Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) – Gaismas pils
Jaunā LNB jeb Gaismas pils ir viens no
nozīmīgākajiem 21. gadsimta
projektiem Latvijā, kas padara
bibliotēku par mūsdienīgu un radošu
pasaules līmeņa informācijas un kultūras
centru. Tas piedāvā krājumus,
pakalpojumus un vidi izglītībai,
pētniecībai, pašattīstībai un atpūtai.
Jaunā ēka un tās infrastruktūra
ļauj bibliotēkai ne tikai sniegt
pamatpakalpojumus un organizēt savas
norises, bet arī nodrošināt platformu
visdažādāko sadarbības partneru
aktivitātēm un veidot unikālas radošās
sinerģijas.
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LNB ir Latvijas Republikas Kultūras
ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas
nozīmes valsts kultūras iestāde –
biliotēka.
Tās pamatuzdevums ir nacionālās
literatūras krājuma veidošana, mūžīga
glabāšana un ilglaicīgas un brīvas
pieejamības nodrošināšana. Vairāk
nekā 4 miljonu vienību lielā LNB
krājuma kodols ir nacionālais krājums
— Latvijas un ārzemju izdevumi

Latvijas Nacionālā bibliotēka dibināta
1919. gada 29. augustā.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku
1989. gadā projektējis pasaulē atzītais
latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs
Birkerts (ASV).

kā arī latviešu autoru darbi.
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11. Skatu laukums
10. Tehniskās telpas

4 miljoniem iespieddarbu

9. Tehniskās telpas
8. Bibliotēku konsultatīvais centrs, Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava, LNB Mācību centrs
7. Bērnu literatūras centrs
6. Karšu un ģeotelpiskās informācijas lasītava, Sīkiespieddarbu lasītava
5. Letonikas un Baltijas centrs, Reto grāmatu un rokrakstu lasītava, izstāžu zāles, LU LFMI Latviešu folkloras krātuve, Dainu skapis
4. Mūzikas lasītava, Mākslas lasītava, Audiovizuālā lasītava, Mazā zāle, izstāžu zāle
3. Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava, Periodikas lasītava, Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (ASIARES) bibliotēka
2. Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītava, Krātuves izsniegšanas punkts
M Uzziņu un informācijas centrs, Jaunākās periodikas lasītava, Starpbibliotēku abonements, LNB Atbalsta biedrība, ISSN, ISBN, ISMN
1. Reģistratūra, Latvijas Grāmatniecības muzejs, Ziedoņa zāle, Izstāžu zāles, bibliotēkas veikals, kafejnīca
-1. Konferenču centrs

Dienā ir iespējams
apkalpot 3000 lasītāju

Ēkā ir 1000
lasītāju vietu

LNB strādā ap
400 darbinieku

Bezmaksas Wi-Fi

35 mm kinofilmas

Gaismas pils skaitļos:
- Kopējā platība – 42 733 m2;
- Apbūvējamā platība – 8,590 m2;
- Ēkas garums, platums, augstums – 170 m,
44 m, 68,3 m;
- Stāvu skaits – 14 (ieskaitot pagrabstāvu);
- Ēkā ir 1000 lasītāju vietu, dienā ir
iespējams apkalpot 3000 lasītāju;
- Brīvi pieejami – 350 000 izdevumu;
- Šobrīd LNB glabā vairāk nekā 4 miljonus
iespieddarbu (grāmatas, laikrakstus, notis,
skaņu ierakstus, rokrakstus, plakātus,
atklātnes u.c.);
- Jaunajā ēkā iespējams glabāt no 6 - 8
miljoniem iespieddarbu;
Jaunie pakalpojumi:
- LNB un sadarbības partneru īstenotas
izstādes, publiskas diskusijas, prezentācijas,
koncerti, kinoseansi;
- Iespēja skatīties 35 mm kinofilmas;
- Latvijas Grāmatniecības muzejs;
- Mainīgās LNB krājumu ekspozīcijas;
- Cilvēkiem ar kustību traucējumiem – pieeja
visiem bibliotēkas pakalpojumiem, īpaši
aprīkotas darba vietas cilvēkiem ar redzes
traucējumiem;
- Digitālā bibliotēka – piekļuve arī ar
autortiesībām aizsargātiem LNB materiāliem
no jebkuras bibliotēkas Latvijā;
- Bezmaksas Wi-Fi;
- 360° Rīgas panorāma;
- Ziedoņa zāle (koncertiem, kino,
konferencēm) – vairāk kā 400 vietu;
- Konferenču centrs
- 10 dažādas grupu nodarbību telpas (6 – 16
cilvēkiem);
- Individuālā darba telpas;

Fakti par jaunās LNB projekta gaitu:
- Gaismas pili ir projektējis pasaulē atzītais
latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs Birkerts
(ASV);
- Būvdarbus veica „Nacionālā Būvkompāniju
apvienība”;
- Ēkas konstruktīvā shēma – monolīta
dzelzsbetona ēka, apšūta ar stikla paneļiem un
nerūsējošā tērauda plāksnēm;
- Bibliotēkas pasūtītājs ir LR Kultūras ministrija.
- 1988. gadā Latvijas PSR Ministru padome lemj
par jaunās bibliotēkas ēkas celtniecību;
- 1989. gadā arhitekts Gunārs Birkerts
sāk izstrādāt bibliotēkas jaunās ēkas
arhitektonisko koncepciju;
- 1999. gadā UNESCO Ģenerālajā Asamblejā
Parīzē akceptēta „Rezolūcija par atbalstu LNB
celtniecībai”;
- 2000. gadā LNB celtniecības atbalstam
izveidota UNESCO Starptautisko ekspertu
padome;
- 2002. gadā LR Saeima pieņem likumu par LNB
būvniecību;
- 2008. gadā sākta LNB jaunās ēkas būvniecība;
- 2013. gada 20. decembrī pabeigti Gaismas
pils būvdarbi;
- 2014. gada pirmajā pusē LNB uzsāk darbību
jaunajā ēkā;
Gaismas pils Inaugurācija notika 2014. gada
29. augustā - bibliotēkas 95. gadadienā.
- Bibliotēkas interjera krāsās iemūžināti
Latvijas latu banknošu krāsas.
- No ēkas ātrija paveras skats uz Tautas grāmatu
plauktu piecu stāvu augstumā, kas iezīmē ēkas
centrālo asi – bibliotēkas krātuvi.
Šī Gunāra Birkerta projektētā konstrukcija
paredzēta vairāk nekā desmit tūkstošiem
grāmatu. Tajā glabājas bibliotēkas lasītāju un
draugu dāvinātās grāmatas ar personiskiem
ierakstiem.

Informācijai:
www.lnb.lv
www.gaisma.lv

