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Sveiciens vasaras viducī! 
 
Pēc  ilgāka pārtraukuma pie Jums, uzticamie kolēģi un  lasītāji, dodas Bibliotēku konsultatīvā 
centra biļetens Nr.6. Ir paveikti daudzi darbi, tāpēc jāsteidz par tiem pavēstīt arī Jums.  
Esam ražīgi strādājušas, biļetens atspoguļo būtiskāko mūsu centra pirmajā pusgadā paveikto. 
Ir pabeigts darbs pie bibliotēku statistikas apkopošanas: stāstīsim, kam veicies tiešām labi un 
kas nav izdevies gluži kā cerēts.  
Biļetenā sniegts ieskats skaistāko grāmatu konkursa Zelta ābele rezultātos. 
Top  jaunas  vadlīnijas Krājuma uzskaite  Latvijas bibliotēkās; biļetenā  sīkāka  informācija par 
tām. 
Joprojām aktīvi  tiek  saņemti grāmatu dāvinājumi no dažādiem  izdevējiem;  savu bibliotēku 
krājumu papildināšanai tāpat kā  līdz šim varat  izmantot arī LNB Brīvpieejas apmaiņas krāju‐
mu, par kura izmantošanu izstrādāti jauni dokumenti. 
Profesionālo zināšanu papildināšanas nolūkā vienmēr ciemos gaida Profesionālās literatūras 
lasītavas kolēģes. Par jauno diskusiju ciklu un citām aktualitātēm lasiet tālāk tekstā. 
Publiskot sava darba aktualitātes, kā  jau  ierasts, aicina Latvijas Bibliotēku portāls. Tajā allaž 
pieejama daudzpusīga informācija par notikumiem Latvijas bibliotēkās. Top un pavisam drīz 
būs pieejamas arī portāla satura kvalitātes Vadlīnijas.  
Esam tikušās vairākos semināros, lai pārrunātu profesionālās darbības jautājumus, diskutēju‐
šas par aizvadītā gada aktualitātēm, veiksmēm un neveiksmēm, jaunām darba formām. 
Publisko, skolu, zinātnisko un speciālo bibliotēku darbinieki, mēs esam visu  Jūsu padomde‐
vējs un atbalsts, un strādājam Jums! 
Šajā pavasarī lēmumu par aiziešanu no darba LNB pieņēmusi mūsu ilggadējā Bibliotēku attīs‐
tības institūta direktore. Šarmantā, ar fantastiskām darbaspējām un erudīciju apveltītā Anna 
Mauliņa devusies atpūtā, bet viņa ir visu mūsu domās un darbos un vēl ilgi mums pietrūks ne 
vien viņas radošuma un padomu jebkurā darba jautājumā, bet arī optimistiskā skatījuma uz 
dzīvi.  
Kā jaunums biļetenā ir Joku lapa jeb relaksācijas stūrītis. Mācīsimies reizēm pašiem par sevi 
pasmaidīt, jokot, priecāties. Iedvesmojoties no kolēģu pieredzes ASV, mēs savā darba ikdienā 
esam  ieviesušas Fish! filozofijas  izteiktās atziņas. Mēs spēlējamies,  lai  ikdienas darbu veiktu 
ar dzirkstelīti. Un tas iedvesmo! Pamēģināsim dzīvot tā vieglāk! 
 
Lasiet, vērtējiet un darbojieties kopā ar mums!  
Lai Jums burvīgus iespaidus sagādā vasaras atvaļinājumi! 

