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Latvijas Nacionālā bibliotēka

LNB ir klātesoša visu vecumposmu cilvēku

izglītībā, stabili iekļaujas zinātniskajā vidē un

sniedz iedvesmojošu kultūras pieredzi, palīdzot

augt gudrai, spējīgai un prasmīgai sabiedrībai

Rainis, Zelta zirgs. Kārļa Freimaņa ilustrācija



Tradicionālā krājuma sadalījums pa izdevumu veidiem 



Elektroniskā krājuma sadalījums pa izdevumu veidiem 



350 000 izdevumu brīvpieejā

Nacionālais krājums

Latvijas un ārzemju izdevumi par Latviju un 
latviešiem, latviešu autoru darbi

Nozaru literatūra svešvalodās

• Humanitārās un sociālās zinātnes 

• Tehnoloģijas un dabaszinātnes, 
saskarnozares 



Bibliotēkas katalogs PRIMO
https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes

Latvijas Nacionālās bibliotēkas portāli un kolekcijas
https://lnb.lv/lv/digitala-biblioteka

Tiešsaistes abonētās datubāzes
https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/tiessaistes-abonetas-datubazes

Nacionālā Enciklopēdija

https://enciklopedija.lv

Resursi

https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes
https://lnb.lv/lv/digitala-biblioteka
https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/tiessaistes-abonetas-datubazes
https://enciklopedija.lv/


Latvijas Nacionālā bibliotēka nodrošina 
piekļuvi vairāk nekā 45 tiešsaistes 
abonētajām datubāzēm

Datubāzu saturā:

• E-grāmatas, e-žurnāli, pētījumi u.c. materiāli dažādās 
nozarēs – sociālajās, humanitārajās, eksaktajās 
zinātnēs angļu, krievu un citās valodās

• Audio un video ierakstus, attēlus no ievērojamu 
muzeju kolekcijām, foto arhīvi

• Enciklopēdijas, vārdnīcas, atlantus un citi uzziņu 
materiāli



Lasītāja kartes reģistrācija tiešsaistē https://www.lnb.lv/lv/par-biblioteku/klusti-par-lasitaju

https://www.lnb.lv/lv/par-biblioteku/klusti-par-lasitaju


Tiešsaistes abonēto datubāzu izmantošana ārpus LNB telpām 
reģistrētiem lasītājiem

https://lnb.lv/lv/tiessaistes-abonetas-

datubazes/datubazu-izmantosana-

arpus-lnb-telpam

https://lnb.lv/lv/tiessaistes-abonetas-datubazes/datubazu-izmantosana-arpus-lnb-telpam


Starpbibliotēku un starptautiskais 
starpbibliotēku abonements

SBA

Iespēja saņemt LNB krājuma izdevumus skolas bibliotēkā 
uz noteiktu laiku

SSBA

Iespēja reģistrētiem LNB lasītājiem saņemt Latvijā 
nepieejamus izdevumus no ārvalstu bibliotēkām

Digitalizācija pēc pieprasījuma bibliotēkām

Digitalizētas LNB krājuma materiālu kopijas e-pastā

Maksas pakalpojums norēķinoties internetbankā vai ar 
rēķinu

Kontakti
Tālr.: 67806124
E-pasts: loan@lnb.lv

https://lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/starpbiblioteku-

abonements

mailto:loan@lnb.lv
https://lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/starpbiblioteku-abonements


Mācību pakalpojums

Informācijpratības nodarbību saturs:

Kā meklēt, atlasīt un izgūt informāciju:

• LNB katalogā un datubāzēs

• Digitālās  bibliotēkas kolekcijās

• Abonētajās datubāzēs

Saskaņojam nodarbību tēmas ar skolu 
un studiju mācību vajadzībām

Kopš covid-19 pandēmijas sākuma mācību nodarbības arī attālināti 
Zoom platformā



Mācību formas

Mācības grupām un

Individuāliem mācību dalībniekiem

Mācību stundas/lekcijas bibliotēkā

Nodarbību bagātināšana ar

bibliotēkas krājuma materiāliem

ZPD sagatavošana bibliotēkā



Kursi vispārizglītojošos skolu pedagogiem

LNB informācijas resursi: atbalsts mācību procesam 
vispārējā izglītībā

• LNB E-resursi un pakalpojumi, autortiesības, 
medijpratība

• Kursu norise skolu rudens un pavasara brīvdienās

• 12 stundu profesionālās kompetences pilnveides
programma

• LNB Kompetenču un attīstības centra sertifikāts



Medijpratības nodarbības

Nodarbību saturā:

Kas ir medijpratība un kā kļūt medijpratīgam

Kā atpazīt viltus ziņas, propagandu un 
dezinformāciju

Kā izkļūt no informācijas burbuļa un  
iemācīties domāt kritiski



Kultūrizglītības, informācijas un radošuma vide jauniešiem

• Karjeras izglītība - nākotnes profesijas izvēlei

• Izglītojošas lekcijas - personības izaugsmei

• Debates - argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmju 
attīstībai

• Medijpratība - kritiskās domāšanas attīstībai

• Darbnīcas un improvizācijas nodarbības - radošuma attīstībai



Sekojiet bibliotēkas profiliem 

sociālajos tīklos



konsultants@lnb.lv 

67806113

Pakalpojums 

«Jautā bibliotekāram»



Paldies par uzmanību!

Foto: Florian Freund


