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Notikumi bibliotēku nozarē norit dinamiski,  tāpēc  ir  ļoti  svarīgi,  lai  informācija par  aktu‐
āliem jautājumiem operatīvi nonāktu Jūsu rīcībā. Jaunā informatīvā biļetena mērķis ir infor‐
mēt par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra aktuālo  informāciju 
un notikumiem. Ceram, ka šajā izdevumā noderīgu informāciju, kas rosina gan uz jauniem 
darbiem, gan pārdomām, atradīs  ikviens! Biļetens plānots kā regulārs  izdevums, tādēļ bū‐
sim pateicīgi par  Jūsu priekšlikumiem un atsauksmēm  turpmāko  izdevumu veidošanā, kā 
arī sniegsim atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem. 

Kāpēc izveidots “Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens”? 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta 
 Bibliotēku konsultatīvais centrs 

 
Adrese: Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā. Tālr./fakss: 67312807, e‐pasts: evija.ragozina@lnb.lv 
 
 
• Centra vadītāja — Evija Ragozina, tālr.: 67969130, e‐pasts: evija.ragozina@lnb.lv  
 
• Valsts Kultūrkapitāla fonda iepirkto darbu, dažādu izdevēju un sabiedrisko organizāci‐

ju dāvinājumu saņemšana un sadale — Solvita Ozola, tālr.: 67312807,  
e‐pasts: solvita.ozola@lnb.lv 

 
• Publisko bibliotēku metodiķe — Baiba Bierne, tālr.: 67312807,  

e‐pasts: baiba.bierne@lnb.lv  
 
• Latvijas Bibliotēku portāla redaktore — Antra Indriksone, tālr.: 67969130,  

e‐pasts: antra.indriksone@lnb.lv 
 
• Bibliotēku statistika — Ilze Kļaviņa, tālr.: 67312807, e‐pasts: ilze.klavina@lnb.lv 
 
• Skolu bibliotēku metodiķe, LNB Mācību centra vadītāja — Dženija Dzirkale —

Maļavkina, tālr.: 67969129, e‐pasts: dzenija.dzirkale@lnb.lv, macibu.centrs@lnb.lv   
 
• Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava —  

Kristīne Deksne — Jerohina, Anda Saldovere, Elita Vīksna, tālr.: 67312808,  
e‐pasts: zlasitava@lnb.lv  

www.lnb.lv 
www.biblioteka.lv   

tālr.: 67312807 
evija.ragozina@lnb.lv 

  

http://www.lnb.lv/�
http://www.biblioteka.lv/�


Latvijas Nacionālā bibliotēka katru gadu ar interesi gaida Jūsu gada pārskatus, kuros analizēts Jūsu bibliotēkas sniegums sabied‐
rībai. 
 
2009. gadā piedāvājam jaunu pārskatu iesniegšanas – saņemšanas kārtību. Pārskatu nodošanas dienā organizēsim apaļā galda 
diskusiju, kurā piedalīsies reģionu galveno bibliotēku direktori, LNB administrācija un Bibliotēku attīstības institūta speciālisti.  
 
Laikā no 17. līdz 26. februārim Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltajā zālē (Tērbatas ielā 75, 4. stāvā) notiks 5 apaļā galda disku‐
sijas. Diskusijās būs iespēja uzklausīt kolēģus, dalīties pārdomās, diskutēt par aktuāliem darba jautājumiem, nākotnes progno‐
zēm. 
 
Reģionu galveno bibliotēku direktori tiek aicināti sagatavot prezentāciju vai ziņojumu par 2008. gada nozīmīgākajiem darbiem, 
ieguvumiem, problēmām,  jauniem,  inovatīviem pakalpojumiem, Bila un Melindas Geitsu fonda projekta realizāciju, statistikas 
rādītāju dinamiku 2008. gadā. 
 
• 1.  apaļā  galda  diskusija  notiks  2009.  gada  17.    februārī.  Tajā aicināti piedalīties Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Salaspils 

(Rīgas rajons) un Limbažu reģionu galveno bibliotēku direktori. 
• 2. apaļā galda diskusija notiks 2009. gada 18. februārī. Tajā aicināti piedalīties Madonas, Ogres, Valkas, Valmieras reģi‐

onu un Jūrmalas un Rīgas galveno bibliotēku direktori. 
• 3.  apaļā  galda  diskusija  notiks  2009.  gada  24.  februārī.  Tajā  aicināti piedalīties Kuldīgas,  Liepājas,  Saldus,  Talsu un 

Ventspils reģionu galveno bibliotēku direktori. 
• 4. apaļā galda diskusija notiks 2009. gada 25. februārī. Tajā aicināti piedalīties Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jēkabpils, 

Jelgavas un Tukuma reģionu galveno bibliotēku direktori. 
• 5. apaļā galda diskusija notiks 2009. gada 26. februārī. Tajā aicināti piedalīties Balvu, Krāslavas, Ludzas, Preiļu reģionu 

un Daugavpils un Rēzeknes pilsētas galveno bibliotēku direktori, Rēzeknes un Daugavpils rajonu metodiķi. 
 
Diskusiju norises laiks no plkst. 10.30 līdz 14.00.  
 
 
Evija Ragozina 

Apaļā galda diskusijas reģionu galveno bibliotēku direktoriem 
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Aktuāli 

• No š.g. 1. marta ar statistiku saistītos jautājumos sazināties ar Antru Indriksoni, tālr. 67969130; e‐pasts:  
antra.indriksone@lnb.lv. Sakarā ar sistēmas izstrādi, 2008. gada  statistikas gada pārskata ievade elektroniskajā ievades 
sistēmā interneta vidē kavēsies, datu ievadi sāksim februāra beigās. 

 
• Š.g. pavasarī Bibliotēku attīstības institūts sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību, tūrisma firmu “Rīgas tūristi”, Alek‐

sandrijas bibliotēku, Ēģiptes Nacionālo bibliotēku un Ēģiptes Bibliotekāru biedrību organizē profesionālu mācību brau‐
cienu uz Ēģipti. 16. martā plkst. 11.00 LNB Baltajā zālē (Tērbatas ielā 75) notiks tikšanās ar tūrisma firmas “Rīgas tūristi” 
pārstāvjiem. Informācijai: evija.ragozina@lnb.lv 

 
• 7. aprīlī Gētes institūts Rīgā un Bibliotēku konsultatīvais centrs organizē semināru "Lietotāju apmācība un lasīšanas veici‐

nāšana skolu bibliotēkās”. Dalība seminārā ar ielūgumiem. Informācijai: dzenija.dzirkale@lnb.lv 
 
• 16. aprīlī notiks LNB Bibliotēku konsultatīvā centra speciālistu, rajonu galveno bibliotēku metodiķu un skolu bibliotekāru 

metodisko apvienību vadītāju kopīgs seminārs, kurā spriedīsim par turpmāko sadarbību pēc reģionālās reformas pabeig‐
šanas un pašvaldību vēlēšanām. Informācijai: dzenija.dzirakale@lnb.lv; baiba.bierne@lnb.lv 

 
 
Evija Ragozina 

2 



2008. gada nogalē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrības  (LNB  AB)  valde  apstiprināja  kopprojektu  par 
valsts bibliotēku darbinieku, kuriem nav bibliotekārās izglī‐
tības, apmācībām. Atbalsta biedrības un Bibliotēku konsul‐
tatīvā  centra  izstrādāto  izglītības  projektu  vada  LNB  AB 
direktore Olita Pričina – Voitika, bet 36 stundu bibliotekā‐
ro pamatzināšanu apmācību programmu vada BKC  izglītī‐
bas programmu koordinatore Dženija Dzirkale – Maļavki‐
na. 
 
