padziļinātas uzziņas ar sarežģītu, pētniecisku meklēšanu, sastādījuši 36 liela apjoma
bibliogrāfiskos sarakstus. Kopumā pieaudzis padziļināto uzziņu skaits, kas prasa darbinieku
laiku padziļināti meklēt, pētīt un analizēt nepieciešamo literatūru.
Nozīmīgs darbs lasītāju apkalpošanā 2019.gadā ieguldīts digitalizācijas pakalpojumu
izpildes darba organizācijā. 2019.gadā pieprasījums pēc šiem pakalpojumiem turpina
pieaugt, pieaudzis individuālo pasūtītāju skaits, kā arī daudz pakalpojumu tiek pasūtīts no
ārzemēm. Pakalpojuma “Digitalizācija pēc pieprasījums” ietvaros nodigitalizēti 17 134 lpp.
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Kā nozīmīgs resurss LNB kā izaugsmei atvērtai videi, kas satur drošticamas
zināšanas ir Nacionālā enciklopēdija. 2019. gada laikā tās redakcija izrediģēja un publicēja
vairāk nekā 500 šķirkļus, publiskoja apmēram 2000 ilustrāciju vienības. Rezultātā
enciklopēdijā bija ļoti straujš apmeklētāju skaita pieaugums: gada griezumā tas sasniedza
225,586 unikālus lietotājus, 345,129 sesijas un 422,601 lappušu skatījumus, pie tam jāatzīmē,
ka skatījumu tendence gada griezumā bija pieaugoša.

3. darbības virziens: Bibliotēkas krājums kā unikāls un neaizvietojams pētniecības
resurss un tā pētniecība.
2019.gads LNB iezīmēja jaunu virzienu – krājuma pētniecību un atklājumu
komunicēšanu sabiedrībai. Ar šādu mērķi tika uzsākts Valsts pētījumu programmas
projekts “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme veidojot sinerģijas starp pētniecību un
sabiedrību”. Tā ietvaros veikti pētījumi, strukturēti un kontekstualizēti dažādu kolekciju
materiāli un sagatavotas publikācijas zinātniskos izdevumos. Vairāk 2.5.sadaļā
Veikts bibliogrāfiski pētniecisks darbs, turpinot Latvijas valsts simtgades
programmas konferenču cikla ,,Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas
kultūras telpā” apakšprojektu “Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēka 1583-1621”.
2019.gadā LNB literatūrzinātnes eksperte Astra Šmite pētīja arī latviešu tulkoto
literatūru, kā rezultātā tapa izstāde un tika izdota bibliogrāfija “Latviešu literatūra pasaulē :
latviešu tulkotās literatūras saraksts, 1990-2018” . Savukārt, izdevums “Latvijas Jaunākās
grāmatas” no 2019. gada sāka iznākt jaunā vizuālajā noformējumā, kā arī tika uzlabota tā
funkcionalitāte.

LNB eksperti uzsāka pētniecisko darbu “Krievu emigrācijas Pirmā viļņa (1917-1939)
rakstnieku grāmatas LNB krājumā”. Šis pētnieciskais darbs tiek veikts, lai sabiedrībā
popularizētu krievu grāmatu krājuma daļu, kas ir pieejama LNB krājumā. Bet LNB
Repozitārijā turpinājās darbs pie Latvijas izdevumiem ivrita un jidiša valodās.
2019. gada garumā sadarbībā ar literatūras un filozofijas žurnālu “Punctum” publicēts
vienpadsmit eseju cikls par lasīšanas vēsturi. Eseju autori – LNB un citu institūciju (Latvijas
Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes) pētnieki. Esejas adaptētas un izskanējušas
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Latvijas Radio 1 analītiski pētnieciskajā raidījumā “Īstenības izteiksme 15 minūtēs”,
saīsinātā veidā publicētas ziņu portālā “Delfi”.
Starptautiski LNB piedalījās latviešu izdevuma līdzveidošanā Strasbūras Nacionālās
un universitātes bibliotēkas žurnāla "La Revue de la BNU" pavasara numuram, kas bija
veltīts jūgendstilam Strasbūrā un Rīgā.
Plašāk LNB zinātnieku un pētnieku radītās zināšanas tika atklātas sabiedrībai ar
dažādām norisēm. Vērienīgākā no tām LNB 100.gadadienai veltītā LBC pētnieces Kristīnes
Zaļumas LNB vēsturisko krājumu pētniecības rezultātā izveidotā izstāde “Neredzamā
bibliotēka”, kas tika atklāta 2019. gada 29. augustā. Izstādi papildināja pētnieces grāmata
"Neredzamā bibliotēka: Latvijas Nacionālās bibliotēkas 14 vēsturiskās kolekcijas", poēmas
"Varakļānu pils Jūtu dārzs" bilingvāls izdevums latviešu (pirmpublicējums) un franču
valodā, kā arī lekciju cikls un radošo darbnīcu programma.
2019. gadā LNB dokumentārais mantojums popularizēts arī konferencēs Latvijā un
ārpus Latvijas. LBC pētnieki sagatavojuši vairākus zinātniskus izdevumus un uzstājušies ar
lekcijām par savu pētījumu rezultātiem arī Latvijas augstskolās (Vidzemes Augstskola,
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte un Vēstures un filozofijas fakultāte).Valsts
pētījumu programmas projekta ,,Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot
sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību’’ ietvaros notikuši publiski lasījumi dažādos
Latvijas reģionos (Valmiera, Suntaži, Jelgava, Āraiši,Cēsis u.c.).
2019.gada aprīlī divas Bērnu literatūras centra darbinieces – Ilze Ramba un Silvija
Tretjakova - piedalījās Starptautiskajā bērnu grāmatu gadatirgū Boloņā (Itālijā), kas ir
lielākais specializētais bērnu grāmatu gadatirgus Eiropā un tiek rīkots jau vairāk nekā 50
gadus. Latvijas stenda aktivitātēs tika ielūgti LNB Bērnu literatūras centra sadarbības
partneri no Somijas, Nīderlandes, Lietuvas, Igaunijas, Šveices un Beļģijas, kā arī LNB aktīvi
iesaistījās IBBY (International Board on Books for Young People) Eiropas vadības grupas
darbā.
2019.gadā tika mērķtiecīgi strādāts ar dažādu zinātnes nozaru pārstāvjiem, lai
rosinātu ikvienas zinātnes jomas zinātnieku klātbūtni LNB. Izveidojās ļoti veiksmīga
sadarbība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Apvārsnis 2020 Nacionālo kontaktpunktu ar
kuru starpniecību bija iespēja sasniegt jaunu mērķauditoriju – jaunos zinātniekus un
doktorantus.
Attiecībā uz LNB krājuma resursu sagatavošanu digitālajai pētniecībai un
digitālajai jaunradei 2019. gadā digitālās pētniecības virziena prioritātes bija tekstizraces
pakalpojumu veidošana un digitālās pētniecības kompetenču pilnveidošana bibliotēkas
darbinieku un lietotāju vidū.
2019.gadā arī sagatavots projekta pieteikums “Latvijas atmiņas institūciju dati
digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu” / “Latvian
Memory Institution Data in the Digital Space: Connecting
Cultural Heritage” Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo
un lietišķo pētījumu programmai un iegūts finansējums 2020.2022. gadam 299 812 eiro apmērā (Projekta numurs: lzp28
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2019/1-0365). Balstoties uz iepriekšējos projektos gūto pieredzi un zināšanām un izmantojot
LNB veidotās kontrolētās vārdnīcas un citas strukturētas datu kopas, tiks pētītas Latvijas
atmiņas institūciju semantiskās sadarbības iespējas kultūras mantojuma jomā ar mērķi
uzlabot digitālo pakalpojumu kvalitāti.
Veikta latviešu senāko romānu (1879-1920) korpusa veidošana. Optiski atpazīto
gotikas un fraktūras tekstu nepietiekamā kvalitāte ir viens no nozīmīgiem šķēršļiem digitālo
tekstu pētniecībā. 2019. gadā uzsākta jauna fraktūras teksta atpazīšanas procesa izstrāde,
izmantojot programmatūras Tesseract uzraudzītās mašīnmācīšanās risinājumu. Uzraudzītās
mašīnmācīšanās algoritmi tiek trenēti, izmantojot ar cilvēka rokām sagatavotus paraugus,
katrā mācīšanās posmā nepieciešamas 10 000 pareizi izlabotas rindiņas. Šim nolūkam 2019.
gada decembrī tika rīkota sabiedrības iesaistes kampaņa un izveidota platforma
www.frakturs.lnb.lv , kurā brīvprātīgie palīdzēja izlabot vecās drukas teksta paraugu.
2019.gadā uzsākta LNB DOM sistēmā esošo seno karšu ierakstu un attēlu pārbaude
un papildināšana ar skenētajām karšu datnēm un metadatiem. Digitālā kolekcija ,,Brāļu
draudžu rokraksti” tiek papildināta, transkribējot un konceptualizējot jauniegūtos rokrakstu
materiālus, ar kuriem 2019. gadā papildināts Brāļu draudžu rokrakstu fonds.
Tika uzsākts darbs pie lndb.lv piesaistītas saskarnes prototipa, kas ļaus lietotājam
veikt vienkāršas teksta datu analīzes operācijas (vārdu lietojuma statistika, konkordances) un
vizualizēt analīzes rezultātus. Saskarne ļaus strādāt gan ar īpaši veidotajiem korpusiem, gan
digitālās bibliotēkas grāmatu un periodikas kolekcijām.
Teksta analīzes prototipa izveides vajadzībām tiek īstenots Nordplus Horizontālās
programmas projekts “Vairāk par vienkāršu informācijas meklēšanu: digitālo prasmju
veicināšana bibliotēku un pētnieku kopienās”, kura ietvaros 2019. gadā norisinājās vasaras
skola (Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola 22. – 26. jūlijā), un notika
gatavošanās 2020. gada martā paredzētajam darbsemināram. Kopumā projekta ietvaros
2019. -2021. g. paredzēti četri darbsemināri un divas vasaras skolas digitālās pētniecības
pakalpojumu izstrādei Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālajās bibliotēkās.
Komunikācijā ar atbildīgajām ministrijām un augstskolām aktīvi virzīta iecere
izveidot akadēmisko repozitoriju ACADEMIA par pamatu valstī vienotai studiju noslēgumu
darbu glabāšanas vietai. Paralēli norit darbs pie datu repozitoriju tīkla plānošanas, tajā
paredzot LNB nozīmīgu lomu. Noslēgti divi līgumi par repozitorija ACADEMIA lietošanu
– ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas
Kultūras koledžu.
Attiecībā uz zinātniskās un profesionālās darbības rezultātiem LNB strādā pie
atvērtās piekļuves principa (Open Science), lai veicinātu jaunu
zināšanu rašanos un tālāku reproducēšanu. LNB tika nominēta
Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) gada balvai 2019 par
klasisko vērtību izteikšanu mūsdienīgu tehnoloģiju valodā,
popularizējot atvērto un saistīto datu principus - par atvērto saistīto
datu risinājumu izmantošanu kolekcijā “Rainis un Aspazija” (RunA).
LNB tīmekļa vietnē publicēts arī LNB Zinātnisko rakstu V sējums. 5
(XXIV), sagatavoti un publicēti audio un video ieraksti LNB rīkotajām konferencēm.
Sagatavoti un publicēti Letonikas lasījumu audioieraksti. Sagatavoti un publicēti konferences
,,Latvijas zemes no 19. gs. līdz 1918. gadam: ceļš uz valsti.’’audioieraksti. Turpināts darbs,
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lai nodrošinātu, ka LNB sagatavotās zinātniskās publikācijas ir tiešsaistē pieejamas arī ārpus
LNB.
4. darbības virziens: Kultūras pieredzes radīšana bibliotēkā
2019. gads bija bibliotēkas 100 gadu jubilejas svinību gads, kam svinību
programma tika sākta gatavot jau 2018. gada sākumā. Lai arī LNB simtgades fakts tika
uzsvērts komunikācijā visa gada garumā, patiesā svinēšanā iesākās 29. augustā ar vērienīgu
visu bibliotēkas darbinieku sapulcināšanu un valstiska līmeņa godināšanu ātrijā, kā arī tās
pašas dienas vakarā svinības turpinājās izstādes “Neredzamā biblioteka” atklāšanas
pasākumā, kas pulcēja aptuveni 250 lūgtos viesus, tostarp valsts amatpersonas, dažādu
kultūras institūciju vadību un bibliotēkas darbiniekus. Izstāde "Neredzamā bibliotēka" tika
veltīta 14 vēsturiskām kolekcijām, izceļot to krājuma daļu, kas ir bibliotēkas sākotne. Izstāde
ietver daudznacionālus stāstus, vēsturiskās kolekcijas, notikumus, cilvēkus, vietas un
dokumentus, kas sniedzas daudz tālākā pagātnē par bibliotēkas dibināšanu 1919. gadā un
aptver visu Latvijas teritoriju.