  

www.lnb.lv 
www.biblioteka.lv   

tālr.: 67969130 
evija.vjatere@lnb.lv 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta 
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• Laikā no 23.februāra līdz 4.martam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Bibliotēku konsultatīvā centra organizētās 
reģionu galveno bibliotēku direktoru, metodiķu, bērnu nodaļu vadītāju, Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas speciālis‐
tu un LNB pārstāvju apaļā galda diskusijas par 2010.gada nozīmīgākajiem notikumiem bibliotēku nozarē. Diskusijā bija 
iespēja uzklausīt kolēģus, izklāstīt reģionālās problēmas, dalīties pārdomās, diskutēt par aktuāliem darba jautājumiem, 
inovatīviem pakalpojumiem un bibliotēku nozares nākotnes prognozēm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskusiju prezentācijas materiāli pieejami Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapā: 
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/konferencu‐materiali/apala‐galda‐diskusijas‐par‐2010‐gadu‐publiskajas‐bibliotekas 
 
Ar diskusijas apkopojumu un pārskatu varat iepazīties Bibliotēku Pasaulē Nr. 53 (2011) publicētajā A.Mauliņas un M.Krasovskas 
rakstā Turbulences zonā: 2010.gads Latvijas publiskajās bibliotēkās 
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku‐pasaule/maulina‐krasovska‐turbulences‐zona.pdf 
 
• 10. un 17. februārī Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā notika mācību seminārs Rīgas centrālās 

bibliotēkas darbiniekiem „Profesionālās informācijas resursi”. Tuvāku informāciju skat. 5. lpp., kā arī Rīgas Centrālās bib‐
liotēkas mājas lapā:  

http://www.rcb.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=41&lang=lv_LV 
 
• 16. 23. un 30.martā Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā notika mācību seminārs Rīgas skolu 

bibliotekāriem „Profesionālās informācijas resursi”. Tuvāku informāciju skat. 5. lpp. 
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.6 (2011. gada 5. jūlijs) 

• 28.aprīlī Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā notika Bibliotēku konsultatīvā centra izbraukuma seminārs Kuldīgas, Alsungas un 
Skrundas novadu bibliotekāriem. LNB Mācību centra vadītāja Dženija Dzirkale–Maļavkina semināra dalībniekus iepazīsti‐
nāja ar grozījumiem izglītības likumā un grozījumiem profesionālās izglītības likumā. LNB Pakalpojumu departamenta 
Uzziņu un informācijas centra speciāliste Linda Jegorova pastāstīja par Latvijas Nacionālās bibliotēkas pakalpojumiem 
uzņēmējiem, kā arī akcentēja biznesa informācijas nozīmi bibliotēkās, LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku pēt‐
niecības un informācijas nodaļas vadītāja Jana Dreimane pastāstīja par problēmām un inovācijām ārzemju bibliotēkās. 
Semināra nobeigumā LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre Elita Vīksna iepazīstināja ar jaunākās 
profesionālās literatūras apskatu. 

 
• No 11. līdz 16.maijam Bibliotēku konsultatīvais centrs sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību un ceļojumu aģentūru 

„Rīgas tūristi” organizēja profesionālās pieredzes braucienu „Stambula – pilsēta starp diviem kontinentiem”. 

Turpinājums 3. lpp. 
2 

http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/konferencu-materiali/apala-galda-diskusijas-par-2010-gadu-publiskajas-bibliotekas�
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/maulina-krasovska-turbulences-zona.pdf�
http://www.rcb.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=41&lang=lv_LV�


• 18. ‐ 19. maijā Daugavpilī notika Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2011.gada pavasara sanāk‐
sme.  