Laikā no 13. janvāra līdz 12. martam trīs grupās tiks apmā‐
cīti 57 bibliotēku darbinieki, ņemot vērā bibliotēku, kurās 
strādā  dalībnieki,  darba  specifiku.  Divās  grupās  mācās 
publisko bibliotēku darbinieki, vienā grupā –  reģionu gal‐
veno,  speciālo,  augstskolu  bibliotēku  un  LNB  darbinieki, 
kuriem  nepieciešams  specifisks  un  diferencēts  program‐
mas satura izklāsts. Tāpēc tiek piedāvātas pamattēmas, ko 
apgūs visi dalībnieki, un papildu  tēmas  ‐ UDK klasifikācija 
un projektu vadība. Ar pilnu programmas saturu var iepa‐
zīties  LNB  mājaslapas  sadaļā  “Mācību  centrs”.  
 
Mācību procesa nodrošināšanā iesaistīti 16 pasniedzēji, to 
vidū – 5 Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti: Ilze Kļa‐
viņa, Baiba Bierne, Evija Ragozina, Kristīne Deksne —
Jerohina un Elita Vīksna.  
 
 
Dženija Dzirkale – Maļavkina 
 
 

Bibliotēku konsultatīvā centra un LNB Atbalsta biedrības bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides 
izglītības kopprojekts 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.1 (2009. gada 16. februāris) 
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.1 (2009. gada 16. februāris) 

Atbalsts publisko un skolu bibliotēku krājumu veidošanā un komplektēšanā 

• Jau otro gadu pēc kārtas valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” un LURSOFT IT organizē konkursu “Nāc uz bib‐
liotēku un atrodi meklēto!”. Konkurss norisināsies no 2. marta līdz 30. martam. Konkursa rīkotāji Bibliotēku konsultatīva‐
jā centrā ir nogādājuši plakātus un citus izdales materiālus par šo konkursu, kas tiks izdalīti reģionu galvenajām bibliotē‐
kām tālākai izplatīšanai. 

 
• Biedrība "Viena diena.lv" un Jāņa Rozes apgāds, sekojot Draudzīgā aicinājuma tradīcijai, dāvina visām bibliotēkām Latvijā 

grāmatu‐fotoalbumu  "Viena  diena  Latvijā".      Biedrība  “Viena  diena.lv”  ir  apņēmusies  dāvinājumu  (grāmatas‐
fotoalbumus) nogādāt visās reģionu galvenajās bibliotēkās.  

 
• Pagājušā  gada  beigās  LNB  izstāžu  zālē  notika  dāvinājumu  pasākums,  kurā  Latvijas  Olimpiskās  komitejas  prezidents  

Aldonis Vrubļevskis un divkārtējā olimpiskā čempione basketbolā Uļjana Semjonova Latvijas bibliotēkām dāvināja mācī‐
bu grāmatas “Olimpiskā Ābece”.  Tagad grāmatas “Olimpiskā Ābece” ir atvestas un saņemamas Bibliotēku konsultatīvajā 
centrā . Grāmatu skaits ir 4000 eksemplāri un domātas pa 2 eksemplāriem katrai Latvijas publiskajai un skolu bibliotēkai. 

 
• Valsts aģentūra “Tautas mākslas centrs” dāvina visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām albumu “XXIV Vispārējie lat‐

viešu Dziesmu un XIV Deju svētki”., kā arī “Ieteikumi latviešu tautas tērpu valkātājiem” 2. un 3. burtnīcu. 
 
• Š.g. sākumā no VKKF atbalstītajiem periodiskajiem izdevumiem Bibliotēku konsultatīvajā centrā saņemti un Latvijas paš‐

valdību publiskajām bibliotēkām  sadalīti 200 bezmaksas eksemplāri  sekojošiem  izdevumiem: ”Teātra Vēstnesis”   Nr.6 
(2008); Literatūras mēnešraksts ”Karogs” Nr.1 un Nr. 2 (2009); ”Ezis” Nr.1 un Nr.2 (2009); ”Zīlīte” Nr.1 un Nr.2 (2009); 
”Spicīte” Nr.1 (2009); ”Dizaina Studija” Nr.17, janvāris/februāris (2009); ”Foto kvartāls” Nr.1(15), februāris (2009); ”Rīgas 
Laiks” Nr.1, 2 (2009).  

 
 
 
Solvita Ozola 

Aicinājums bibliotēkām piedalīties Latvijas Bankas rīkotajā aptaujā “Gada monēta” 

Latvijas Banka vēršas pie Jums ar lūgumu līdzdarboties kādā skaistā pasākumā, proti, aptaujā “Gada monēta”, kas tradicionāli 
norit martā ‐ aprīlī. 
 
Īsumā par pasākumu. Jubilejas monētas ir mākslas veids, kas uzrunā cilvēkus Latvijā un pasaulē ar Latvijas vērtībām. Demokrā‐
tisks, lakonisks, ietilpīgs, mākslinieciski sarežģīts. Lai izceltu mākslinieku darbu un pievērstu plašāku uzmanību monētu tēmām, 
nu jau piekto gadu tiks noteikta “Gada monēta”, kur vienīgais kritērijs — cilvēku viedokļi, proti, balsojums par kādu no sešām 
2008. gadā kaltajām monētām — Teodora Zaļkalna “Latvijas monētu”, monētām “Dziesmu svētki”, “(Hanzas pilsēta) Limbaži”, 
“Basketbols”, “Latvijai 90” un “Laimes monētu”. Pēc balsu apkopošanas gala pasākumā Latvijas Banka sveiks uzvarētājus, un 
mākslinieki izlozēs monētu balvas aptaujas dalībniekiem. 
 