Savukārt, par LNB simtās dzimšanas dienas svinību kulmināciju kļuva vērienīgs
publisks pasākums 31. augustā. Jubilejas sauklis “Pastāvēs, kas draudzēsies!” unikālā
notikumā visas dienas garumā pulcēja ap 100 LNB sadarbības partnerus – bibliotēkas
draugus un domubiedrus –, ar kuriem izveidotas veiksmīgas un ilglaicīgas sadarbības. Svētku
notikums ar vairāk nekā 120 aktivitātēm visiem vecumiem un interesēm piesaistīja ap 6000
apmeklētāju, LNB simtgades zīmē tika atklātas arī divas izstādes vienlaikus – "Piecas mājas.
Stāsti par pielāgošanos" un "Inventārs". Izstāde "Piecas mājas. Stāsti par pielāgošanos"
stāstīja par piecām vēsturiskajām ēkām, no kurām bibliotēkas krājums un funkcijas tika
pārceltas uz jauno mājvietu Pārdaugavā. Savukārt izstāde "Inventārs" pievērsās darba
apstākļiem un priekšmetiskajai videi vēsturiskajās ēkās, rosinot domāt par institucionālo un
personisko, nevajadzīgo un joprojām derīgo, vērtīgo un sentimentālo.
2019.gadā LNB organizējusi vairāk kā 100 dažāda mēroga izstādes – veidojusi
pati, kopā ar sadarbības partneriem vai uzņēmusi klientu veidotas, kā arī citus kultūras
pasākumus: 4 koncertus, 1 izrādi “Grāmata Zīme”un sadarbībā ar Ziedoņa muzeju I.Ziedoņa
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filmas seansus. Papildus LNB sadarbības partneri un klienti nodrošinājuši 53 koncertus un
11 teātra izrādes. Notikuši 17 grāmatu atvēršanas pasākumi.
Jāatzīmē atsevišķi nozīmīgi pasākumi. 2019.gada aprīlī LNB norisinājās “Latgales
diena”, kas bija veltīta kultūrvēsturiski bagātajam Latvijas austrumu novadam un tā
daudzveidības iepazīšanai - visos bibliotēkas stāvos būs iespēja iepazīt Latgales kultūras
unikalitāti, tās izpausmes literatūrā, mūzikā, kino, amatniecībā un tautas tradīcijās. Īpašās
dienas iniciatori un saturiskie atbalstītāji bija izglītības ministre Ilze Šuplinska, māksliniece
Ieva Jurjāne un režisors Viesturs Kairišs. Savukārt, 28. septembrī bibliotēkā ar daudzveidīgu
sarunu un aktivitāšu programmu norisinājās pasākums "Sēlijai būt!" jeb Sēlijas diena
Gaismas pilī, kas aktualizēja jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, kā arī
iepazīstināja ar šī krāšņā Latvijas novada kultūras, vēstures sabiedriskās dzīves izpausmēm
un vērtībām, un personībām.
2019.gada septembra vidū LNB ātrijā norisinājās “Dzejas dienu 2019” noslēguma
pasākums, kas tika veltīts tulkošanai, sasaistot diskusiju "Daudzvirzienu tulkošana" ar
Sociālo un humanitāro zinātņu lasītavas krājuma izlasi. Taču decembra sākumā LNB ātrijā
notika starptautiskā literatūras festivāla "Prozas lasījumi 2019" pasākums, kurā piedalījās
pasaulē atzīti mūsdienu prozas autori no Japānas.
Jūlijā nepilnas trīs nedēļas LNB uzņēma Pasaules šaha čempionāta posmu “FIDE
World Chess Grand Prix Riga 2019”, kas pulcēja kopā vairāk kā divus tūkstošus dalībnieku.
Bet augusta beigās LNB pirmo reizi piedālījās arī “Baltic Sea festival” sadarbībā ar Ziemeļu
ministru padomes biroju Latvijā “Norden” un Zviedrijas sabiedrisko radio, kura ietvaros
ikviens varēja noskatīties tiešraides gan no, gan uz Ziedoņa zāli, pārraidot gan diskusijas, gan
Vāgnera operu.
2019. gada oktobrī “Virtakas kalsē” tika uzsākts regulāru pasākumu cikls “Senioru
trešdienas”, uz kuru reizi mēnesī īpaši aicināti vecākās paaudzes pārstāvji, pievēršot
uzmanību kvalitatīvai laika pavadīšanai vecumdienās.

Eksursija grāmatu krātuvē 31.augustā, ekursiju vada galvenā bibliotekāre G. Ruševica
(foto: Kristians Luhaers)
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LNB piedāvā arī ekskursijas pa LNB ēku, un 2019.gadā kopumā organizētas 1 677
ekskursijas ar 25 752 dalībniekiem (406 no tām ar 6 314 dalībniekiem notikušas svešvalodā).
5. darbības virziens: Bibliotēku nozares attīstības virzītāja
Lai rūpētos, ka, izmantojot Gaismas tīklu, ikvienā Latvijas vietā būtu pieejama
Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka (LNDB) un ikviens bibliotekārs prot rosināt
vietējo kopienu šo resursu izmantot, LNB Bibliotēku attīstības centra 2019. gada
organizētajos semināros mērķtiecīgi tika iekļautas tēmas par LNDB resursu popularizēšanu,
t. sk. praktiskas nodarbības darbā ar PRIMO LNDB kolekcijās. Semināros tika pārrunātas
digitālās bibliotēkas satura aktualitātes, nākotnes ieceres, Latvijas bibliotekāru iesaiste
digitalizācijas procesā. 6 reģionu bibliotekāru izbraukuma semināros semināros kopā
piedalījās 149 bibliotekāri.
2019. gadā LNDB kopējais apmeklējums sasniedza 998 810 sesijas, kas ir par 20%
(+164 011) vairāk nekā 2018. gadā. Galvenais kopējā apmeklējuma pieauguma iemesls ir
Periodikas (+24%, +71 846), tiešās pieejas DOM objektiem (+50%, +46 583), Grāmatu
(+24%, +18 488) portālu un Dziesmu svētku krātuves (+82%, +8 527) lietošanas pieaugums.

LNDB apmeklējuma (sesiju skaits) pieaugums.1

Lai pārnestu un adaptētu profesionālo starptautisko organizāciju vadlīnijas un
ieteikumus Latvijas bibliotēku videi, iztulkotas un izdotas Starptautiskās bibliotēku
asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) vadlīnijas un ieteikumi: IFLA ziņojuma par
attīstības tendencēm 2018. gada atjaunotā versija, “Dāvinājumi bibliotēkas krājumā:
vadlīnijas bibliotēkām” un “Bibliotēku manifests Eiropai – bibliotēku interešu aizstāvības
instruments bibliotēkām visā Eiropas Savienībā”.

