
Sadarbībā ar LU Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO
Medijpratības katedru noorganizētas medijpratības
meistaru mācības un  ievadsemināri bibliotekāriem un
pedagogiem Latvijas reģionos, kurus apmeklēja 189
dalībnieki.

LNB100 pasākumu ietvaros 31. augustā kopā ar sadarbības partneriem – LU Sociālo zinātņu fakultāti un
Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju – īstenotas piecas izglītojošas un informatīvas norises
bibliotekāriem un citiem interesentiem.
 
 
Sagatavota izstāde “No kartīšu rakstītāja līdz Valsts bibliotēkas direktoram: Arturam Ģērmanim 120”, kura
veltīta bijušajam LNB direktoram Arturam Ģērmanim. Izstādē apkopoti vēsturiski dokumenti, fotogrāfijas un
publikācijas no LNB krājuma, kā arī gleznotāju Jura un Andreja Ģērmaņu personīgajām kolekcijām.

UZSĀKTA SADARBĪBA AR LATVIJAS
AUGSTSKOLĀM VAIRĀKOS AUGSTĀKAJAI

IZGLĪTĪBAI UN ZINĀTNEI NOZĪMĪGOS VIRZIENOS

noorganizēti 36
profesionālās pilnveides
un pieredzes apmaiņas

pasākumi

BIBLIOTĒKU PORTĀLA SATURA KONCEPCIJAS UN
DIZAINA MAIŅA

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.

IFLA ziņojuma par attīstības tendencēm 2018. gada
atjaunotā versija

IZTULKOTAS STARPTAUTISKĀS
BIBLIOTĒKU ASOCIĀCIJU UN INSTITŪCIJU
FEDERĀCIJAS (IFLA) VADLĪNIJAS

Sadarbībā ar citiem LNB un bibliotēku nozares
speciālistiem sagatavots pirmais pārskata ziņojums
par Latvijas bibliotēkām “Latvijas bibliotēkas 2017.
un 2018. gadā”.

SAGATAVOTI PĀRSKATI UN INFORMATĪVIE
IZDEVUMI

Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas
Terminoloģijas komisiju noorganizēta zinātniska
konference “Latviešu terminoloģija simts gados”.

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.

IZGLĪTOJOŠĀ DARBĪBA MEDIJPRATĪBAS
VEICINĀŠANĀ

ANO ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶU
AKTUALIZĒŠANĀ BIBLIOTĒKU NOZARĒ

AKTĪVA DALĪBA LNB100 NORISĒS

BIBLIOTĒKU ATTĪSTĪBAS CENTRS 
2019

"Dāvinājumi bibliotēkas krājumā: vadlīnijas
bibliotēkām”

“Bibliotēku manifests Eiropai – bibliotēku interešu
aizstāvības instruments bibliotēkām visā Eiropas
Savienībā”

Sadarbībā ar LNB speciālistiem un LU Humanitāro
zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas
mācībspēkiem un studentiem sagatavoti informatīvā
izdevuma “Literatūras ceļvedis” astoņi numuri. 

Izveidots Bibliotēku nozares norišu kalendārs, kurā
iekļauta informācija gan par bibliotēku, gan nozares
profesionālo organizāciju rīkotajiem pasākumiem,
kuru mērķauditorija ir bibliotēku jomas speciālisti.

Noorganizēta konference “Literatūras zināšanas
mūsdienīgam bibliotekāram” un pirmreizējas
norises – literatūras pētnieku diskusija par 2019. gada
oriģinālliteratūras un tulkotās literatūras devumu, kā
arī reģionālā literatūras konference Balvos.

Bezatlīdzības kārtā no valsts iestādēm, dažādām
institūcijām, sabiedriskajām organizācijām,
izdevniecībām un privātpersonām Latvijas bibliotēkas
ar LNB starpniecību saņēmušas 95 875
informācijas vienību.

 PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PASĀKUMU ROSINĀŠANA UN ĪSTENOŠANA

 24 pasākumu dalībniekiem
izsniegti apliecinājumi par

līdzdalību – kopskaitā 1334

pasākumus
apmeklējuši 2134
nozares speciālisti

pasākumu tiešraižu
skatījumi “Facebook” 

3568

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 IZM, RSU un RTU aizsākts plānošanas
un izpētes darbs atvērtās zinātnes ieviešanas
veicināšanā Latvijā, kas LNB veikumā izpaudās kā
akadēmiskā repozitorija ACADEMIA funkcionalitātes
uzlabošana un sadarbība ar lielākajām Latvijas
augstskolām zinātnisko datu repozitoriju modeļa un
tehnoloģisko risinājumu plānošanā.

Bibliotēku attīstības centra “Facebook” lapai: 557 sekotāji

https://www.biblioteka.lv/
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/26063144.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/27487005.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/27445863.pdf
https://www.europe4libraries2019.eu/wp-content/uploads/2020/01/a-library-manifesto-for-europe-lv.pdf
https://www.lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/literaturas-celvedis
https://www.biblioteka.lv/calendar/
https://lnb.lv/lv/seminara-akademiskais-godigums-un-etika-augstakaja-izglitiba-prezentacijas
https://www.facebook.com/lnb.bac/