Jau otro gadu aptauju Latvijas Banka rīko sadarbībā ar LTV raidījumu “100 g kultūras”, bet šī gada jaunums — uz sadarbību savā 
un publisko bibliotēku vārdā atsaucās Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēkām šis pasākums piederas, jo, pirmkārt, monētas, 
tāpat kā bibliotēkas, nav elitāras, tās uzrunā visu sabiedrību, un, otrkārt, aptauja ir pamatā internetā bāzēta, cilvēki balso elek‐
troniskā anketā — un bibliotēkas, tai skaitā pateicoties “Trešā tēva dēla” projektam, piedāvā  internetu visur Latvijā. Tādējādi 
aptaujas ieguvums ir plašāka iespēja uzrunāt cilvēkus, cilvēkiem — iespēja piedalīties, bet bibliotēkām — iespēja parādīt sevi kā 
mūsdienīgus informācijas un kultūras centrus nacionālā un vietējā mērogā. 
 
Tagad par praktisko pusi. Aptauja ‐ balsošana — notiks no 16. līdz 28. martam. Bibliotēkām ir sagatavoti informatīvi plakāti ar 
monētu attēliem un aicinājumiem balsot internetā Latvijas bibliotēkās. Plakāti jau ir nodrukāti un nogādāti LNB Bibliotēku kon‐
sultatīvajā centrā, kur tālāk tie tiks sadalīti reģionu galvenajām bibliotēkām. Līdz 16. martam šiem plakātiem būtu jābūt pieeja‐
miem katrā Latvijas publiskajā bibliotēkā. Plakātus katra bibliotēka var izvietot pēc saviem ieskatiem. 
 
 
Solvita Ozola 

4 



Jau 2008. gadā daļa bibliotēku statistikas atskaites datus ierakstīja elektroniskajā datubāzē. Šajā gadā notiek pilnīga  statistikas 
datu  iesniegšanas stratēģijas maiņa: atteikšanās no bibliotēkas statistikas veidlapas papīra varianta, pārejam tikai uz datu  ie‐
sniegšanu elektroniskajā vidē. Ko tas nozīmē? 
  
Visi dati, kas tiek prasīti veidlapā “1‐bibliotēka: pārskats par bibliotēkas darbību” būs ierakstāmi Latvijas digitālās kultūras kar‐
tes informācijas sistēmā. Datu ievades sistēmu izstrādā AS “RIX Technologies”, tehniski sistēmu administrē v/a “Kultūras infor‐
mācijas sistēmas”.   
 
Datu iesniegšana elektroniskā vidē nenozīmē veidlapas nosūtīšanu e‐pastā, bet prasīto datu ievadi interneta vidē, atverot attie‐
cīgu adresi.  Ievadāmie dati atbildīs veidlapai “1‐bibliotēka: pārskats par bibliotēkas darbību: 2008. gads”, veidlapa apskatāma 
LNB mājaslapā: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/statistika/statistikas‐veidlapa‐2008. Adrese,  kur dati  ierakstāmi,  lietotāj‐
vārdi un paroles katrai bibliotēkai tiks nosūtīti individuāli.  Statistikas datu veidlapas papīra formāts LNB nebūs vairs jāiesniedz!  
 
Statistikas datu ievadi sistēmā sāksim februāra otrajā pusē. Līdz ar ziņu par datu ievades sākšanu visas bibliotēkas saņems in‐
strukciju, kā datu ievade veicama. Ieteicams katrai bibliotēkai savus datus datubāze ievadīt pašai!  
 
Konsultācijas par neskaidrajiem statistikas  jautājumiem sniegs Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre  Ilze Kļaviņa  
(e‐pasts: ilze.klavina@lnb.lv, tālr.: 67312807). 
 
 
Ilze Kļaviņa 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.1 (2009. gada 16. februāris) 

Bibliotēku statistikas 2008. gada pārskati 

Vadlīnijas statistikas uzskaitei 

LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti un Latvijas bibliotēku pārstāvji izstrādājuši metodis‐
kus norādījumus “Statistiskā uzskaite: vadlīnijas Latvijas bibliotēkām”.   
 
Vadlīniju mērķis ir skaidrot statistiskās uzskaites nepieciešamību, sniegt lietišķus ieteikumus statistikas gada pārskatu sagatavo‐
šanā, veicināt bibliotēkas kvalitātes rādītāju izmantošanu bibliotēkas nozares devuma (pievienotās vērtības) noteikšanai.  
 
Vadlīniju saturā: 
• Normatīvo dokumentu apskate, kas regulē statistikas darbu; 
• Statistikas veidlapas “1‐bibliotēka : pārskats par bibliotēkas darbību”  aizpildīšanas gaita, nianses, jautājumi un atbildes; 
• Plašs bibliotēkas darba kvalitātes  indikatoru apraksts, indikatoru  noteikšanas metodes. 
 
“Statistiskā uzskaite: vadlīnijas Latvijas bibliotēkām” pieejamas LNB mājaslapā:  
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/Statistiska‐uzskaite‐vadlinijas.pdf. 
 
Darbs pie metodiskajiem norādījumiem sākās 2008. gada sākumā.  Bibliotēkas par šo ieceri tika informētas pagājušā gada feb‐
ruārī, kad notika  tikšanās   ar bibliotēku pārstāvjiem atskaišu nodošanas  laikā.   Paldies bibliotēku pārstāvjiem, kas  ierosināja 
savus kolēģus iekļaut darba grupā. Pēc gada rosīga darba, tapa metodiskie norādījumu “Statistiskā uzskaite: vadlīnijas Latvijas 
bibliotēkām”. Mūsuprāt, materiāls    ir  liels palīgs bibliotēkām savas  ikdienas statistikas veikšanai, gada atskaites aizpildīšanai, 
statistikas nozīmes valstī izpratnei.  
 
Bibliotēku konsultatīvais centrs izsaka pateicību par atsaucību un konsultatīvo atbalstu Jēkabpils Galvenās bibliotēkas grāmat‐
vedei Sarmītei Bārbalei, Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta galvenajai bibliotekārei Aigai Cakulei, Kuldīgas bibliotē‐
kas direktorei Laimai Mirdzai Ostelei un Limbažu Galvenās bibliotēkas Klientu apkalpošanas centra vadītājai Broņislavai Saukai. 
 
 
Ilze Kļaviņa 
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.1 (2009. gada 16. februāris) 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas krājumu 2009. gada janvārī ir papildinājušas vairākas interesan‐
tas grāmatas. Pilnīgu  informāciju par  lasītavas  jaunieguvumiem  iespējams  iegūt LNB tīmekļa vietnē, bet dažas grāmatas mēs 
vēlētos izcelt īpaši. 
 