Sanāksmē piedalījās ap 60 Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktori, kā arī par nozares attīstību atbildīgo 
institūciju pārstāvji,  lai diskutētu par nozares aktualitātēm, formālās un neformālās sarunās pārrunātu aktuālās problēmas un 
iespējamos risinājumus.  
Sanāksmes pirmajā dienā tiks apskatīti vairāki aktuāli jautājumi – brīvprātīgo darbs bibliotēkā, bibliotēku nozares profesionālās 
izglītības jaunās koncepcijas projekts u.c. 
Sanāksmes pirmās dienas noslēgumā Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja Jeļena Šapkova iepazīstināja ar Vienības namu un 
Latgales Centrālās bibliotēkas nozīmi Daugavpils kultūras dzīves apritē. 
Pirmo reizi sanāksmes otrās dienas darbs noritēja divās sekcijās: 
1.sekcija darbojās viesnīcas "Latgola" konferenču zālē. Tās mērķauditorija – publisko bibliotēku direktori. Sekcijas ietvaros bija 
iespēja noklausīties un diskutēt par sekojošiem jautājumiem: 
•  Publiskās bibliotēkas 2010./2011.gadu iesākot: ieskats apaļā galda diskusijās 
•  Latvijas Nacionālās bibliotēkas pakalpojumi uzņēmējiem 
•  Bibliotēkas ienesīgums. Ko tas nozīmē un kā to aprēķina? 
•  Bibliotēku akreditācija: pārskats par veikto un plāni nākotnei. 
2.sekcijas mērķauditorija – akadēmisko bibliotēku direktori un tās darbs noritēja Daugavpils Universitātes telpās. 
Sekcijas darba kārtībā Daugavpils Universitātes prorektore Elita Jermolajeva informēja par Daugavpils Universitātes izaicināju‐
miem, Daugavpils Universitātes bibliotēkas direktore Regīna Tereščenkova iepazīstināja ar Daugavpils Universitātes bibliotēkas 
atbalstu studiju procesam. Otrās sekcijas ietvaros Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece Dace Gasiņa pastāstīja par 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas repozitārija pakalpojumiem. 
 
Sanāksmes prezentācijas materiāli pieejami: 
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/konferencu‐materiali/latvijas‐zinatnisko‐specialo‐un‐publisko‐biblioteku‐direktoru‐2011‐
gada‐pavasara‐sanaksme 
 
• 27.maijā Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā notika diskusija „Ko lasa bibliotēku nozares speci‐

ālisti” . Tuvāka informācija 7. lpp. 
 
•  9.jūnijā Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā notika mācību seminārs „Profesionālās informāci‐

jas resursi” Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniekiem.  Tuvāka informācija 6. lpp. 
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• 15.jūnijā LNB Baltajā zālē notika reģionu galveno bibliotēku metodiķu sanāksme. 
Semināra prezentācijas pieejamas LNB mājas lapā: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/konferencu‐materiali/regionu‐galveno‐
biblioteku‐metodiku‐seminars‐15‐06‐2011 
 
Evija Vjatere 
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Lūdzam izteikt Jūsu viedokli un komentārus par sekojošiem jautājumiem: 
 
1.  Vai un cik bieži izmantojiet Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapas sadaļu <Bibliotekāriem>?   
2.  Vai minēto sadaļu būtu svarīgi saglabāt?  
3.  Vai Jūs uzskatiet, ka sadaļa <Bibliotekāriem> dublē Latvijas Bibliotēku portālu un tāpēc tā nav nepieciešama?  
4.  Ierosinājumi, komentāri sadaļas pilnveidošanai. 
5.  Vai LNB jaunajā ēkā nozaru (t.sk. bibliotēkzinātnes) periodiskos izdevumus būtu lietderīgāk glabāt nozaru lasītavās 
līdzās nozares grāmatu krājumam vai Jaunākās periodikas lasītavā? 
 
Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs! Lūgums viedokli sūtīt līdz 15.jūlijam evija.vjatere@lnb.lv 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.6 (2011. gada 5. jūlijs) 

Uzmanību! Ekspress‐aptauja 

Krājuma uzskaites vadlīnijas Latvijas bibliotēkām 

Pagājušā gada oktobrī notikušajā Seminārā publisko bibliotēku krājuma komplektēšanas speciālistiem tika aktualizēts jautājums 
par darba grupas izveidi, kura strādās pie Krājuma uzskaites vadlīnijām Latvijas bibliotēkām.  2010. gada 30. martā stājās spēkā 
jaunie MK „Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”, kuru praktiskā pielietojumā bibliotēku nozares speciālistiem ir vairāki 
neskaidri jautājumi. Seminārā apzinājām speciālistus, kuri piekrita strādāt pie šī aktuālā jautājuma, tika iesūtīti jautājumi par 
neskaidrībām krājuma uzskaitē. 
 
