Raksti, kurus vērts izlasīt
2019.gada marts, aprīlis

Reģistrēts standarts "LVS ISO 11620:2019 Informācija un
dokumentācija. Bibliotēku snieguma rādītāji"
Standarta “LVS ISO 11620:2019 Informācija un dokumentācija.
Bibliotēku snieguma rādītāji” trešais izdevums aizstāj otro
izdevumu (ISO 11620:2008). Pārstrādātais izdevums vienkopus
ietver snieguma rādītājus, kas attiecas gan uz bibliotēku
elektroniskajiem, gan tradicionālajiem pakalpojumiem un
resursiem. Standarta galvenais mērķis ir sniegt informāciju par
snieguma rādītāju izmantošanu bibliotēkās un norādījumus, kā
veicams snieguma novērtējums.
Lasīt vairāk
Tālākizglītības kursu piedāvājums bibliotēku jomas
speciālistiem
Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas
un bibliotēku studiju nodaļa ir izstrādājusi septiņas jaunas
tālākizglītības programmas bibliotēku jomas speciālistiem.
Lasīt vairāk
Pieejams "IFLA ziņojums par attīstības tendencēm”
2018.gada atjaunotās versijas tulkojumu latviešu valodā
IFLA Ziņojumi par attīstības tendencēm ir dialoga rezultāts, kurš
risinās starp bibliotēku nozares un vairāku citu jomu ekspertiem.
2018. gada atjauninātais IFLA ziņojums balstīts uz četru
dalībnieku prezentācijām un priekšlasījumiem IFLA Prezidenta
sanāksmē, kura notika 2018. gada martā Barselonā. Sanāksmē
galvenā uzmanība tika veltīta idejai par spēcīgu un vienotu
bibliotēku telpu, kas nodrošinātu kopīgu atbildi uz aizvien
pieaugošās globalizācijas izaicinājumiem.
Lasīt vairāk

Izdots Latvijas Nacionālās bibliotēkas "Zinātnisko rakstu" 4.
(XXIV) sējums
2019. gada sākumā ir izdots Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) "Zinātnisko rakstu" 4. (XXIV) sējums, kas ir veltījums izcilā
grāmatniecības un literatūras vēsturnieka Alekseja Apīņa
(1926–2004) 90. jubilejai. Izdevumā ir apkopoti pētījumi, kas
balstīti 2016. gadā notikušajā starptautiskajā zinātniskajā
konferencē "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam"
nolasītajos referātos.
Lasīt vairāk

Jaunākā profesionālā literatūra akadēmisko bibliotēku
personālam
LNB Bibliotēkzinātnes lasītavas krājumu papildinājuši vairāki
jaunieguvumi, kas būs īpaši noderīgi akadēmisko bibliotēku
personālam.
Lasīt vairāk
Ieskats Pierīgas bibliotekāru seminārā
2019. gada marta sākumā uz kārtējo darba semināru LNB
Bibliotekāru stāvā pulcējās 45 Pierīgas reģiona bibliotekāri.
Seminārā ar ziņojumiem piedalījās gan vairāki LNB speciālisti,
gan paši Pierīgas bibliotekāri dalījās pieredzes stāstos.
Lasīt vairāk
Aizvadīts jau trešais LNB seminārs skolu bibliotekāriem
2019. gada 12. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika LNB
Bibliotēku attīstības centra jau trešo gadu organizēts seminārs
skolu bibliotekāriem. Pavisam droši var apgalvot, ka tas ir
lielākais skolu bibliotekāru saiets Latvijā. Šogad semināra
dalībnieku skaits sasniedza 270 klausītājus no visiem Latvijas
reģioniem.
Lasīt vairāk

Kāds ir tavas bibliotēkas spoguļattēls portālā
kulturasdati.lv?
Pagājuši divi mēneši kopš statistikas informācija par kultūras
objektiem ir publiski pieejama jaunā veidolā. Līdz šim zināmo
portālu www.kulturaskarte.lv aizstājis moderns kultūras datu
publiskais portāls www.kulturasdati.lv (KD). Latvijas Nacionālā
bibliotēka aicina bibliotēkas regulāri atjaunot savu aktuālo
informāciju KD!
Lasīt vairāk

LBB Erasmus+ projekts “Latvijas bibliotekāru-pieaugušo
izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana”
No 2019. gada 2. līdz 8. martam astoņi Latvijas bibliotekāri no
visiem Latvijas novadiem piedalījās mācībās Spānijā, Alkala de
Enaresas pilsētā.
Lasīt vairāk

LBB pieņemts aicinājums Latvijas bibliotēku tīkla attīstībai
2019. gada 16. aprīlī Latvijas bibliotekāru 20. konferences
Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedru kopsapulcē
vienbalsīgi tika pieņemts Aicinājums Latvijas bibliotēku tīkla
attīstībai, kas nosūtīts Latvijas Republikas Kultūras ministrijai,
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai.
Lasīt vairāk

Uzsākta turpinājumizdevumu metadatu veidošana saskaņā
ar RDA
No 2019. gada 2. maija Latvijas Nacionālā bibliotēka uzsākusi
turpinājumizdevumu metadatu veidošanu saskaņā ar standartu
"Resursu apraksts un piekļuve" (angļu val. Resource Description
and Access (RDA)), lai sagatavotu bibliotēku datus publicēšanai
tīmeklī atvērto saistīto datu formā.
Lasīt vairāk

Latvijas pārstāvniecība Krievijas bibliotekāru sesijā
“Veidojot bibliotēku nākotni”
Pēc Krievijas Valsts ārzemju literatūras bibliotēkas kolēģu
ielūguma 2019. gada 25. aprīlī LNB Bibliotēku attīstības centra
galvenā bibliotekāre, Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes
priekšsēdētāja Māra Jēkabsone piedalījās un pārstāvēja Latvijas
bibliotēkas Krievijas bibliotekāru sesijā “Veidojot bibliotēku
nākotni”.
Lasīt vairāk
Bibliotēku manifests Eiropai – bibliotēku interešu
aizstāvības instruments bibliotēkām visā Eiropas Savienībā
Bibliotēku manifestā Eiropai teikts: “B
 ibliotēkas ir svarīgas
Eiropai – tās ir galvenās mācību un pilsoniskās līdzdalības
vietas, iespēja piekļūt kultūras mantojumam, kā arī pētniecības
un inovāciju virzītājspēks. Savukārt Eiropa ir svarīga
bibliotēkām. Lai varētu veidot spēcīgāku, gudrāku un taisnīgāku
sabiedrību, mūsu institūcijas ir atkarīgas no Briselē, Strasbūrā un
Luksemburgā pieņemtajiem lēmumiem. Mēs ceram uz Eiropu,
kas palīdzēs mums sasniegt mūsu misiju. Tāpēc Eiropas
bibliotēkas pārstāvošās organizācijas aicina lasīt un atbalstīt šo
manifestu.”
Lasīt vairāk

Ar bibliotēku nozares aktualitātēm katru dienu iespējams iepazīties Latvijas Bibliotēku
portālā www.biblioteka.lv
Arī tu vari piedalīties Bibliotēku portāla satura veidošanā atsūtot sagatavoto / atrasto
informāciju uz e-pastu portals@lnb.lv
Seko Latvijas Bibliotēku portālam arī Twitterī