Thinking outside the book : essays for innovative librarians / ed. by Carol Smallwood ; foreword by Joy M. Greiner. ‐ Jefferson : 
McFarland, 2008. – xii, 273 p. – ISBN 978‐0‐7864‐3575‐3. (Z 02) 
 
Grāmatā apkopotas 73 bibliotekāru un mediju centru speciālistu esejas par bibliotēku nozari. Tajās izlasāmas inovatīvas idejas 
par  to, kā paaugstināt dokumentu apgrozību, papildināt krājumu, uzlabot bibliotekāro procesu elastību utt. Autori apraksta 
savu reālo pieredzi, sniedzot praktiskus un kodolīgus padomus visdažādāko problēmu risināšanā. Krājumā ietvertās tēmas: ori‐
ģinālu prezentāciju sagatavošana, veiksmīga granta pieteikuma sastādīšana, ceļojošas multimediju izstādes vadīšana, efektīvas 
sadarbības organizēšana, blogu veidošana, vietējās kultūras saglabāšana u.c.  

Profesionālās literatūras krājuma jaunieguvumi 

Ekonomiskās krīzes izraisītais taupības režīms skāris arī Latvijas Nacionālo bibliotēku. No 2009. gada 1. februāra mainīts lasītavu 
darba  laiks.  Izvērtējot Bibliotēkzinātnes un  informācijas  zinātnes  literatūras  lasītavas  (Z  lasītavas)  apmeklējumu 2008.  gadā, 
pieņemts lēmums, ka turpmāk Z lasītava būs atvērta: 
Pirmdienās, trešdienās un piektdienās 12:00 – 19:00 
Otrdienās, ceturtdienās 10:00 – 17:00 
Sestdienās, svētdienās – slēgts. 
Iecerēts, ka Latvijas Universitātes un Kultūras koledžas sesiju periodos lasītava būs atvērta arī sestdienās. 
 
Galvenie Z lasītavas piedāvātie pakalpojumi ir sekojoši: 
• uzziņas un konsultācijas, 
• tematiskās un jaunieguvumu izstādes, 
• iespēja pasūtīt grāmatas vai periodiskos izdevumus SBA kārtā, 
• dokumentu pavairošana (izdrukas, kopijas), 
• grāmatu fragmentu vai atsevišķu rakstu elektroniskā piegāde (sīkāku informāciju par piegādes nosacījumiem lūdzu skatīt 

LNB mājaslapas sadaļā “Lasītājiem”), 
• individuālā informācija par nozares jaunieguvumiem vai atsevišķām lasītājus interesējošām tēmām, 
• datubāzes (Emerald, EBSCO, JSTOR, Rubricon u.c.), kā arī individuālas (pēc nepieciešamības arī grupu) apmācības datubā‐

zu izmantošanā, 
• mājīgas telpas bakalaura/maģistra darba sagatavošanai un IT infrastruktūra.  

Lasītava atrodas: Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā. 

Mainīts Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas darba laiks 

2009. gada 26.  janvārī mirusi viena no pazīstamākajām bibli‐
otēku  nozares  speciālistēm Baltijā  un  Eiropā,  Lietuvas Viļņas 
Universitātes  bibliotēkas  direktore,  Komunikāciju  fakultātes 
Bibliotēkzinātnes un  informācijas  zinātnes  institūta profesore 
Audrone Glosiene (Audronė Glosienė). 
 
Audrones Glosienes piemiņai Z lasītavas speciālisti sagatavoju‐
ši  nelielu  izstādi,  kurā  apkopotas  lasītavā  pieejamās 
A. Glosienes publikācijas, kā arī izdevumi par viņu.  
 
Līdz februāra beigām lasītavā aplūkojama arī izstāde “Muzeju, 
arhīvu un bibliotēku sadarbība”.  

Izstādes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā 

Turpinājums 7. lpp. 
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Woolls, Blanche. The school library media manager / Blanche Woolls. ‐ 4th ed. ‐ Westport : Libraries Unlimited, 2008. – xiii, 279 
p. – ISBN 978‐1‐59158‐643‐2. (Z 027.8) 
 
Grāmatā aprakstīta skolu bibliotēku mediju centru vēsture, to loma mācību un studiju procesā, informācijas, mediju un tehno‐
loģiju nozīme mūsdienās. Izdevumā sniegtas norādes uz Amerikas skolu bibliotekāru asociācijas (American Association of Scho‐
ol Librarians) jaunajām vadlīnijām, kurās izteikta nepieciešamība diskutēt par tādiem bibliotēku mediju programmas aspektiem 
kā  lasīšanas programmas, tehnoloģijas un mediju centru personāls. Personāla  jautājumiem grāmatā veltītas vairākas nodaļas, 
ieskicējot skolas bibliotēkas mediju centra speciālistam nepieciešamās zināšanas un rakstura iezīmes, kā arī sniegti padomi, kā 
veiksmīgi pielāgoties šī darba specifikai. 
Daudzos piemēros izmantota Amerikas Savienoto Valstu pieredze. 
 
Petschar, Hans. Der Zettelkatalog : ein historisches System geistiger Ordnung / Hans Petschar, Ernst Strouhal, Heimo Zobernig. 
‐ Wien : Springer, 1999. – 174 S. – ISBN 3‐211‐83273‐4. (Z 025.34) 
 
Grāmata uzskatāma par papīra formātā tapušu piemiņas zīmi klasiskajam kartīšu katalogam vai, citiem vārdiem sakot, garīgo 
vērtību sakārtošanas vēsturiski radītajai sistēmai. Ideja par tās aktualitāti Austrijas Nacionālās bibliotēkas speciālistiem radusies 
1998. gadā, kad noslēdzies kartīšu kataloga digitalizācijas process. Grāmatas autori priekšvārdā raksturo izdevumu arī kā vēstu‐
risku  liecību, kura aptver  laikposmu “no  franču  revolūcijas  līdz mūsdienām” un uzsver kataloga  lomu atmiņas disciplinēšanā 
cauri gadsimtiem. Ārēji necilā, neievērojamā mēbele pirmoreiz parādīta kā “telpiska skulptūra”. Tās nezūdošo vērtību  ilustrēt 
palīdz  vairāki  referāti,  dažādās  valstīs  un  valodās  rokrakstā  veidotas  kataloga  izmantošanas  instrukcijas  un  kartīšu  paraugi 
(sākot ar deviņpadsmito gadsimtu), kā arī izteiksmīgas fotogrāfijas. Izdevums ir noderīgs un interesants, īpaši nākamajām paau‐
dzēm, kuras “elektroniskā kataloga  laikmetā” kartīšu katalogu, visticamāk, varēs apskatīt vien šīs grāmatas  lappusēs vai kādā 
grāmatniecības muzejā. 
 