Šī gada sākumā atsākta aktīva darbība minēto problēmu risināšanā.  Ir apkopoti agrāk iesūtītie jautājumi un problēmsituācijas, 
kā arī apzināti pieejamie dokumenti un Z lasītavas krājumā esošie profesionālie izdevumi, kas skar krājumu veidošanas proble‐
mātiku. Darba grupas locekļu viedokļi un komentāri ir iepludināti vadlīniju tekstā. 
 
Darba grupā savu dalību akceptējuši sekojošu bibliotēku speciālisti: 
 
•   Aina Mūrniece, Bauskas Centrālās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 
•   Alda Ūberga, Salaspils novada bibliotēkas galvenā  bibliotekāre 
•   Anita Vecele, Jelgavas zinātniskās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja 
•   Daiga Bērziņa, Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta vadītāja 
•   Laima Ostele, Kuldīgas Galvenā bibliotēkas direktore 
•   Mārīte Upeniece, Salaspils novada bibliotēkas bibliotēku informācijas speciāliste 
•   Olga Kronberga, Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja 
•   Zenona Tihomirova, Latgales Centrālās bibliotēkas KAN vadītāja 
•   Zigrīda Knostenberga, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas departamenta vadītāja. 
 
Paldies kolēģēm par vērtīgajiem komentāriem! 
Izmantojot izdevību, lūdzu izteikt savus ierosinājumus tiem darba grupas locekļiem, kuri līdz šim vēl kavējas ar sava viedokļa 
izteikšanu!  
 
Vadlīniju pamatā tiks izmantoti MK noteikumi Nr. 317 „Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”. Atsevišķos noteikumu pun‐
ktos tiks minēti piemēri, kā katra darbība veicama, kā arī pievienoti jautājumi un atbildes par katru neskaidrību. Paredzēts iz‐
klāstīt arī atsevišķu bibliotēku pieredzi, pieskaroties dažādu veidu bibliotēku uzskaites īpatnībām. Tiks pievienoti dokumentu 
aktu paraugi un saites uz minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstoši ieteicamās literatūras saraksti.   
Viena nodaļa tiks veltīta bibliotēku pozitīvai pieredzei krājuma komplektēšanas un organizācijas jautājumos. Par pamatu šai 
pieredzei tiks ņemti 2010. gada bibliotēku darba pārskati, kā arī Apaļā galda diskusijās izmantotie praktiskie piemēri. 
 
Vadlīniju uzdevums ir sniegt skaidru un saprotamu bibliotēkas krājumu uzskaites procesu stratēģiju. Vadlīnijas būs izmantoja‐
mas kā metodisks materiāls vienotas bibliotēku krājuma uzskaites jautājumos. 
 
Vadlīniju adresāts ir jebkura veida Latvijas bibliotēkas, jo visām bibliotēkām jāstrādā pēc vienotiem noteikumiem. Tiks analizē‐
tas niansētas darbības, piemēram, kā uzskaitīt mācību grāmatas mācību iestāžu bibliotēkās utml. 
 
Kolēģi – visu veidu bibliotēku speciālisti – tiek aicināti vēlreiz pārdomāt krājuma uzskaites problēmas vai aktuālos jautājumus 
un būt aktīviem līdzautoriem Krājuma uzskaites vadlīniju Latvijas bibliotēkām tapšanas procesā!  
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Latvijas Bibliotēku portāla aktualitātes 

Aptuveni pirms gada Latvijas bibliotekārajai sabiedrībai un visiem interesentiem kļuva pieejama Bibliotēku portāla jaunā versi‐
ja, kas apmeklētājiem un  lietotājiem piedāvāja gan citu vizuālo  izskatu, gan  jaunu funkcionalitāti. Viena no galvenajām  izmai‐
ņām saistīta ar portāla satura veidošanu – šobrīd to var darīt visu bibliotēku darbinieki, kuriem  ir piešķirtas  lokālo redaktoru 
tiesības. 
 