1
Ietver datus par periodika.lv, lndb.lv, kartes.lndb.lv, vitols.lnb.lv, gramatas.lndb.lv,
dziesmusvetki.lndb.lv, dom.lndb.lv, audio.lndb.lv, academia.lndb.lv, webarhivs.lndb.lv un runa.lnb.lv
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Sagatavoti pārskati un informatīvie izdevumi: sadarbībā ar bibliotēku nozares
speciālistiem sagatavots pirmais pārskata ziņojums par Latvijas bibliotēkām “Latvijas
bibliotēkas 2017. un 2018. gadā”. Sadarbībā ar LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas
un baltistikas nodaļas mācībspēkiem un studentiem sagatavoti informatīvā izdevuma
“Literatūras ceļvedis” astoņi numuri.
Viens no LNB Bibliotēku attīstības centra darbības virzieniem ir profesionālās
pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana. Bibliotēku attīstības centra
organizēto pasākumu vidū ir tādi tradicionāli pasākumi kā publisko bibliotēku apaļā galda
diskusijas, Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru sanāksmes,
reģionu galveno bibliotēku metodiķu semināri, novadpētniecības konferences u. c.
Pavisam kopā 2019. gadā Bibliotēku attīstības centrs ir noorganizējis 36
profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumus, kopējais apmeklējums – 2134.
Pārskata periodā izsniegti 1334 apliecinājumi par 24 profesionālās pilnveides pasākumiem.
Pasākumu tiešraižu skatījumi “Facebook” – 3568.
Īpaši akcentējamas šādas pirmreizējas 2019. gada norises: noorganizēta zinātniska
konference “Latviešu terminoloģija simts gados” (03.10.), kas veltīta pirmās Terminoloģijas
komisijas simtgadei; noorganizēta konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam
bibliotekāram”;
literatūras
pētnieku
diskusija par 2019. gada
oriģinālliteratūras un tulkotās
literatūras devumu, kā arī
reģionālā
literatūras
konference Balvos.

Profesionālās pilnveides izglītības
programmas “Informācijas un
bibliotēku zinību pamati” (240 h)
absolventi 2019.gada 18. janvārī.

Sadarbībā ar IZM, RSU, RTU un LU noorganizēts seminārs par akadēmisko
godīgumu un ētiku augstākajā izglītībā, kurā likts pamats augstskolu un LNB iniciatīvai
apvienot intelektuālos, informācijas un tehnoloģiju resursus akadēmiskā godīguma
veicināšanā un studiju darbu oriģinalitātes pārbaudes tehnoloģiju attīstībā.
Sadarbībā ar IFLA, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Bibliotekāru
biedrību noorganizēts seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs
būvējam šo pasauli paši”, kā arī, piesaistot lektorus no Zviedrijas, – reģionālie semināri
Jelgavā un Ventspilī.
2019. gads iezīmējas ar pārmaiņām izglītības sistēmā. Līdz ar to lielāka uzmanība
tika pievērsta izglītības iestāžu bibliotēkām. Lai saprastu, kā šīs pārmaiņas sasaucas ar
publisko bibliotēku darba ikdienu un sadarbību ar skolotājiem, 2019. gadā tika veikts
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pētījums, izmantojot 2017. un 2018. gada pieejamos datus. Vairāk par šo pētījumu var lasīt
rakstā Latvijas Bibliotēku portālā “Ceļojums no informācijas uz zināšanām: skolu bibliotēku
nozīmīgums jaunajā izglītības modelī”.
2019.gadā LNB Kompetenču attīstības centrs veiksmīgi turpinājis formālās
izglītības akreditēto izglītības programmas projektu - “ESF darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto
personu profesionālo kompetenci” projekta 2.kārtas īstenošana”. Papildus dalībai 2.kārtā,
tika pieņemts lēmums piedalīties arī 4.kārtā ar 4 programmām. No tām 3 programmas tika
atbalstītas un jūlijā tika uzsāktas mācības jaunajām programmas grupām.
Kopā mācības tika nodrošinātas profesionālās pilnveides izglītības programmas
“Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (240 h) 1 grupai, profesionālās pilnveides
izglītības programmas “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (160 h) 2 grupām un
profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības” (960 h) 7 grupām. Atskaites
periodā ESF projekta 2.kārtas ietvaros mācības pabeidza 17 izglītojamie profesionālās
pilnveides izglītības programmā “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (240h), bet
mācības turpina profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības” (960h) 59
izglītojamie 4 grupās.
Atskaites periodā sagatavoti, saskaņoti Valsts izglītības satura centrā (VISC) un
īstenoti četri kvalifikācijas eksāmeni ārpus formālās izglītības kompetenču
novērtēšanai, kā rezultātā ārpus formālās izglītības kompetenču novērtēšanas kārtībā
eksāmenu kārtojuši 64 cilvēki, bet apliecības un kvalifikāciju “Bibliotekārs” ieguva 58
cilvēki. Īstenots arī viens kvalifikācijas eksāmens profesionālās tālākizglītības programmas
“Bibliotēku zinības” (T3 grupa) beidzējiem – apliecības ieguva 8 cilvēki. Tātad kopumā
kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 72 cilvēki, bet kvalifikāciju “Bibliotekārs” ieguva 66 cilvēki.
No pārskata periodā īstenotajām 26 neformālās izglītības programmām, 8 bija
jaunas. Kopumā neformālās izglītības programmas bijušas 479 akadēmisko stundu apjomā
un par to apguvi tika izsniegtas 542 apliecības.

Statistika par neformālajām izglītības programmām 2017.-2019.gadā.
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Tātad, kopā 2019.gadā īstenotas 29 programmas un 3829 mācību stundas, mācībās
piedalījās 685 dalībnieki (bibliotēku nozares speciālisti), un izsniegtas 542 apliecības par
profesionālo pilnveidi un tālākizglītību. Mācības turpina 88 cilvēki.
2019.gadā izstrādāts arī mācību palīglīdzeklis “Latvijas Nacionālās bibliotēkas
elektroniskie informācijas resursi: meklēšana, atlase, izguve”, kas aktīvi tiek izmantots
formālo un neformālo programmu īstenošanā.

LNB izstrādātie mācību palīglīdzekļi

Pārskata perioda noslēgumā tika sagatavots un iesniegts Izglītības un zinātnes
ministrijā pieteikums ceļojošajai balvai „Saules laiva”, ko ik gadu piešķir mācību iestādei vai
organizācijai, kas īstenojusi nemainīgi kvalitatīvu un ilgtspējīgu pieaugušo izglītības
piedāvājumu (ko 2020.gada 15.janvārī LNB arī saņēma).
Lai veicinātu profesionālo tīklošanos, bibliotēku nozares lasītava 2019.gadā
turpināja attīstīties kā nozares un starpnozeres speciālistu savstarpējās komunikācijas un
jaunu ideju ģenerēšanas un apmaiņas telpu. Līdzās jau tradicionālajiem cikla “Tikšanās
bibliotekāru stāvā”, “Maģistru dienas” un “Maģistru lasījumi”, par regulāru norisi jau
uzskatāmi Latvijas reģionu bibliotekāru semināri (Rīgas, Pierīgas, Saldus, Tukuma,
Daugavpils). Bibliotekāru stāvā jau pastāvīgi notiek visu veidu bibliotekāro speciālistu
semināri un sanāksmes (direktoru, metodiķu, krājuma speciālistu) –2019. gada laikā
bibliotekāru multifunkcionālajā telpā kopumā reģistrētas 130 dažāda līmeņa norises.
2019.gadā Bibliotēku portālam www.biblioteka.lv izstrādāta jauna satura koncepcija
un dizains. Portāla tehniskās un saturiskās izmaiņas dod iespēju par nozari un nozares
speciālistiem svarīgo informāciju atspoguļot vienuviet un mūsdienīgā veidā. 2019. gadā
izveidots Bibliotēku nozares norišu kalendārs, kurā tiek iekļauta informācija par
pasākumiem, kuru mērķauditorija ir bibliotēku nozares speciālisti.
LNB pārstāvji aktīvi darbojas nozares sabiedriskajās organizācijās, kā Latvijas
Bibliotekāru biedrībā, Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijā, Latvijas Skolu bibliotēku
biedrībā. LNB pārstāvēta arī starptautiski: CENL (Conference of European National
Librarians), LIBER (Association of European Research Libraries) u.c.
Kā arī starptautiskās darba grupās: IFLA Bibliographic Conceptual Models Working
Group (BCM WG) Grieķijā; Nordic Networking Group on bibliographic and infrastructure
topics (NNG) Dānijā; European RDA Interest Group (EURIG) Ungārijā (sniegti ierosinājumi
RDA noteikumu izmaiņām RSC saistībā ar objektu entīšu identifikāciju); konferencē
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SemantBic Web in Libraries (SWIB) Vācijā; European Library Automation Group (ELAG)
Vācijā; BIBFRAME Workshop Zviedrijā; ISNI Summit for Libraries Francijā; Wikidata
darbseminārā nacionālajām bibliotēkām Zviedrijā.
2.5.

Veiktie pētījumi

Kopš 2007.gada LNB ir reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā (reģistrācijas
Nr. 193110). Pētnieciskā darbība LNB notiek vairākos departamentos – Speciālo krājumu
departamenta Letonikas un Baltijas centra Pētniecības sektorā un Bibliogrāfijas institūtā, bet
atsevišķos pētniecības projektos iesaistās arī citu departamentu darbinieki. 2019. gadā LNB
ar nodalītu slodzes daļu pētniecībai strādā 19 cilvēki. 2019.gadā tika atjaunota LNB
Zinātniskās padomes darbība un sastāvs.
2019.gadā tika turpināts darbs Latvijas Zinātnes padomes valsts pētījumu
programmas Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai projektā Nr. VPPIZM-2018/1-0022 “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme veidojot sinerģijas starp
pētniecību un sabiedrību” (realizācija 2018-2020, kopējais finansējums 585 250 EUR),
kuras sadarbības partneris ir arī Vidzemes Augstskola. Kopsavilkums par Valsts pētījumu
programmas projekta ietvaros paveikto: http://bit.ly/2Qrrfob
2019. gadā LBC pētnieku darbs pie dažādu LNB kolekciju izpētes norisa zinātnieku
grupās sekojošās tematiskajās jomās: 1) Latviešu grāmatniecības vēsture un latviešu
literatūras vēsture, 2) Trimdas latviešu grāmatniecības vēsture, 3) Bibliotēkzinātne un
bibliotēku vēsture. Pētījumu rezultāti apkopoti publikācijās. LNB pētnieku darbs kolekciju
izpētē un rokrakstu materiālu konceptualizācijā sagatavo oriģinālu nepublicētu vēstures
avotu materiālu tālākajiem pētījumiem humanitārajās zinātnēs tā paplašinot Latvijas
intelektuālā resursa pieejamību.
2019.gadā turpināts arī bibliogrāfiski pētniecisks darbs saistībā ar Latvijas valsts
simtgades programmas konferenču cikla ,,Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš
kopējā Eiropas kultūras telpā” apakšprojektu “Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēka 15831621”. Izveidoti 559 ieraksti bibliogrāfisko aprakstu eksemplāriem, kas atlasīti Upsalas
universitātes bibliotēkā, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, Viļņas universitātes
bibliotēkā u.c. Strādājot ārvalstu krātuvēs, iegūti jauni un uzturēti iepriekšējie starptautiskās
sadarbības kontakti ar Lietuvas, Polijas, Zviedrijas kolēģiem, būtiski celta kvalifikācija, kas
nepieciešama, veicot seniespiedumu bibliografēšanu. Projekta kontekstā veiktais
pētnieciskais darbs prezentēts priekšlasījumos Latvijā, Zviedrijā, Lietuvā un Polijā.
2019.gadā sagatavots projekta pieteikums “Latvijas atmiņas institūciju dati
digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu” / “Latvian Memory Institution Data in the
Digital Space: Connecting Cultural Heritage” Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un
lietišķo pētījumu programmai un iegūts finansējums 2020.-2022. gadam 299 812 eiro apmērā
(Projekta numurs: lzp-2019/1-0365).
LNB darbinieku iesaiste dažādos pētniecības projektos atspoguļojas arī šīs atskaites
sadaļā 2.2. “ES un citu ārvalstu fondu un programmu finansēti projekti”. LNB zinātniskās
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institūcijas gada pārskats ir ievadīts Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā
NZDIS.

3. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu
2019. gadā sākās jaunās LNB attīstības stratēģijas 2019.-2023. gadam realizācija.
LNB prioritāte un centrālā ass šajā plānošanas periodā ir bibliotēkas krājums – tā vispusīga
veidošana, saglabāšana un pētniecība. 2019. gads lielā mērā bija plānots kā laika posms, kurā
krājuma kontekstā ir nepieciešams apzināt esošo situāciju, vajadzības un atbilstoši izplānot
turpmākās darbības, lai turpmākajos gados veiksmīgi realizētu stratēģijā formulētos darba
uzdevumus (detalizētāk skat. 2.4.punktu). Visaptverošs stratēģijas ieviešanas novērtējumu
tiks sagatavots, tuvojoties kārtējā stratēģijas plānošanas cikla beigām.

4. Pakalpojumi
Likumā „Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”, „Bibliotēku likumā”, „Obligāto
eksemplāru likumā” un pārējos normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei LNB sniedz
plašu publisko pakalpojumu klāstu, kuru galvenās mērķauditorijas ir plaša sabiedrība,
bibliotēkas un izdevēji. Saskaņā ar "Bibliotēku likuma” 5. pantā noteikto, lietotāju
apkalpošana, bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana, kā arī citi pamata pakalpojumi
sabiedrībai tiek sniegti bez maksas. Atsevišķus pakalpojumus, kas noteikti 2016. gada 26.
aprīlī MK noteikumos Nr. 251 „Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas
pakalpojumu cenrādis” (ar 14.09.2019 grozījumiem), LNB sniedz par maksu, kas veido LNB
pašu ieņēmumus.
4.1. Starpiestāžu pakalpojumi
Starpbibliotēku abonements: LNB Latvijas bibliotēkām un to lasītājiem piedāvā
par izmantot starpbibliotēku abonementa pakalpojumu, kas ļauj ikvienam Latvijas
iedzīvotājam sev tuvākajā bibliotēkā pasūtīt un lasīt izdevumus kā no LNB, tā arī no citu
Latvijas bibliotēku krājumiem.
Praktiskie pakalpojumi bibliotēkām: LNB saskaņā ar „Obligāto eksemplāru
likuma” nosacījumiem veic obligātā eksemplāra vienību sadali citām Latvijas bibliotēkām,
uztur brīvpieejas apmaiņas krājumu, kura mērķis ir nodrošināt atbalstu Latvijas bibliotēkām
un citām kultūras institūcijām krājuma veidošanā, veic bezatlīdzības izdevumu sadali
Latvijas bibliotēkām. LNB realizē arī bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas programmas
„ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” un „Grāmatu
starts”. Tāpat LNB piedāvā citām Latvijas bibliotēkām ceļojošās izstādes.
Bibliogrāfiskie pakalpojumi: LNB veido nacionālo izdevumu bibliogrāfiskos
ierakstus un autoritatīvos ierakstus, kurus pēc tam bez maksas var izmantot visas Latvijas
bibliotēkas savu krājumu aprakstīšanai, kā arī īsteno Nacionālā kopkataloga kvalitātes
kontroli.
Konsultatīvais atbalsts: LNB sniedz konsultācijas ar bibliotēku darbu saistītos
jautājumos visām Latvijas bibliotēkām, kas ļauj paaugstināt Latvijas bibliotēku sniegto
pakalpojumu kvalitāti. Galvenās konsultāciju jomas ir kataloģizācija (MARC 21 un RDA
standarti), indeksācija (klasifikācija un priekšmetošana), bibliogrāfisko aprakstu veidošana,
metadatu veidošana, bērnu un jauniešu bibliotekārā apkalpošana, lasīšanas veicināšanas
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pasākumu īstenošana, kultūras mantojuma digitalizācija, autortiesības bibliotēkās, bibliotēku
nozares formālā un neformālā izglītība, izstāžu darbs, bibliotēku darba stratēģiskā plānošana
un pārvaldība, krājumu, tai skaitā elektronisko, veidošana u.c.
Profesionālās pilnveides pakalpojumi: LNB ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas
Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības
iestāde (apliecība Nr.3360300678, 2008. gada 25. jūnijs). LNB Kompetenču attīstības centrs
(KAC) piedāvā kursus un izglītības programmas dažādām publisko, zinātnisko, speciālo un
izglītības iestāžu bibliotēku darbinieku mērķgrupām. KAC ir iespējams apgūt 160 stundu
profesionālās pilnveides izglītības programmu „Informācijas un bibliotēku zinību pamati”
(licence nr. P_1064, izsniegta 2019. gada 13. martā), 960 stundu profesionālās tālākizglītības
programmu “Bibliotēku zinības” (licence nr. P-13329, izsniegta 2016. gada 28. janvārī), kā
arī nokārtot valsts kvalifikācijas eksāmenu 3.profesionālā kvalifikācijas līmeņa iegūšanai
profesijā - bibliotekārs.
Standartu, terminu un vadlīniju veidošana: Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu
akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas
apakškomisiju LNB veic bibliotēku un saskarnozaru terminu izstrādi un uztur bibliotēku,
muzeju un arhīvu terminu datubāzi, un sadarbībā ar Informācijas un dokumentācijas
standartizācijas tehnisko komiteju veic atmiņas institūciju standartu tulkošanu. LNB tulko
un izdod arī Starptautiskās bibliotēku asociācijas un institūciju federācijas (IFLA) vadlīnijas
un ieteikumus. Bibliotēku vajadzībām tiek veidotas arī bibliotēku darba vadlīnijas,
konsultatīvie un informatīvie materiāli.
Statistikas veidošana: LNB apkopo bibliotēku nozares statistiku, kā arī apkopo un
analizē bibliotēku gada pārskatus.
Nozares informācijas veidošana un izplatīšana: LNB veido Latvijas bibliotēku
portāla www.biblioteka.lv saturu un uztur vairākas bibliotekāro darbinieku vēstkopas.
4.2. Komercpakalpojumi
Šobrīd LNB maksas pakalpojumu klāstu pamatā veido kopēšanas, drukāšanas,
skenēšanas un teksta dokumentu un attēlu digitalizācija pēc pieprasījuma bibliotēkām, skaņu
ierakstu un videoierakstu kopiju izgatavošana, starptautiskā starpbibliotēku abonementa
pakalpojumi, personālā abonementa pakalpojumi un soda naudas par novēlotu izsniegto
izdevumu atgriešanu. Uzziņu informācijas centrs sniedz augstas pievienotās vērtības
informācijas pakalpojumus kā fiziskām, tā juridiskām personām: veic padziļinātu
informācijas meklēšanu, veido tematiskus bibliogrāfiskos sarakstus, informācijas
apkopojumus un preses apskatus. Fiziskām un juridiskām personām pieejami arī bibliotēkas
materiālu digitalizācijas pakalpojumi un sietuves pakalpojumi. Izdevējiem tiek sniegti UDK
šifru (bezmaksas), ISBN numuru un ISSN svītrkodu piešķiršanas pakalpojumi. Muzejiem un
citām atmiņas institūcijām tiek nodrošināta iespēja saņemt izdevumus no LNB speciālajiem
krājumiem eksponēšanas nolūkiem. Savukārt, jebkuram interesentam ir iespēja iegādāties
LNB izdotos bibliogrāfiskos rādītājus un citus izdevumus. LNB nodrošina maksas
pakalpojumus profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmu un izglītojošu norišu
ietvaros, kā arī maksas pakalpojumos ietilpst arī ieejas biļetes uz atsevišķām LNB rīkotajām
izstādēm, koncertiem un grupu ekskursijām LNB ēkā.
LNB maksas pakalpojumu klāstu papildina arī maksas autostāvvietu izmantošana, kā
arī telpu un audiovizuālā aprīkojuma nomas pakalpojumi. LNB piedāvā pasākumiem izīrēt
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vairāk nekā 20 telpas ar kopējo platību 5300 m2 – konferenču un koncertu zāli ar 380 cilvēku
ietilpību, konferenču centru ar 400 cilvēku ietilpību, izstāžu zāles, kamerzāli, pasākumu
telpas 11. un 12. stāvā un citas telpas – koncertu, izrāžu, kino seansu, konferenču, semināru,
diskusiju, izstāžu, prezentāciju, simpoziju, gadatirgu un citu pasākumu rīkošanai zinātnes,
izglītības un kultūras jomā. Īrei tiek piedāvātas arī mācību klases un datorklases. Līdz ar
telpām ir iespējams iznomāt arī to audiovizuālo aprīkojumu – apskaņošanas sistēmas,
ekrānus, interaktīvās tāfeles, projektorus, videotelekonferenču iekārtas u.t.t.
4.3. Publiskie pakalpojumi
Grāmatu, periodisko izdevumu, audiovizuālo materiālu u.c. krājuma vienību
izsniegšana: LNB krājumā ir vairāk nekā 4 miljoni vienību, kas pieejamas bibliotēkas
lasītājiem. Aptuveni 350 000 krājuma vienību pieejamas brīvpieejā. Krājuma pamatā ir t.s.
nacionālais krājums, kuru papildina speciālie krājumi – retumi un rokraksti, grafiskās
mākslas darbi, notis, kartes, audiovizuālie izdevumi, sīkiespiedumi – un nozaru krājumi,
kurus pamatā veido izdevumi svešvalodās LNB materiālus izsniedz izmantošanai tikai LNB
lasītavās, piedāvājot iespēju nepieciešamos izdevumus iepriekš rezervēt. Atsevišķām lasītāju
grupām par maksu ir pieejams personālā abonementa pakalpojums.
Starptautiskais starpbibliotēku abonements: LNB saviem lasītājiem piedāvā par
maksu izmantot starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumus, gadījumos, ja LNB