История чтения в Западном мире от Античности до наших дней / [перевод с французского ; редакторы‐составители: Г. 
Кавалло, Р. Шартье ; главный редактор проекта Л.А. Казаченкова]. ‐ Москва : Фаир, 2008. – 542 [1] c. – ISBN 975‐5‐8183‐
1468. (Z 028) 
 
Krājuma tapšanā piedalījušies visā pasaulē pazīstami dažādu valstu kulturologi, lasīšanas procesa pētnieki un sociologi. Autori 
atklāj grāmatu lasīšanas attīstības gaitu vairāku gadsimtu garumā. Zinātnieki pārliecinoši pierāda, ka grāmatas evolūcijas izraisī‐
tās izmaiņas, pirmkārt saistītas ar cilvēku lasīšanas īpatnībām, uzskatu transformāciju par lasīšanas nozīmi un grāmatas vērtību. 
Izdevumā aplūkotas ne tikai tehniskās inovācijas, kas izraisījušas grāmatas formas un lasīšanas rakstura izmaiņas, bet arī lasītāju 
auditorijas attīstība un transformācija. 
 
 
Ceram, ka konkrētie izdevumi ir piesaistījuši Jūsu interesi. Gaidīsim Jūs LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatū‐
ras lasītavā Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā. 
 
 
Kristīne Deksne—Jerohina 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.1 (2009. gada 16. februāris) 

Profesionālās literatūras krājuma jaunieguvumi (turpinājums) 

Latvijas Bibliotēku portāls (www.biblioteka.lv) aicina sadarboties 

Bibliotēku konsultatīvas centrs aicina Latvijas bibliotēkas un citus nozares interesentus, kas līdzdarbojas bibliotēku nozares pro‐
cesos, iesūtīt informāciju Latvijas Bibliotēku portāla (http://www.biblioteka.lv/) veidotājiem uz adresi portals@lnb.lv. Priecāsi‐
mies uzzināt un portālā publiskot informāciju par aktualitātēm Jūsu bibliotēkā, jauniem pakalpojumiem lasītājiem, darba piere‐
dzi, pasākumiem, konferencēm, semināriem, apmācību programmām, vakancēm bibliotēkā u.c. informāciju. 
 
Pašlaik Latvijas bibliotēku portālu izmantot reģistrētā lietotāja statusā (ietver iespēju komentēt ziņas un piedalīties diskusijās) 
var tikai bibliotekāri un ar bibliotēkām saistīti darbinieki. Lai saņemtu pirmoreiz lietotājvārdu un paroli, vai atjaunotu piemirstu, 
ir jāraksta uz adresi info@biblioteka.lv, norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, bibliotēkas nosaukumu, ieņemamo amatu un darbi‐
nieka e‐pasta adresi. Jautājumiem: tālr.: 67969130, e‐pasts: antra.indriksone@lnb.lv. 
 
Antra Indriksone 
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21. janvārī skolu bibliotekāru metodisko apvienību vadītāju ārkārtas sanāksmē – diskusijā LNB piedalījās 45 dalībnieki – meto‐
disko apvienību vadītāji, skolu bibliotekāri, Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības  jaunā valde, LR Kultūras ministrijas Bibliotēku 
nodaļas un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras pārstāvji. Sanāksmi ‐ diskusiju vadīja Dženija Dzirkale – 
Maļavkina. Sanāksmē apspriežamo  jautājumu  izvēli noteica paši  skolu bibliotekāri,  skaidrojumus  sniedza un uz  jautājumiem 
atbildēja Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti: 
• gada pārskata „1‐Bibliotēka” elektroniskā forma un tās aizpildīšanas kārtība (I. Kļaviņa), 
• gada teksta pārskats un tā iesniegšanas LNB Bibliotēku konsultatīvajam centram kārtība (B. Bierne, Dž. Dzirkale ‐ Maļav‐

kina), 
• dāvinājumu skolu bibliotēkām saņemšanas iespēju izvēle (ar rajonu galveno bibliotēku vai izglītības pārvalžu starpniecī‐

bu) un saņemšanas kārtība (S. Ozola). 
 
Diskusijā par jaunāko bibliotēku nozarē un skolu bibliotēku jomā iesaistījās Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vecākā refe‐
rente L. Langenfelde. Tika skarts  jautājums par skolu akreditācijas procesu. Par  jaunākajām tendencēm skolu akreditācijā sa‐
nāksmes dalībniekus informēja Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras speciāliste S. Grunte. Tukuma me‐
todiskās apvienības vadītāja R.Kopiņa komentēja izmaiņas „Skolas bibliotēkas darba kvalitātes indikatoru lapā”, kura tiks pielie‐
tota skolas akreditācijas laikā jau sākot ar šā gada janvāri. Jaunās indikatoru lapas izstrādē piedalījās arī Bibliotēku konsultatīvā 
centra speciāliste Dž. Dzirkale – Maļavkina. 
 
Sanāksmes dalībnieki vēlreiz izskatīja skolas bibliotekāra amata apraksta projektu un uzdeva Dž. Dzirkalei – Maļavkinai nosūtīt 
Izglītības un zinātnes ministrijai pēdējos precizējumus. 
 
Rīgas Centra rajona metodiskās apvienības vadītāja M. Zītare informēja par saviem pētījumiem iestādes (tai skaitā arī izglītības 
iestādes) iekšējo normatīvo dokumentu izstrādes metodikā un citiem ar normatīvajiem dokumentiem saistītiem jautājumiem. 
Pēc sanāksmes metodisko apvienību vadītājiem elektroniskā formā tika pārsūtīta M. Zītares rīcībā esošā LR Tieslietu ministrijas 
skaidrojošā vēstule par iekšējiem normatīvajiem aktiem saistībā ar “Valsts pārvaldes iekārtas likumu”. 
 
LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre I. Krūmiņa pateicās skolu bibliotekāriem par sadarbību lasīšanas veicināšanas 
valsts programmā “Bērnu žūrija”. Sanāksmes dalībnieki izteica nožēlu par Kultūrkapitāla fonda lēmumu krasi samazināt finansē‐
jumu šai programmai. 
 
