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Daugavpilī notiks konference par digitālā laikmeta bibliotēkām 

2019.gada 2.aprīlī Daugavpilī notiks konference “Bibliotēka digitālajā laikmetā: 

tradīcijas un inovācijas”, kurā bibliotēku nozares un saistīto jomu speciālisti diskutēs 

par publisko bibliotēku lomu digitālajā laikmetā un nepieciešamību papildināt 

tradicionālo informacionālo pakalpojumu klāstu ar jauniem, inovatīviem risinājumiem 

informācijas pieejamības sekmēšanai un sabiedrības digitālo kompetenču attīstībai. 

Konferenci rīko Latgales Centrālā bibliotēka (LCB), noslēdzot Eiropas Savienības atbalstīta 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta īstenošanu. Tā rezultātā šī gada 

februārī LCB tika atklāts Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs, kurā Daugavpils ģimenēm ar 

bērniem un citiem interesentiem ir iespēja aizraujoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku, bez 

maksas izmantojot inovatīvus digitālo tehnoloģiju risinājumus atpūtai, mācībām, izklaidei un 

interesantai kopā būšanai. 

Centrs piedāvā grupu ekskursijas, robotikas un 3D modelēšanas nodarbības bērniem, kā arī 

datorkursus senioriem, kas norit saskaņā ar iepriekšēju pierakstu. Tajā pašā laikā ikviens 

centra apmeklētājs neatkarīgi no vecuma vai līdzšinējās pieredzes tehnoloģiju lietošanā var 

izmantot centra pakalpojumus, tai skaitā virtuālo realitāti, interaktīvu velobraucienu, KINECT 

viktorīnas, Xbox spēļu konsoles, mobilo lietotni, kā arī plašu literatūras un galda spēļu 

kolekciju.  

Projekta noslēguma konferences mērķis ir iepazīstināt bibliotēku nozares speciālistus un citus 

interesentus ar projekta rezultātiem un sekmēt diskusiju par mūsdienu digitālā laikmeta 

bibliotēkām kā par tradicionālu un inovatīvu informacionālo pakalpojumu sniedzējām.  

Konferencē uzstāsies lektori no Latgales reģiona bibliotēkām, Jelgavas pilsētas bibliotēkas, 

Ventspils Digitālā centra un Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Programmā ziņojumi par 

pārrobežu sadarbības projektu īstenošanas pieredzēm un bibliotēku krājuma digitalizācijas 

jautājumiem.  

Konferences dienā interesentiem būs iespēja doties interaktīvā ekskursijā pa LCB Ģimenes 

digitālo aktivitāšu centra telpām, lai iepazītu un izmēģinātu tā piedāvājumu, kā arī apmeklēt 

DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa laboratorijas.   

Konferences norises vieta – Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju 

korpuss (Parādes iela 1a). Konferences sākums plkst.10.00. Dalībniekiem tiks izsniegts 

apliecinājums. Pieteikties konferencei iespējams, aizpildot reģistrācijas anketu. Pieteikumi 

tiek pieņemti līdz 28.martam, vietu skaits ierobežots. 

Konferences publicitātes vajadzībām tās laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana. 

http://www.lcb.lv/userfiles/files/Dpils-conference_program_Daugavpils_2019-04-02.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1UWbb8qm55yokrt16W-LNTv9EkbDMvgllA3TtLvgaI9o/edit


Projekts LLI-089 “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un 

izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” (Network-DigiHubs) tiek īstenots 

Utenas, Zarasu, Daugavpils un Preiļu publiskajās bibliotēkās ar Eiropas Savienības 

finansiālu atbalstu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2014.-2020. gadam ietvaros (www.latlit.eu). Kopējais projekta budžets – EUR 386 073,60. 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – EUR 328 162,54. Projekta īstenošanas 

laiks: 2017. gada 1. marts – 2019. gada 30. aprīlis. 
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