un citu Latvijas bibliotēku krājumā vai abonētajās datu bāzēs nav lasītājiem nepieciešamā
izdevuma, pasūtot to no ārvalstu bibliotēkām.
Elektronisko resursu izmantošana LNB lasītājiem piedāvā izmantot vairāk nekā 7
000 e-grāmatas, kā Latvijā izdotās, tā nozaru krājumiem piederošās, un vairāk nekā 40
elektroniskās datu bāzes, gan vispārīgas Latvijā veidotas datu bāzes (LETA, Letonika.lv,
Lursoft, NAIS u.c.), gan nozīmīgākās ārvalstu nozaru datu bāzes (EBSCO, Emerald, JSTOR,
ScienceDirect, SCOPUS u.c.). Autortiesību ierobežojumu dēļ vairums datu bāžu
izmantojamas tikai bibliotēkas telpās.
Uzziņas un konsultācijas LNB sniedz lasītājiem uzziņas un konsultācijas par LNB
pakalpojumiem un to pieejamību, LNB krājumu, informācijas meklēšanu LNB
elektroniskajos un tradicionālajos informācijas resursos (elektroniskajā katalogā, datubāzēs,
digitālajā bibliotēkā, kartīšu katalogos, kartotēkās), internetā un citu Latvijas un lielāko
pasaules bibliotēku informācijas resursos. Pēc pieprasījuma tiek sagatavotas precizējošās,
adresālās, tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas. Tiek sniegts pakalpojums "Jautā
bibliotekāram" – iespēja uzdot jautājumu par LNB, tās krājumu un pakalpojumiem,
izmantojot e-pastu. LNB sagatavo un divas reizes mēnesī tiešsaistē publicē biļetenu „Latvijas
jaunākās grāmatas”, no kura iespējams veikt izdevuma rezervēšanu katalogā. Savukārt, reizi
mēnesī tiek izdots informatīvs Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevums Latvijas
bibliotekāriem "Literatūras ceļvedis".
Kopēšana, drukāšana un iesiešana: LNB saviem lasītājiem par maksu piedāvā
iegūt melnbaltas, krāsainas un digitālas kopijas no bibliotēkas krājuma vienībām. Tiek
nodrošināta arī izdruku veikšana no digitālajiem resursiem, kā arī izdevumu iesiešanas
pakalpojums.
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Digitālo kopiju piegāde: LNB piedāvā lasītājiem iespēju attālināti par maksu pasūtīt
digitālas izdevumu kopijas; atkarībā no izdevuma autortiesību statusa ir iespējams iegūt vai
nu darba fragmentu, vai visa izdevuma kopiju, kuru LNB piegādā pa e-pastu vai tiešsaistē.
Informācijpratības pakalpojumi: LNB piedāvā lasītājiem iespēju pieteikties uz
bezmaksas mācību nodarbībām informācijas meklēšanā: LNB elektroniskais katalogs, valsts
nozīmes kopkatalogs; Analītikas (žurnālu, avīžu rakstu) datubāze; LNB Digitālā bibliotēka;
LNB tiešsaistes abonētās datubāzes; Ekonomikas un tiesību zinātnes; Humanitārās un
sociālās zinātnes; Tehnoloģijas un dabaszinātnes. Mācību procesu iespējams pielāgot,
mācoties meklēt informāciju saskaņā ar izvēlēto tematu. Vispārizglītojošām skolām mācību
pakalpojuma ietvaros piedāvāta iespēja vadīt mācību stundas bibliotēkā. Saskaņā ar skolu
mācību programmu mācību stundā bibliotēkā iespējams izmantot tās krājuma materiālus.
Augstākām mācību iestādēm ir iespēja noturēt lekcijas bibliotēkā – LNB piedāvā mācību
procesu bagātināt ar informācijas prasmju apguves kursu. Vairāk par izglītības un
profesionālās pilnveides pasākumiem 2.4. sadaļā un 2.pielikumā.
Ekskursijas: LNB piedāvā ekskursijas pa bibliotēku, kurās interesenti var iepazīties
ar LNB lasītavām, krājumiem un pakalpojumiem.
Izstādes: LNB katru gadu veido ievērojamu skaitu izstāžu, sākot ar nelielām
izstādēm (krājuma izlasēm) lasītavu telpās, kurās lasītāji var iepazīties ar krājuma
jaunieguvumiem un atklāt LNB krājuma daudzveidību, un beidzot ar nozīmīgām tematiskām
izstādēm, kas pēc to izstādīšanas LNB nereti pēc tam tiek, izstādītas arī citās Latvijas
bibliotēkās, kā arī ārvalstīs.Vairāk par izstādēm 2019.gadā 2.4.sadaļā un 1.pielikumā.
Konferences, semināri, diskusijas un lasījumi
LNB, tai skaitā kopā ar sadarbības partneriem, katru gadu organizē gan zinātniskas
konferences, gan seminārus, diksusijas un lasījumu plašākai publikai. Tās var būt saistītas ar
pētniecības projektiem, kuros iesaistījusies LNB, gan diskusijas un lasījumi, tai skaitie tie,
kas pavada LNB izstādes vai publikācijas. LNB organizē arī seminārus, diskusijas un
lasījumus ārpus LNB telpām, piemēram, publiskajās bibliotēkās vai izglītības iestādēs. LNB
telpās noris arī klientu organizētas konferences. Vairāk par pasākumiem 2019.gadā
2.4.sadaļā un 2.pielikumā.
Bibliogrāfiskā informācija (tiešsaistes pakalpojums): LNB nodrošina ikvienam
iespēju iepazīties ar LNB krājumiem un atrast nepieciešamos izdevumus tās veidotajos
elektroniskajos tiešsaistes katalogos un datubāzēs. LNB katalogu un datubāzu sistēmu veido
elektroniskais katalogs, digitalizēti kartīšu katalogi, nacionālā bibliogrāfija, tai skaitā
nacionālā analītikas datu bāze, kura apkopota informācija par publikācijām presē, kā arī
atsevišķām nozarēm veltītas tematiskas datubāzes. Katalogā tiek nodrošināta iespēja rezervēt
nepieciešamos izdevumus, saglabāt meklēšanas rezultātus, veidot kolekcijas e-plauktā un
skatīt informāciju par rezervētajām un izsniegtajām grāmatām un to nodošanas termiņiem.
Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka (tiešsaistes pakalpojums): LNB savu
krājumu digitalizāciju veic jau kopš 1999. gada, un kopš 2008. gada veido Latvijas Nacionālo
digitālo bibliotēku. To veido digitalizētie LNB un tās satura partneru krājumu materiāli
(periodiskie izdevumi, grāmatas, kartes, attēli, audiovizuālie materiāli) un Latvijas tīmekļa
vietņu arhīvs. Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 1400 nosaukumu laikraksti un žurnāli,
kopā vairāk nekā 5 miljoni lappušu, no tiem publiski pieejami izdevumi, kas izdoti līdz 1948.
gadam. Grāmatu portālā ir pieejamas aptuveni 10 000 grāmatas, kopā vairāk nekā 2,5 miljoni
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lappušu, kas izdotas, sākot ar 1677. gadu, no tām apmēram 3000 grāmatas pieejamas
publiski. Abi šie resursi nodrošina pilnteksta meklēšanu un bagātīgas personalizācijas
iespējas. Karšu portālā iekļauti vairāki tūkstoši karšu, kas izdotas laikā no 17. gs. sākuma
līdz mūsdienām, un tas nodrošina vēsturisko karšu pārlūkošanu, vietvārdu meklēšanu un
vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšanu ar mūsdienu datiem. Attēlu kolekcija „Zudusī
Latvija” sniedz iespēju aplūkot vairāk nekā 48 000 foto uzņēmumu, kas atspoguļo Latvijas
vēsturi. Skaņu ierakstu kolekcija ļauj noklausīties vairāk nekā 70 gadus vecus mūzikas
ierakstus, kā arī Latvijas politiķu runas. Latvijas tīmekļa vietņu arhīvu veido apmēram 3000
Latvijas tīmekļa vietnes, kas izlases veidā vāktas kopš 2008. gada. Daļa digitālo objektu
pilnībā pieejami visai sabiedrībai, taču daļa autortiesību ierobežojumu dēļ aplūkojama tikai
Gaismas tīklā - LNB un Latvijas publisko bibliotēku telpās.
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Rīga : Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 2019

Izdevumu
sagatavojis Pieejams:
Latvijas
Nacionālās https://dom.lndb.lv/data/
bibliotēkas
Bibliotēku obj/file/27487005.pdf
attīstības centrs

Redaktores: G.Lodziņa, Latvijas
Nacionālās ISSN 2255-9949
E.Ungure
bibliotēkas Bibliogrāfijas ISBN 978-9984-850-65-8
institūts: Rīga, 2018
https://dom.lndb.lv/data/obj
/file/27340645.pdf
Latvijas
jaunākās Redaktores:
I.Āķe, Rīga : Latvijas Nacionālās ISSN 2255-9523
grāmatas
R.Dzvinko
bibliotēkas Bibliogrāfijas https://lnb.lv/lv/izdevejiem/
institūts, 2019
latvijas-jaunakas-gramatas
Latvijas Nacionālās K. Zaļuma
Rīga : Latvijas Nacionālā ISBN
9789984850764,
bibliotēkas ēkas simts
bibliotēka, 2019
pagaidām vēl nav DOM
gados (1919-2019)
Latvijas Nacionālās K. Zaļuma
Rīga : Latvijas Nacionālā ISBN
9789984850764,
bibliotēkas ēkas simts
bibliotēka, 2019
pagaidām vēl nav DOM
gados (1919-2019)
Latvijas
teritorija Sast. V.Kļava
Rīga : Latvijas Nacionālā ISBN 98799848850795
agrīni
modernā
bibliotēka, 2019
ISBN e-grāmatai
laikmeta politiskajā
98799848850801
Latvijas
izdevējdarbības
statistika 2018
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dimensijā
16.–18.
gadsimtā
Latvijas
teritorija
agrīni
modernā
laikmeta politiskajā
dimensijā
16.–18.
gadsimtā
Literatūras ceļvedis,
sagatavoti 8 astoņi
numuri

Sast. V.Kļava

Rīga : Latvijas Nacionālā ISBN 98799848850795
bibliotēka, 2019
ISBN e-grāmatai
98799848850801

Sadarbībā
ar
LNB
speciālistiem un LU
Humanitāro
zinātņu
fakultātes Latvistikas un
baltistikas
nodaļas
mācībspēkiem
un
studentiem.