Kā viens no centrālajiem un aktuālākajiem sanāksmes jautājumiem bija jautājums par BIS Skolu Alise ieviešanu skolu bibliotēkās 
un dažādais rajonu galveno bibliotēku (RGB) attieksmju, ieinteresētības un savstarpējās sadarbības stāvoklis rajonos. Vairākos 
rajonos sarunu un risinājumu meklējumu process notiek ļoti intensīvi. Paredzamās aktivitātes: 
• RGB direktori gatavo priekšlikumus v/a “Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) vēstulei rajonu padomēm ar problēmu, 

risinājumu un nosacījumu aprakstu. 
• Iespējams,  ka  būs  v/a  KIS  organizētā  skolu  bibliotēku  aptauja  ‐  kura  bibliotēka  un kad  (tūlīt  vai,  piemēram, pēc  ga‐

da) vēlas uzsākt sistēmas ieviešanu ‐ pašreiz dominē viedoklis par brīvprātības principu. 
• Tad skolu bibliotēku vēlmes tiks saskaņotas ar RGB vēlmēm un iespējām. 
• Paralēli notiek procesi uz vietām, kuros vienlīdz liela iniciatīva sarunās būtu jāizrāda kā RGB tā arī skolu bibliotēkām. 
• Tur, kur radīsies jau konkrēta sadarbība un būs vairākas skolu bibliotēkas (5‐10‐15‐20), varēs sākties apmācības.  
• Aicinām  veikt  skaidrojošo  darbu  rajona  skolu  direktoriem.  Iespējams  aicināt  uz  sanāksmēm  VVBIS  projekta  vadītāju 

A. Liepu (v/a KIS), B. Mūzi (SIA "TietoEnator Alise"), Dž. Dzirkali ‐ Maļavkinu ( LNB), savas RGB speciālistus vai pilotprojek‐
tu izgājušo Ventspils un Cēsu RGB speciālistus.  

 
Pēc Lieldienām 16.  aprīlī  notiks LNB Bibliotēku konsultatīvā centra  speciālistu,  rajonu galveno bibliotēku metodiķu un  skolu 
bibliotekāru metodisko apvienību vadītāju kopīgs seminārs, kurā spriedīsim par turpmāko sadarbību pēc reģionālās reformas 
pabeigšanas un pašvaldību vēlēšanām. 
 
Dalīsimies domās, kā rīkoties, ja notiks iespējamās izmaiņas bibliotēku nozari skarošo ministru kabineta noteikumu statusā, kā 
labāk organizēt bibliotēku sadarbību visos trīs  līmeņos — novadā, reģionā un valstī kopumā, kādu metodisko un konsultatīvo 
atbalstu skolu bibliotēkām varēs sniegt reģionu galvenās bibliotēkas, par citiem ne mazāk aktuāliem jautājumiem. 

 
 

Dž. Dzirkale – Maļavkina  

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.1 (2009. gada 16. februāris) 

Skolu bibliotekāru metodisko apvienību vadītāju sanāksme — diskusija 
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Lielās bibliotēku pasaules nozīmīgu daļu aizņem peltās, slavētās, ignorētās, saulītē celtās izglītības iestāžu bibliotēkas — ar savu 
ikdienu, svētkiem, problēmām, priekiem, nogurumu, satraukumiem, bažām par nākotni un  izredzēm rast  tajā savu paliekošu 
vietu — sevišķi jau bibliotēku akreditācijas kontekstā. 
 
Nepieciešams neliels vēsturisks ekskurss, lai akreditācijas dēļ varētu runāt par izglītības nozares bibliotēkām. 
 
2003. gadā Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas aicinājumam Latvijas bibliotēkām reģistrēties Bibliotēku reģistrā — atsaucās 
arī izglītības iestāžu bibliotēkas. Patlaban Bibliotēku reģistrā ir reģistrētas 943 vispārējās izglītības un 87 profesionālās izglītības 
iestāžu bibliotēkas. 
 
2004. gadā Latvijas Bibliotēku Padome izveidoja Bibliotēku akreditācijas komisiju ar vairākām apakškomisijām. Vispārizglītojošo 
skolu un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēku akreditācijas apakškomisija (turpmāk tekstā izglītības iestāžu bibliotēku akre‐
ditācijas apakškomisija) nekavējoties sāka izstrādāt izglītības iestāžu bibliotēku vērtēšanas kritērijus un nākamajā gadā šo darbu 
arī pabeidza. 
 
2006. gadā Latvijas Skolu Bibliotekāru biedrībai  (LSBB) uzsākot sarunas ar Vispārējās  Izglītības Kvalitātes novērtēšanas Valsts 
aģentūru (turpmāk VIKNVA) par izglītības iestāžu bibliotēku darbības kvalitātes novērtēšanas iespējām, tām pievienojās arī izglī‐
tības iestāžu akreditācijas apakškomisija un Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļa. Formā un saturā vienotu vērtēšanas kritēriju 
izveide bija nepieciešama, lai varētu sekmīgi iekļauties aģentūras VIKNVA izveidotajā, veiksmīgi funkcionējošā izglītības iestāžu 
akreditācijas procesā. Četru pušu sadarbības rezultātā tapa ,,Indikatori izglītības iestāžu darbības kvalitātes novērtēšanai”. Ar šo 
indikatoru palīdzību 2006./2007. un 2007./2008. mācību gadā izglītības iestāžu akreditācijas laikā tika novērtētas 354  izglītības 
iestāžu bibliotēkas, kā arī apkopota saņemtā informācija. 
 
Izglītības  iestāžu bibliotēku novērtējums ataino esošo situāciju materiālo un  informācijas resursu  jomā  laika posmā no 2006. 
līdz 2008. gadam un uzrāda tos darbības posmus, kuros nepieciešams papildināt resursus un pilnveidot darbu rezultāta sasnieg‐
šanai, kā arī atspoguļo ceļu iespējai iekļauties Valsts Vienotajā bibliotēku informatizācijas sistēmā (VVBIS). 
 
Nedaudz ielūkosimies informācijas apkopojumā: 
• Izpētot informāciju par normatīvajiem dokumentiem, redzamas atšķirības starp izglītības pakāpēm — 

♦ vidusskolu  grupā  vajadzīgā dokumentācija  ir  izveidota pilnīgi  visām bibliotēkām,  tās, ar  atsevišķiem  izņēmu‐
miem, ir reģistrējušās Valsts Bibliotēku reģistrā, kā arī sniegušas noteiktā kārtībā aizpildītu valsts statistikas at‐
skaiti;  

♦ pamatskolu grupā situācija ir atšķirīga – aptuveni trešā daļa izglītības iestāžu nav reģistrējušas savas bibliotēkas 
Bibliotēku reģistrā, kā arī nav izstrādājušas bibliotēkas stratēģiju vai tās attīstības plānu. Krietni mazāk ir to bib‐
liotēku, kurām nav sava nolikuma un bibliotekāra amata apraksta. 

 
• Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ienākušas arī izglītības iestāžu bibliotēku ikdienā — pagaidām vēl ļoti atšķirī‐

gā kvantitātē un kvalitātē,  taču ar pozitīvu attieksmes un attīstības  tendenci.  Informācijas  tehnoloģiju nodrošinājuma 
iespējas izglītības iestāžu bibliotēkās pastāv kopsakarā ar VVBIS jeb projekta “Gaismas tīkls” realizēšanu valstī. 

 
Vidusskolu grupā pirms dažiem gadiem tikai niecīgam procentam (kā izriet no apkopotās informācijas — divas no piec‐
desmit astoņām) nebija atsevišķa datora bibliotekāram un  trešdaļai bibliotēkas  lietotāju nebija piekļuves  internetam. 
Vienai ceturtdaļai vidusskolu bibliotēku nebija bibliotēkas informācijas sistēmas un elektroniskā kataloga. 
 
