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Jaunā ēka

mūsdienīga vide, pakalpojumi

zināšanu, izglītības un kultūras centrs 

Digitālā bibliotēka 

Kultūras mantojuma digitalizācija

Virtuālā bibliotēka

E-krājums, e-pakalpojumi

Bibliotēka šodien



350 000 izdevumu brīvpieejā

LNB krājums

Vairāk kā 4 miljoni vienību

Grāmatas, periodiskie un 

turpinājumizdevumi

Retās grāmatas un rokraksti

Audiovizuālie izdevumi, 

Attēlizdevumi, kartes, notis,  

sīkiespieddarbu krājums u.c.



LNB veidotie resursi :

Elektroniskais katalogs

Nacionālā bibliogrāfija, datubāzes 

Digitālās bibliotēkas kolekcijas 

LNB gatavotie e-resursi



LNB abonētie elektroniskie resursi

• Kopumā 51 abonētais elektroniskais resurss un e-
grāmatu, e-žurnālu kolekcijas

• 9 e-resursi ar pieeju ārpus LNB telpām

• Pieejami resursi angļu, krievu, latviešu un citās valodās



Informācijas prasmju kursi kā 

meklēt, atlasīt un izmantot 

informāciju 

LNB veidotajos resursos

Digitālās  bibliotēkas kolekcijās

Abonētajās datubāzēs

Mācību pakalpojums



Mācības skolēnu grupām

Individuāliem mācību dalībniekiem

Mācību stunda bibliotēkā

Mācību stundu bagātināšana ar

bibliotēkas krājuma materiāliem

LNB resursi skolēnu ZPD izstrādei

Mācību formas



Mācību kursi skolotājiem

36 stundu programma

LNB resursi un pakalpojumi, 
autortiesības, google rīki

Kursu norise skolu rudens un 
pavasara brīvdienās

LNB Kompetences un attīstības 
centra sertifikāts



Mācību stunda bibliotēkā



Bibliotēkā

VIETA AKTIVITĀTES

MOTIVĀCIJA UN 

IESAISTĪŠANĀS
INFORMĀCIJAS UN 

MEDIJU PRASMES

Vieta, kur satikties 

Mērķtiecīga brīvā 

laika pavadīšana

Personības izaugsme

Karjeras plānošana

Profesiju stāsti

Kultūrizglītība

Radoša izklaide

Pozitīva pieredze bibliotēkā

Līdzdarbošanās iespējas Mācību pakalpojums 

jauniešiem



• Tikšanās ar karjeras konsultantiem

• Profesionālās piemērotības testu 

izpilde

• informāciju par aktualitātēm Latvijas 

izglītības sistēmā un darba tirgū

• Karjeras ceļa izzināšana ar Karjeras 

paklāja palīdzību

Karjeras izglītība



• Iespēja noteikt finanšupratības indeksu 

• Zināšanas kā vislabāk pārvaldīt finanšu budžetu

• Iespēju darboties ar finanšupratības rīkiem

• Nodarbību vada Finanšu un Kapitāla tirgus 

komisijas Klientu skolas speciāliste Ieva Upleja



• Workshop “Image without borders”  

• Annual meetings

Lasīšanas programma bērniem un vecākiem

Dzīvās grāmatas



30.martā

IT Demo centrs sadarbībā ar LNB - nodarbība 

Tilde, IT speciālis s Rihards Krišlauks

Mākslīgais intelekts, neironu tīkli, mašīntulkošana

ar tiem



Bibliotēkas telpu un lasītavu 

apskate

Informācija par krājumiem un 

pakalpojumiem

Kultūras vērtības bibliotēkas 

krājumos  



Dreļļu raksts

Paldies par uzmanību!