Izdevumu
sagatavojis https://www.lnb.lv/lv/profe
Latvijas
Nacionālās sionalie-resursi/literaturasbibliotēkas
Bibliotēku celvedis
attīstības centrs

Neredzamā
Sast. Un teksta autore K.
bibliotēka: Latvijas Zaļuma
Nacionālās
bibliotēkas
14
vēsturiskās
kolekcijas.
Neredzamā
Sast. Un teksta autore K.
bibliotēka: Latvijas Zaļuma
Nacionālās
bibliotēkas
14
vēsturiskās
kolekcijas.
Periodikas rādītājs. Redaktores: I.Dukure,
2018
L.Gūtmane
Starptautiskā drošība

Rakstu krājums

Starptautiskās finanš Rakstu krājums
u un
ekonomiskās
attiecības
Strasbūras
Galv.red. Alēns Kolā
Nacionālās
un
universitātes
bibliotēkas žurnāla
"La Revue de la
BNU"
2019.gada
pavasara
numurs
“Strasbūra-Rīga:
jūgendstils impēriju
pierobežā”
Strasbūras
Galv.red. Alēns Kolā
Nacionālās
un
universitātes
bibliotēkas žurnāla
"La Revue de la
BNU"
2019.gada
pavasara
numurs
“Strasbūra-Rīga:

Rīga : Latvijas Nacionālā ISBN
bibliotēka, 2019
9789984850757, pagaidām
vēl nav DOM

Rīga : Latvijas Nacionālā ISBN
bibliotēka, 2019
9789984850757, pagaidām
vēl nav DOM

Rīga : Latvijas Nacionālās ISSN 1691-9289
bibliotēkas Bibliogrāfijas ISBN 978-9984-850-70-2
institūts, 2019
https://dom.lndb.lv/data/obj
/767995.html
Rīga : Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 2019
Rīga : Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 2019
Rīga : Latvijas Nacionālā ISBN 9789984850689
bibliotēka, 2019

Rīga : Latvijas Nacionālā ISBN 9789984850689
bibliotēka, 2019
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jūgendstils impēriju
pierobežā”
Viduslaiku Livonija
un tās vēsturiskais
mantojums
Viduslaiku Livonija
un tās vēsturiskais
mantojums
Zinātniskie raksti /
Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 4. (XXIV)
sēj.: Grāmata un
sabiedrība
Latvijā
līdz
1945.gadam:
rakstu krājums
Zinātniskie raksti /
Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 4. (XXIV)
sēj.: Grāmata un
sabiedrība
Latvijā
līdz
1945.gadam:
rakstu krājums

Sast. A. Levāns,
Misāns, G. Strenga

I. Rīga : Latvijas Nacionālā ISBN 9789984850771
bibliotēka, 2019
ISBN 978-9984-850—78-8
(e-grāmata)
Sast. A. Levāns, I. Rīga : Latvijas Nacionālā ISBN 9789984850771
Misāns, G. Strenga
bibliotēka, 2019
ISBN 978-9984-850—78-8
(e-grāmata)
G. red. A. Vilks, atb. red. Rīga : Latvijas Nacionālā https://dom.lndb.lv/data/obj
S. Briežkalne
bibliotēka, 2019
/file/25798841.pdf
ISSN 1691-5941

G. red. A. Vilks, atb. red. Rīga : Latvijas Nacionālā https://dom.lndb.lv/data/obj
S. Briežkalne
bibliotēka, 2019
/file/25798841.pdf
ISSN 1691-5941

5. Uzlabojumi institūcijas vadībā un organizācijā
2019.gada darbs veikts atbilstoši jaunajai stratēģijai 2019.-2023.gadam. Lai
pilnveidoto jebkura līmeņa darbinieka un vadītāja izpratni par LNB stratēģiskajiem mērķiem,
attīstības plānu un uzdevumiem, tika realizēti dažādi izglītojošie un skaidrojošie pasākumi.
2019.gada 11.oktobrī ir apstirpināti jaunie bibliotēkas lietošanas noteikumi.
LNB izstrādāja un apstiprināja arī Digitalizācijas pakalpojumu izpildes kārtību
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar pielikumu par digitalizēto objektu saglabāšanu DOM
sistēmā. Jaunā kārtība palīdzēs darbiniekiem pareizi un precīzi apkalpot lasītājus, kas vēlas
pasūtīt izdevumu digitālās kopijas.
Saistībā ar literatūras izslēgšanas procesu aktivizēšanu ir veikta visu izslēgšanas
dokumentu redakcija, no jauna apstiprinātas izslēgšanu regulējošā dokumentu pakete:
Vadlīnijas iespieddarbu un citu dokumentu izslēgšanai no Latvijas Nacionālās bibliotēkas
krājuma, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Literatūras izslēgšanas komisijas nolikums un
Kārtība, kādā notiek iespieddarbu un citu dokumentu izslēgšana no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas krājuma.
Pārskata periodā departamentos tika izvērtētas iespējas gan pārveidot amatus, ceļot
to vērtību atbilstoši LNB darbības jaunajām/aktuālajām prioritātēm, gan izvērtētas iespējas
amata pienākumus pārdalīt, tādējādi optimizējot amata vietu skaitu.
Turpinot LNB vadītāju kompetenču attīstīšanu, tika organizēta attiecīga treniņu
programma vidējā līmeņa vadītājiem (kopumā 35 dalībniekiem). Treniņu programmā tika
iekļautas tādas kompetenču pilnveidošanas tēmas kā līderība, komandas motivēšana, mērķu
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un uzdevumu noteikšana komandai un to sasaiste ar iestādes mērķiem. Ar mērķi, lai ikviens
LNB jaunais darbinieks iegūtu pēc iespējas visaptverošāku informāciju par LNB un tādējādi
labāk un pēc iespējas ātrāk spētu orientēties LNB darba organizācijā, iekļautos kolektīvā un
pilnvērtīgāk spētu pildīt savus amata pienākumus, gada sākumā LNB vadība kopā ar
departamentu vadītājiem izstrādāja jaunu kārtību, kādā jaunie darbinieki tiek iepazīstināti ar
LNB.

6. Personāls
2019. gadā vidējais amata vietu skaits LNB bija 372. Gada laikā darba tiesiskās
attiecības pārtrauktas ar 27 darbiniekiem, bet nodibinātas ar 26 darbiniekiem. Pārskata gada
beigās LNB strādāja 364 darbinieki, no kuriem 10 strādāja uz nepilnu slodzi. 57.7% LNB
darbinieku bija nodarbināti bibliotekāros amatos. Sieviešu īpatsvars kolektīvā bija 78.8%.
Pārskata perioda beigās LNB strādāja 14 darbinieki, kuriem ir zinātņu doktora grāds.

7. Komunikācija ar sabiedrību
2019.gadā izceļama komunikācija ar sabiedrību LNB 100.gadadienas svinību un ar
to saistīto pasākumu ietvaros. LNB simtgades fakts tika uzsvērts komunikācijā visa gada
garumā. Par simtgades kulminācijas pasākumu 2019.gada 31.augustā plašsaziņas līdzekļos
tika publicētas 80 pubikācijas, izskanēja 25 tiešraides. Kampaņa ietvēra arī reklāmas
izvietojumu publiskā telpā, citās bibliotēkās, laikrakstā “IR”, kā arī audioreklāmas Latvijas
radio kanālos. Sociālajos medijos (Facebook, Instagram, Twitter) tika publicēti 420 ieraksti,
kas veicināja LNB sekotāju pieaugumu par 1058 interesentiem.
Svētku notikums ar vairāk nekā 120 aktivitātēm visiem vecumiem un interesēm
piesaistīja ap 6000 apmeklētāju, un organizatoriskās loģistikas mērogā un sarežģītībā
līdzinājās Rīgas-Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas notikumam “Gaismas ceļš –
grāmatu draugu ķēde” 2014. gadā.
Viena no simtgades zinātniskajām tēmām komunikācijai ar sabiedrību bija lasīšanas
ieradumu vēsture un attīstība mūsdienās. 2019. gada garumā sadarbībā ar literatūras un
filozofijas žurnālu “Punctum” publicēts vienpadsmit eseju cikls par lasīšanas vēsturi. Eseju
autori – LNB un citu institūciju (Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes)
pētnieki. Esejas adaptētas un izskanējušas Latvijas Radio 1 analītiski pētnieciskajā raidījumā
“Īstenības izteiksme 15 minūtēs”, saīsinātā veidā publicētas ziņu portālā “Delfi”.
Kopā ar “Latvijas Radio 1” tika atskaņoti arī divdesmit īsraidījumi, kuros bibliotēkas
darbinieki bija ierunājuši praktiskus padomus no LNB kalendāru krājuma. Tos vairāk nekā
divu nedēļu garumā pārraidīja sabiedriskā radio rīta stundās un to var uzskatīt par izcilu
piemēru, kā, sadarbojoties krājuma turētājiem ar komunikatoriem, varam popularizēt
interesantas LNB krājuma vienības.
Īpašs komunikācijas veids ar sabiedrību ir Tautas grāmatu plaukts. Turpinot valsts
simtgadē iesākto, Tautas grāmatu plauktā turpina krāties bibliotēkas viesu dāvinājumi – pašu
izraudzītas un iemīļotas grāmatas, un katrā no tām – īpašs vēstījums. Jubilejas kontekstā
savas īpašās grāmatas dāvināja Latvijas simtgades birojs, Satversmes tiesas tiesneši, Eiropas
Rakstnieku padomes locekļi, kā arī Lietuvas prezidents. Zīmīgākos jubilejas dāvinājumus
iespējams aplūkot, apmeklējot adresi www.tautasgramatuplaukts.lv.
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Kopumā 2019. gadā tika sagatavotas un dažādiem mediju kanāliem izplatītas 304
preses relīzes, LNB tīmekļa vietnē sagatavotas un publicētas 1229 ziņas, sagatavotas un
digitālajā vidē izplatītas 212 foto galerijas un videoklipi. Drukātajos un elektroniskajos masu
medijos par LNB ir bijušas 250 publikācijas. 2019. gadā notika 1 preses konference, kas bija
veltīta LNB 100.gadadienai.
Jāmin 39 ārvalstu mediju uzņemšana bibliotēkā, kur kā visspilgtākās vizītes jāatzīmē
gan Vācijas TV kanāls ARTE, filmējot izsmeļošu reportāžu par LNB, gan izdevuma “The
Independent” žurnālistes raksts par bibliotēku, kā arī “Lonelyplanet” autora veikums,
apskatot bibliotēku kā tūrisma objektu.
Intensīva komunikācija ir notikusi arī sociālajos tīklos. LNB profilu sekotāju skaits
sociālajos tīklos 2020. gada sākumā sasniedzis 31 239 (Facebook sekotāju skaits sasniedzis
19 160, Twitter – 9260, Instagram – 2550, YouTube – 269). 2019.gada laikā LNB profilu
sekotāji sociālajos tīklos pieauguši par 3329 sekotājiem.
Papildus 6 602 sekotāji 2019.gadā bijuši arī LNB nodaļu/ lasītavu profiliem, kā
“Grāmata Latvijā”, Latvijas kultūras kanonam, Letonikas un Baltijas centram u.c.