Cita situācija  ir sākumskolas un pamatskolas  izglītības pakāpēs,  jo šeit vairāk kā pusei pamatskolu un sākumskolu nav 
pieejas internetam, bibliotēkas informācijas sistēmai un elektroniskajam katalogam.  
 

• Attiecībā uz telpām lielai daļai izglītības iestāžu bibliotēku ir ļoti daudz nākotnē risināmu jautājumu — ir bibliotēkas, ku‐
rām trūkst ne tikai atsevišķas telpas mācību grāmatu krātuvei vai lasītavai, bet nav pat telpu bibliotēkas abonementam 
vai arī atsevišķu darbavietu bibliotēkas  lietotājiem, kas  ļoti sarežģī bibliotekāra darbu un nenodrošina pilnvērtīgu bibli‐
otēkas funkciju veikšanu. No apkopotajām anketām var secināt, ka telpu  jautājuma risinājumam vidusskolās pievērsta 
daudz lielāka uzmanība. 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.1 (2009. gada 16. februāris) 

Bibliotēku akreditācija: indikatori izglītības iestādes bibliotēkas darbības kvalitātes novērtēšanai  

Turpinājums 10. lpp. 

Raita  Kopiņa,  Bibliotēku  Akreditācijas  komisijas  Vispārizglītojošo  skolu  un  profesionālās  izglītības  iestāžu  bibliotēku 
akreditācijas apakškomisijas vadītāja  
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• Bibliotēkas krājuma uzskaite — t. sk. mācību grāmatu — tiek veikta visās izglītības iestāžu bibliotēkās. Patiesības labad 
jāpiebilst, ka ne visām skolām ir vajadzīgie krājuma uzskaites dokumenti. Bibliotēku krājuma sistematizācija (ar dažiem 
izņēmumiem pamatskolu grupā) tiek ievērota, kā arī nodrošināta katalogu pieejamība tās lietotājiem. 

 
Visās bibliotēkās tiek abonēti periodiskie izdevumi un lasītājiem piedāvāts vajadzīgais uzziņu krājums. 
 

• Visas  izglītības  iestāžu bibliotēkas  saņem valsts  finansējumu. Dažām bibliotēkām  ir pieejami arī citi  finansējuma avoti 
(sponsorējumi, ziedojumi, dāvinājumi utt.),  taču visās  izglītības pakāpēs  ir  turpat  trešdaļa no kopējā bibliotēku skaita, 
kam nav nekādu ārpusbudžeta ienākumu. Lielas atšķirības ir arī attiecībā uz dažādiem projektiem. Varbūt izstrādāto pro‐
jektu atrašanās atvilktnēs  ir  izskaidrojama ar niecīgām projektu  iesniegšanas  iespējām? — skolu bibliotēkām bieži vien 
nav paredzēta dalība projektu konkursos un iespējas konkurēt ar publiskajām bibliotēkām.  

 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.1 (2009. gada 16. februāris) 

Bibliotēku akreditācija: indikatori izglītības iestādes bibliotēkas darbības kvalitātes novērtēšanai
(turpinājums) 

Datoru un interneta pieslēguma pieejamība bibliotēkās 06./07. un 07./08.māc.gadā
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• Ja skolas bibliotēku skolēns veiksmīgi var atrast ar vizuālās informācijas palīdzību, tad pilnīgi cita situācija ir attiecībā uz 

elektronisko  informāciju par  attiecīgo bibliotēku,  jo  tikai  aptuveni pusei  izglītības  iestāžu bibliotēku  ir  atspoguļojums 
skolas vai pašvaldības mājas lapā. 

 
Izglītības iestāžu bibliotēku akreditācijas apakškomisijas, Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas, LSBB un aģentūras VIK‐
NVA kopdarbības rezultātā paveikts ļoti svarīgs un nepieciešams darbs izglītības iestāžu bibliotēku darbības novērtēšanā 
un problemātikas aktualizēšanā.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.1 (2009. gada 16. februāris) 

Bibliotēku akreditācija: indikatori izglītības iestādes bibliotēkas darbības kvalitātes novērtēšanai
(turpinājums) 

Bibliotēku nodrošinājums ar telpām 2006./07.m.g. un 2007./08.m.g. ( 354 skolas )
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Iezīmējušās tendences varētu formulēt sekojoši: 

♦ mainījusies  attieksme no pilnīgas  skolu bibliotēku neievērošanas  līdz pat  to  lomas  aktualizēšanai  izglītības 
procesā; 

♦ lai arī lēni, bet notiek informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība izglītības iestāžu bibliotēkās; 
♦ liela uzmanība pievērsta dokumentācijas sakārtošanai; 
♦ joprojām aktuālas ir tehniskā un materiālā nodrošinājuma problēmas; 
♦ kļuvusi aktuāla nepieciešamība  izglītības  iestāžu bibliotēkas mērķtiecīgāk  integrēt  izglītības programmu  īste‐

nošanā. 
 
2006. gadā Izglītības iestāžu bibliotēku akreditācijas apakškomisijas, Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas, LSBB un aģentūras 
VIKNVA sadarbības rezultātā izveidotajai darba grupai pievienojās arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku Attīstības insti‐
tūta Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti un darba grupa turpina savu darbu arī šobrīd, kad ir radusies nepieciešamība izda‐
rīt korekcijas izglītības iestāžu bibliotēku darbības kvalitātes novērtēšanas indikatoru sistēmā. 

 
Tomēr būtiskākais izglītības iestāžu bibliotēku darbības kvalitātes kritērijs paliek nemainīgs ‐ ar saviem krājumiem un pakalpoju‐
miem nodrošināt atbalstu skolas mācību procesam. 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.1 (2009. gada 16. februāris) 

Bibliotēku akreditācija: indikatori izglītības iestādes bibliotēkas darbības kvalitātes novērtēšanai
(turpinājums) 

Bibliotēku ārpusbudžeta finansējums 2006./07.m.g. un 2007./08.m.g.
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2009.gadā uzsāktajās izglītības iestāžu akreditāciju procedūrās bibliotēkas tiek vērtētas pēc šādiem kritērijiem: 
 

Indikatori izglītības iestādes bibliotēkas darbības kvalitātes novērtēšanai  

_________________________________________ 
(izglītības iestādes nosaukums) 

 
Bibliotēkas reģistrācijas numurs Bibliotēku reģistrā ________________________________ 

 
 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.1 (2009. gada 16. februāris) 

Bibliotēku akreditācija: indikatori izglītības iestādes bibliotēkas darbības kvalitātes novērtēšanai
(turpinājums) 
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Metodisko  un  konsultatīvo  jautājumu  koordinēšana.  Veikts  sistemātisks metodiskais  un  konsultatīvais  darbs  sadarbībā  ar 
valsts nozīmes bibliotēkām, reģionu galvenajām bibliotēkām un skolu metodisko apvienību vadītājiem. Pārskata periodā meklē‐
ti inovatīvi risinājumi bibliotēku metodiskās sistēmas nodrošinājuma pilnveidošanai; 52 nozares starptautiskajos un nacionāla‐
jos pasākumos prezentēti 19 BKC speciālistu sagatavotie ziņojumi un referāti. 
 
