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ERAF projekti

• Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta

• Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība
• Kopš 2008. gada vidus

• 3,8 miljonu latu
– 13 e-pakalpojumi +
– vairāk kā 4 miljoni digitalizētu grāmatu, laikrakstu, 

žurnālu un karšu lapaspušu +
– infrastruktūra + 
– publicitāte

• Pieejamība: jebkurš lietotājs Latvijā un pasaulē
• Rezultāts: izveidoti LNB digitālās bibliotēkas 

pakalpojumu grozs tādā funkcionalitātē un 
apjomā, kas apmierina lietotāju 
pamatvajadzības

2012.11.02.



Projektu veiksmes iemesli

• Vienots, vienkāršs, atpazīstams dizains

• Īpaši veidots dizains un saturs atsevišķām 
mērķgrupām – bērni un jaunieši

• Pakalpojumi reklamē viens otru

• Digitālo objektu kritiskā masa

• Interaktivitāte, lietotāju iesaiste pakalpojuma 
pilnveidē

• Piekļuves un lietošanas ērtums – mobilās 
bibliotēkas pilotprojekts, vienotais meklētājs

• Daudzvalodu saskarne – LV, ENG, RU

2012.11.02.



Vienots, vienkāršs dizains



Pakalpojumi reklamē viens otru



Īpaši veidots dizains noteiktām 

mērķgrupām – bērni un jaunieši





Digitālo objektu kritiskā masa

• 2 000 dažādi periodikas izdevumu 

nosaukumi gandrīz 4 miljonu lapaspušu 

kopskaitā – vidēji 50% no visiem LNB 

esošajiem periodikas izdevumiem

• 7 000 digitalizētu grāmatu vairāk kā 1,5 

miljonu lapaspušu kopskaitā



Interaktivitāte un lietotāju 

iesaiste pakalpojuma pilnveidē



Daudzvalodu saskarne 

• LV, ENG, RU

• Apmeklējums

– Periodika.lv

• 85% - Latvija

• 6% - Krievija

• 9% - Vācija, Polija, ASV, u.c.

– Gramatas.lndb.lv

• 90% - Latvija

• 3% - Krievija

• 7% - citas



Piekļuve informācijai

• Mobilās bibliotēkas pilotprojekts

• Vienotais meklētājs

• Vieglā piekļuve

• Digitalizācija uz pieprasījumu



Izplatīšana

• Sadarbības partneri, satura piegādātāji

• Bibliotēkas

• Sociālie tīkli

• Fokuss uz noteiktām lietotāju grupām

– Izglītības iestādes

– Profesionālās skolotāju asociācijas

– Pilotprojekts integrācijai skolu mācību 

programmās

– Pētniecības organizācijas



Paldies!Paldies!

PeriodikaPeriodika periodika.lvperiodika.lv

GrGrāāmatasmatas gramatas.lndb.lvgramatas.lndb.lv

KartesKartes kartes.lndb.lvkartes.lndb.lv

www arhwww arhīīvsvs webarhivs.lndb.lvwebarhivs.lndb.lv

LasLasāāmkoksmkoks lasamkoks.lvlasamkoks.lv

KarKarīīna Banderena Bandere

karina.bandere@lnb.lvkarina.bandere@lnb.lv