8. Plānotie pasākumi 2020. gadā
1. Turpināt darbu pie jauna Obligāto eksemplāru likuma izstrādes un pie grozījumiem
likumā “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”.
2. Turpināt darbu pie vairākām LNB darbības stratēģijām: uzsākt darbu pie LNB
Zinātniskās darbības stratēģijas; izstrādāt LNB Starptautiskās sadarbības
stratēģiju; izstrādāt LNB Krājuma saglabāšanas stratēģiju.
3. Kā vadošajam partnerim kopā ar Latvijas Nacionālo arhīvu, Nacionālo Kultūras
mantojuma pārvaldi un Kultūras informācijas sistēmu centru realizēt ERAF 1. un 2.
kārtas projektus, ar 2020. gada mērķi izveidot digitālās kompetences centru un
vienoto kultūras mantojuma tezauru; nodrošināt kvalitatīvu LNB krājuma materiālu
digitalizāciju kā daļu no kopēja projekta.
4. ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta 2. un
4.kārtas īstenošana un pabeigšana. Profesionālās tālākizglītības programmas
“Bibliotēku zinības” pārstrāde par modulāro izglītības programmu (kompleksi ar
profesijas standarta “Bibliotekārs” aktualizāciju) Sešu profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu (ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences
novērtēšana bibliotekāra profesionālās kvalifikācijas piešķiršanai) sagatavošana un
īstenošana.
5. Panākt būtisku progresu nacionālā publikāciju repozitorija un pētniecības datu
repozitorija izveidē un attīstībā LNB (ACADEMIA attīstība) un akadēmiskā
godīguma iniciatīvas institucionālās formas nostiprināšana (sadarbībā ar IZM).
6. Attīstīt LNB krājumu un uzlabot piekļuvi, turpinot pilnveidot datu kvalitāti un
zināšanu organizāciju un veicinot izpratni par nacionālajiem bibliogrāfiskajiem
datiem kā unikālu un ilgtermiņa vērtību Latvijā un starptautiski.
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7. Uzlabot informācijas pieejamību par krājumu un popularizēt tā saturu, izvērtēt un
papildināt krājuma saturu un veicināt tā izmantošanu “zināšanu jūdzes”
kontekstā, nodrošinot atbalstu izglītībai, pētniecībai un profesionālai darbībai.
8. Lai attīstītu semantisko sadarbību un zināšanu pārnesi kultūras mantojuma
jomā, īstenot IZM Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmā (FLPP) atbalstītajā
projektā “LATVIJAS ATMIŅAS INSTITŪCIJU DATI DIGITĀLAJĀ TELPĀ:
VIENOJOT KULTŪRAS MANTOJUMU” izvirzītos 2020. gada uzdevumus.
9. Strādāt pie Nozares datu centra izveides LNB.
10. Īstenot lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”,
„Grāmatu starts” un “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība” un panākt ilgtermiņa
finansēšanas modeli programmu īstenošanai Latvijā un latviešu diasporas centros.
11. Turpināt izglītot ārējā komunikācijā sabiedrību par to, ko spēj sniegt LNB un ar ko
mēs ikdienas nodarbojamies, orientējoties uz speciālistiem (restauratori, retumu
un rokrakstu pētnieki, digitalizētāji, izstāžu projektu vadītāji, sīkdarbu speciālisti
u.c.).
12. LNB ēkas energopārvaldības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana ar mērķi
samazināt budžetā nepieciešamo energoresursu izdevumu apjomu, sistemātiski
veicinot “zaļo domāšanu”.
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PIELIKUMI
1.pielikums. LNB izglītojošā darbība un profesionālās pilnveides pakalpojumi
1.1. LNB Izglītojošā darbība
LNB Attīstības stratēģijas 2019.-2023. gadam daļa ir arī LNB Izglītojošās darbības
stratēģija 2017.-2021. gadam (turpmāk IDS 2017-2021), kurā izvirzīti trīs pamatvirzieni:
pratības, kultūra un zinātne, un bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālistu profesionālā
izglītība un pilnveide:

Pratības

-

Informācijpratība /
Bibliotēkpratība
Rakstpratība
Medijpratība
Digitālā pratība
Karjeras pratība
Finanšu pratība
Pilsoniskā pratība

Kultūra un zinātne

-

-

Bibliotēku nozares un
saskarnozaru speciālistu
profesionālā izglītība un
pilnveide

Gaismas pils
Laikmets un
sabiedrība Latvijā
Grāmatniecība,
izdevējdarbība un
bibliotēkas
Citas tautas un
reģioni
Zinātne tehnoloģijas
un vide

-

Informālā un
neformālā izglītība
Profesionālo
kompetenču attīstība

2019.gadā šajos virzienos notikuši 1005 pasākumi ar kopumā 63 873 apmeklētājiem.

1.2. LNB izglītojošā darbība pratībās 2019.gadā.
No IDS 2017-2021: Pratībās izglītots cilvēks spēs sekmīgi iegūt objektīvu un
kvalitatīvu informāciju, veiksmīgi īstenot savas prasmes un talantus karjerā, droši un radoši
pielietot digitālā laikmeta iespējas un atbildīgi iesaistīsies pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanā.
Pratību jomā atskaites gadā ir notikuši 386 izglītojoši pasākumi:
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LNB dažādās pratībās 2019.gadā ir organizējusi lekcijas un nodarbības, tai skaitā
Latvijas reģionos. Rakstpratību nodrošina ne tikai pasākumi patstāvīgajā izstādē Grāmata
Latvijai un nodarbības Virtakas klasē, bet arī lasīšanas veicināšanas pasākumi bērniem un
jauniešiem, tai skaitā, bērnu literatūras grāmatu atvēršanas. Medijpratībā īpaša sadarbība ir
ar LU Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedru, kā
arī uzsākts medijpratības cikls sadarbībā ar 1.kursa studentu jauniešu kustību
“Medijpratējs”, nodrošinot tādus 2019.gadā atsaucību guvušus medijpratības pasākumus
kā “Influencerpratība” un “TikTok pratība”.
Uzziņu informācijas centra lasītavas vidē jauniešiem Telpā -15+ visa gada garumā
norisinās lekcijas un diskusijas jauniešiem karjeras pratībā, kā arī karjeras konsultācijas.
Skolēniem tiek piedāvātas vairākas nodarbību tēmas - Karjeras izvēle, CV un motivācijas
vēstule, Darba intervija, Manas vērtības, Stress, Ķermeņa valoda, Mērķu uzstādīšana.
Kampaņas “Mācies būvniecību” ietvaros notika divas būvniecības profesionāļu atraktīvas
lekcijas, kā arī divas tikšanās organizētas cikla “Profesiju stāsti” ietvaros.
Informācijpratībā bez lasītāju mācību pakalpojumiem, piemēram, uzsākta arī informācijas
meklēšanas prasmju spēle jauniešiem Infoslēpe. Digitālā pratība tika īpaši izcelta
Digitālo prasmju nedēļā ar tādiem pasākumiem kā piemēram, Santas Jērānes lekcija
“Nacionālā enciklopēdija: veidošanas principi, meklēšana un saturs”, LU LFMI “Digital”
grupas vadītājas Sanitas Reinsones un vadošās pētnieces Evas Eglājas-Kristsones nodarbību
“Digitālās koprades projekti – pieredze, kļūdas, atziņas un atslēgas uz aktīvu sabiedrības
iesaisti” u.c. Digitālā un informācijpratība tiek nostirpināta arī ļoti plaši apmeklētajās
nodarbībās par informācijas avotiem dzimtas vēstures pētīšanā “Dzimtas detektīvs”.
Pilsoniskā pratība tiek izcelta Satversmes tiesas sarunās – diskusijās.
Izglītojošos pasākumos atskaites gadā piedalījušies 45 886 dalībnieki.
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Pasākumi ar lielāko apmeklētāju skaitu ir tie, kas veltīti bērnu un jauniešu lasīšanas
veicināšanai kā Lielie lasīšanas svētki (ap 700 dalībnieku) un Skaļās lasīšanas sacensības
(ap 500 dalībniekiem), ko rīko LNB Bērnu literatūras centrs. Šie abi pasākumi ir noslēgums
aktivitātēm, kas noris visa gada garumā (piemēram, Lielie lasīšanas svētki ir Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrijas aktivitāšu noslēgums un šī programma 2019.gadā notikusi 654 bibliotēkās,
tostarp 57 latviešu diasporas centros 25 pasaules valstīs, iesaistot ap 20 tūkstošiem
dalībnieku). Kopumā 2019.gadā ir bijuši 103 lasīšanas veicināšanas un rakstpratības
pasākumi ar 38 378 dalībniekiem.
Informācijpratībā notikušas 75 vispārīgo un specializēto lasītāju apmācības ar 1
681 dalībnieku. Studentiem informācijpratībā 2019.gadā novadītas nodarbības 17 grupām ar
334 dalībniekiem. Informācijpratības mācību pakalpojumu kopā izmantoja 65 grupas ar 1347
dalībniekiem. Visvairāk tos izmantoja skolēni - 889, bet apmācīti arī 348 studenti un 1
doktorantūras students.
Karjeras pratībā notikuši kopumā 50 dažāda mēroga pasākumi ar 2664
apmeklētājiem, tai skaitā Ēnu dienas ar 30 dalībniekiem.