Latvijas bibliotēku portāla saturiskais nodrošinājums. 2008. gadā turpināts darbs pie Latvijas bibliotēku portāla satura veido‐
šanas. Portāls pieejams  internetā no diviem pieejas punktiem: www.biblioteka.lv un www.library.lv. Pateicoties veiksmīgajai 
sadarbībai ar Latvijas bibliotēkām un ar nozari saistītām  institūcijām, portāls  ir turpinājis sevi apliecināt kā operatīvs un uzti‐
cams profesionālās informācijas resurss. 
 
Bibliotēku nozares speciālistu  informatīvais nodrošinājums: Bibliotēkzinātnes un  informācijas zinātnes  literatūras  lasītava. 
Gada  laikā krājums papildinājās ar 1669 vienībām, t.sk 230 grāmatām, 225 žurnālu eks., 47 nepublicētiem materiāliem, 8 CD 
ROM un 1 150 preses kopijām. 2008.gadā sniegtas kopumā 88 uzziņas, t.sk. 58 mutvārdu, 30 rakstveida. Aizvien populārākas 
aizvadītajā gadā kļuvušas elektroniskās uzziņas. 2008. gadā turpinājies krājuma popularizēšanas darbs, veidojot dažādas izstā‐
des – gan ikmēneša jaunieguvumu, gan tematiskās, kas lielākoties atspoguļo tā brīža aktualitātes vai bibliotēku jomas speciālis‐
tu vēlmes. Nozīmīga krājuma popularizēšanas sastāvdaļa ir regulāra anotētu jaunieguvumu sarakstu sastādīšana un izplatīšana 
gan elektroniskā, gan poligrāfiskā formātā (elektroniski – dažādām nozares speciālistu vēstkopām, poligrāfiski – žurnālā Bibli‐
otēku Pasaule). 
 
Atbalsts publisko un skolu bibliotēku krājumu veidošanā un komplektēšanā: kultūras periodikas, Valsts Kultūrkapitāla fonda 
(VKKF) atbalstīto/iepirkto darbu sadale, dažādu izdevēju un sabiedrisko organizāciju dāvinājumu saņemšana un sadale, izdevēju 
darbu, kas izdoti ar VKKF atbalstu, pieņemšana un sadale. Kopumā 2008. gadā no VKKF un dāvinājumu kārtā no dažādām insti‐
tūcijām un privātpersonām Latvijas bibliotēkas ar LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra starpniecību saņēmušas ap 263 350 
informācijas vienību (t.sk. 24 954 vienības no VKKF kultūras programmas). 
 
Latvijas bibliotēku statistiskās informācijas apkopošana, bibliotēku kvantitatīvā un kvalitatīvā snieguma salīdzinoša analīze, 
vērtējums un publicitāte.  Statistikas datu elektroniskajā  ievades  sistēmā  ievadīti, pārbaudīti,  vajadzības  gadījumā  laboti un 
apstiprināti 2021 Latvijas bibliotēkas statistikas dati. Bibliotēkām sniegtas konsultācijas datu apkopošanā un atskaišu sagatavo‐
šanā. Pēc dažādu institūciju pieprasījuma pārskata periodā sagatavotas 45 statistisko rādītāju tabulas, kā arī sniegtas telefonis‐
kas uzziņas. Izstrādāts metodiskais līdzeklis „Statistiskā uzskaite: vadlīnijas Latvijas bibliotēkām”. 
 
Profesionālu sanāksmju un diskusiju organizēšana. Sadarbībā ar LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļu, Bibliotēku attīstības 
institūta struktūrvienībām, reģionu galvenajām bibliotēkām un Gētes institūtu Rīgā noorganizēti 7 profesionālās pilnveides pa‐
sākumi. Tos apmeklējuši 304 zinātnisko, speciālo, publisko un skolu bibliotēku speciālisti. Ar pasākumu programmām un pre‐
zentācijām ir iespējams iepazīties LNB mājaslapā: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/konferencu‐materiali. 
 
Projekts “Nacionālā bibliotēkzinātne digitālajā vidē”. 2008. gadā BKC  ir uzsācis projektu “Nacionālā bibliotēkzinātne digitālā 
vidē”, kura mērķis  ir  izveidot kvalitatīvu  informācijas  resursu bibliotēku nozares speciālistiem, kurā būtu pieejami studiju un 
pētniecības procesam nepieciešamie materiāli. 
 
Profesionālās pilnveides un  tālākizglītības pasākumi.  Latvijas  valsts un Bila & Melindas Geitsu  fonda  līdzfinansētā publisko 
bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls”  ietvaros LNB Mācību centra vadītāja Dženija Dzirkale – Maļavkina koordinēja 
centra darbu un nodrošināja apmācības īstenošanu Jūrmalas pilsētas, Rīgas un Tukuma rajonu pašvaldību publisko bibliotēku, 
Latvijas  Neredzīgo  bibliotēkas  un  VA  “Kultūras  informācijas  sistēmas”  darbiniekiem.  Kopā  izsniegti  1248  apliecinājumi. 
2008. gadā  saņemta  LR  Izglītības un  zinātnes ministrijas  Izglītības  iestādes  reģistrācijas apliecība Nr.3360300678 –  līdz ar  to 
Latvijas Nacionālā bibliotēka  ir  ieguvusi  izglītības  iestādes statusu.  Izstrādātas un LR  Izglītības ministrijā apstiprinātas divas A 
tipa 36 stundu profesionālās pilnveides programmas izglītības iestāžu bibliotekāriem: “Skolu bibliotēku darba kvalitātes uzlabo‐
šanas ceļi un iespējas” un “Skolas bibliotēkas darba organizācija” (bibliotekāriem – iesācējiem). Kopā minētās programmas ap‐
guva 5 grupas,  izsniegti 90 apliecinājumi. 2008. gada decembrī  izstrādāta diferencēta 36 stundu programma bibliotekāro pa‐
matzināšanu apguvei publisko, speciālo un augstskolu bibliotēku darbiniekiem. 
 
 
Informācija sagatavota pēc Bibliotēku konsultatīvā centra 2008. gada pārskata materiāliem 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.1 (2009. gada 16. februāris) 
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