1.2. LNB izglītojošā darbība 2019.gadā pasākumos zinātnei un kultūrai.
No IDS 2017-2021: LNB kā sabiedrībai atvērts kultūras un izglītības centrs saskata
savu aicinājumu proaktīvi iesaistīt sabiedrību mijiedarbībā ar mūsu kopīgo vēstures un
kultūras mantojumu un tādējādi raisīt Latvijas iedzīvotājos piederības sajūtu, kura sakņojas
katra personiskajā pieredzē un attiecībās ar tuvajiem cilvēkiem, vietām un notikumiem.
Atskaites gadā norisinājušies 543 izglītojoši pasākumi zinātnei un kultūrai.
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LNB 2019.gadā norisinājās vairāki laikmetam un sabiedrībai Latvijā veltīti
kultūrizglītības pasākumi – Latvijas valsts simtgades programmas cikls “Valsts pirms
valsts” ar konferenci "Baltijas grāmata"; cikls “Letonikas lasījumi”; sadarbībā ar
Latvijas Antropologu biedrību lekciju cikls “Stāsti par cilvēku”, kā arī tāds pasākums kā
2019.gada augustā Baltijas ceļa 30 gadiem veltītā konference, kurai LNB bija
rīkotājpartneris Latvijas simtgades birojam un Adenauera fondam. Inovatīvu pieeju, lai
stāstītu par grāmatas nozīmi cilvēkam vēstures griežos, LNB Ziedoņa zālē skatītājiem
piedāvāja Sajūtu teātris ar 6 izrādēm “Grāmata Zīme”.
Citas tautas un reģionus LNB apmeklētājiem caur saviem pasākumiem visvairāk
piedāvā iepazīt Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lasītava un Džona
Ficdžeralda Kenedija lasītava, kur lielākā daļa kultūra norišu (ieskaitot iknedēļas Angļu
valodas sarunu kluba tikšanās) notiek sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā.
Atskaites gadā pasākumus apmeklēja 15 008 apmeklētāji.
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42 % apmeklētāju ir mērķis iepazīt tieši Gaismas pili vai pavadīt savu laiku saturīgi
un socializējoties. Šo apmeklētāju skaitu veido tematiskās ekskursijas Gaismas pilī un
simtgades pasākumi LNB ēkas iepazīšanai. Labi apmeklēts ir arī Meditācijas nodarbību
cikls (68 nodarbības), kā arī 2019.gadā uzsāktās Senioru dienas. Grāmatniecībai,
izdevējdarbībai un bibliotēkām veltīti pasākumi ietver, piemēram Latvijas Bibliotēku
festivālu 2019.gada aprīlī, kā arī 17 grāmatu atvēršanas. Plaši apmeklētas bija arī Latgales
un Sēlijas dienas LNB.

1.3. Bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālistu profesionālā izglītība un
pilnveide 2019.gadā
No IDS 2017-2021: ar likumu noteikto LNB atbildību valsts bibliotēku sistēmas
attīstībā mēs uztveram kā iespēju ar savu izglītojošo darbību panākt, lai ikvienā Latvijas
novadā, pilsētā un ciemā, kurā ir bibliotēka, iedzīvotājiem būtu pieejami kvalitatīvi
informācijas pakalpojumi, tiešsaistes resursi un pats galvenais – kompetenti informācijas
speciālisti.
Atskaites gadā notikuši 76 profesionālās pilnveides pasākumi, ko apmeklējuši 2979
dalībnieki. Bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālistu profesionālās izglītības un
pilnveides klāstu piedāvā:
Formālās izglītības programmas –
kopumā 3

Neformālā
pilnveide:
-

-

izglītība,

profesionālā

Konferences
Informatīvi semināri
Cikliskās norises
Reģionālā
līmeņa
bibliotēku
stiprināšana
Mācības LNB darbiniekiem
Kompetenču
attīstības
centra
realizētās neformālās izglītības
programmas
Izglītojošie materiāli

LNB 2019.gadā aktuālas bija 3 formālās izglītības programmas: profesionālās
tālākizglītības programma “Bibliotēku zinības” (960h) un profesionālās pilnveides izglītības
programmas “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (240h) un šīs pašas programmas
aktualizētā un optimizētā160h versija.
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2019.gadā apmeklētākās konferences bija “Latviešu terminoloģija simts gados”,
“Pavasara konference bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem "Vārds un attēls"”
un “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”, kā arī Latvijas Bibliotekāru
biedrības konference “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”. Apmeklētākie
informatīvi/ izglītojoši semināri – “Akadēmiskais godīgums un ētika augstākajā
izglītībā” un “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība”, kā arī reģionālo
semināru cikls ”Ievads medijpratībā” Tukumā, Liepājā, Līvānos un Daugavpilī. No
cikliskām norisēm apmeklētākais ir diskusiju cikls “Tikšanās bibliotekāru stāvā:
pieredzes stāsti”, kura ietvaros 2019. gadā 219 nozares speciālisti apmeklējuši 6 cikla
pasākumus. No reģionālā līmeņa bibliotēku stiprināšanas pasākumiem apmeklētākās bija
Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas. LNB Kompetenču attīstības centrs 2019.gadā
īstenojis 26 bibliotekāru profesionālās pilnveides neformālās izglītības programmas ar 397
dalībniekiem, kur apmeklētākās bija darbnīca "Kā sadzirdēt savu auditoriju?",
“Bibliotēkas darbība un lietpratībā balstīta jaunā satura īstenošanā izglītībā”,
“Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā” u.c.

2. pielikums LNB izglītojošā darbība un kultūras pakalpojumi
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2.1. Izstādes ar izglītojošu ievirzi
2019.gadā LNB organizējusi vairāk kā 100 dažāda mēroga izstādes – veidojusi
pati, kopā ar sadarbības partneriem vai uzņēmusi klientu veidotas.

Nozīmīgā izstāde, kas veltīta arī LNB 100.gadadienai, bija "Neredzamā
bibliotēka" - veltīta 14 vēsturiskām kolekcijām, izceļot to krājuma daļu, kas ir bibliotēkas
sākotne. To pavadīja dažādi izglītojoši pasākumi. Vēl LNB jubilejai veltītas bija izstādes
"Piecas mājas. Stāsti par pielāgošanos" un "Inventārs". Izstāde "Jelgavas Stefenhāgeni
1769–1919", kas veltīta grāmatniecības uzņēmuma "J. F. Stefenhāgens un dēls" vēsturei,
bija skatāma arī ārpus LNB - Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. Vēl kā
nozīmīgu var minēt izstādi "Sapere aude! Uzdrīksties zināt! Garlībam Merķelim 250",
kas tapa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku un aktualizēja literāta,
publicista, izdevēja Garlība Merķeļa daudzveidīgo veikumu Latvijas kultūrtelpā.

2.2. Kultūra un izglītība LNB 100.gadadienas pasākumos
LNB 100.gadadienas unikālā notikumā 2019.gada 31.augustā visas dienas garumā
pulcēja ap 100 LNB sadarbības partneru – bibliotēkas draugus un domubiedrus –, ar kuriem
izveidotas veiksmīgas un ilglaicīgas sadarbības. Svētku notikums ar vairāk nekā 120
aktivitātēm visiem vecumiem un interesēm piesaistīja ap 6000 apmeklētāju kopumā. Liela
daļa aktivitāšu bija arī ar izglītojošu ievirzi, tai skaitā, pratībās.

54

LNB darbības publiskais pārskats 2019

Daudzi dalībnieki ienesa arī starptautisku mērogu sabiedrības izglītošanā kultūras un
zinātnes virzienā – piemēram, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Amerikas Kultūras
centra, Kanādas vēstniecības Latvijā, Dānijas Kultūras institūta, Latvijas Zinātņu
akadēmijas, Latvijas Dabas fonda, Latvijas valsts simtgades biroja, Rīgas Starptautiskā kino
festivāla, “Latvenergo”, Satversmes tiesas, “Brain Games”, Latvijas Universitātes, Madara
Apses un “Red Bull”, Ilonas Kudiņas starptautiskā džeza kvinteta aktivitātes– kuriem
ikdienas aktivitātēm raksturīga orientēšanās uz darbību starptautiskā vidē. Savukārt, zinātnes
popularizēšanai apmeklētākie pasākumi bija tādas diskusijas kā “Ko pēta zinātnieki - TOP
100 Latvijā” par redzamākajām jaunajām zinātnes sejām – tēmām un pasākums “Ask me
anything”, kad bija iespēja interesentiem uzdod jebkādus jautājumus dažādu jomu
zinātniekiem.
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2.3. Sadarbības partneru un klientu rīkotie pasākumi LNB 2019.gadā
Gaismas pili kā radošu un izaugsmei pievilcīgu vidi saviem pasākumiem izmanto
daudzi LNB sadarbības partneri un klienti. 2019.gada kopumā LNB tika organizēti 426 šādi
pasākumi.

Piemēram, Latvijas Juristu apvienības un Eiropas Pretnabadzības tīkla Latvijā
dalībnieku konference, Valsts izglītības satura centra (VISC) konference, Pasaules diktāts
u.c. Arī tādi pasākumi kā Pasaules šaha čempionāta posms “FIDE World Chess Grand Prix
Riga 2019”, kas pulcēja kopā vairāk kā divus tūkstošus dalībnieku. Arī pirmo reizi LNB
2019.gadā notika “Baltic Sea festival” sadarbībā ar Ziemeļu ministru padomes biroju Latvijā
“Norden” un Zviedrijas sabiedrisko radio.
Mazāka formāta izglītojoši pasākumi, piemēram, sadarbībā ar fondu “Plecs”
nodarbību-lekciju cikls “Plecs” vecāku izglītības programma (33 nodarbības) vai Imanta
Ziedoņa muzeja piedāvātais filmu cikls Ziedoņa zālē.
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