Lai gan lokālajiem redaktoriem ir notikušas apmācības, vērtējot paveikto dažādu bibliotēku profilos, nākas secināt, ka apmācī‐
bās uzsvars bijis uz informācijas apstrādes un ievietošanas tehniskajiem aspektiem. Ļoti daudz kļūdu un nepilnību ir tieši saistī‐
bā ar bibliotēku profilos  iekļautās  informācijas saturu. Tāpēc  ir uzsākta „Latvijas bibliotēku portāla satura kvalitātes vadlīniju” 
izstrāde, kuru mērķis ir sniegt praktiskus padomus Latvijas bibliotēku portāla satura veidotājiem – bibliotēku profilu lokālajiem 
redaktoriem par bibliotēku vietējā satura atspoguļošanas iespējām un paņēmieniem portālā. Pamatinformācija par vietējā sa‐
tura publicēšanas iespējām jau ir aprakstīta SIA „Baltijas Datoru akadēmija” sagatavotajā mācību materiālā „Latvijas bibliotēku 
portāls un vietējā satura publicēšanas  iespējas” (Rīga, 2010), kurš tika piešķirts  lokālajiem redaktoriem apmācību  laikā, kā arī 
pieejams Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā ikvienam interesentam. 
Portāla satura kvalitātes vadlīnijās būs aprakstīt, ne tik daudz, kā informācija publicējama portālā, bet kāda informācija un kādā 
formā. Plānots, ka šīs vadlīnijas tiks izstrādātas līdz jūlija beigām. 
 
Neviens no mums nav profesionāls redaktors, tāpēc strādāsim un mācīsimies kopā! 
 
Kristīne Deksne 

Semināri par bibliotēku nozares informācijas resursiem 

Profesionālajai informācijai ir būtiska nozīme bibliotēku darbinieku profesionālajā pilnveidē, kā arī darba kvalitātes uzlabošanā. 
Šobrīd aktuāli vairāki jautājumi: kādi ir bibliotēku nozares informācijas ieguves avoti? Vai un cik bieži bibliotekāri lasa profesi‐
onālo literatūru? Vai izmanto publikācijās sniegtās idejas, atzinumus savā praktiskajā darbā? Socioloģiskie pētījumi liecina, ka 
mūsdienās galvenokārt tiek izmantoti elektroniskie resursi, savukārt mazinās poligrāfisko izdevumu aktualitāte. E‐resursu 
priekšrocība – daudzi no tiem ir brīvi pieejami visiem, kam ir piekļuve internetam. Aptaujās kā galvenie un noderīgākie profesi‐
onālās informācijas avoti minēti semināri, sanāksmes un konferences. 
 
Bibliotēku attīstības institūtam ir nozīmīgs devums profesionālās informācijas resursu izveidē, komplektēšanā, strukturēšanā un 
izplatīšanā. BAI informatīvais nodrošinājums ir daudzveidīgs: Latvijas Bibliotēku portāls, Bibliotēkzinātnes un informācijas zināt‐
nes literatūras (Z) lasītava, profesionālais žurnāls Bibliotēku Pasaule, uzziņu izdevums Kalendārs bibliotēkām, profesionālās vēs‐
tkopas, kā arī konferences, semināri, apaļā galda diskusijas, jaunākās literatūras apskati, prāta vētras par profesionāliem jautā‐
jumiem.  
 
Lai informētu kolēģus par profesionālās informācijas pakalpojumu pieejamību, izmantojamību un problemātiku, Bibliotēku kon‐
sultatīvais centrs, pēc bibliotēku pieprasījuma, organizē mācību semināru „Profesionālie informācijas resursi”. Seminārā bibli‐
otēku darbinieki tiek iepazīstināti ar dažādiem LNB pakalpojumiem: Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasīta‐
vas informācijas pakalpojumiem; LNB un ārvalstu nozares informācijas resursiem; Latvijas bibliotēku portālu un žurnālu Bibli‐
otēku Pasaule, kā arī jaunākās profesionālās literatūras apskatu.  
 
Š.g. februārī un martā Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas telpās Tērbatas ielā 75 notika vairāki semi‐
nāri:  
•  2011.gada 10. un 17. februārī Rīgas Centrālās bibliotēkas darbiniekiem 
•  2011.gada 16., 23. un 30.martā Rīgas skolu bibliotekāriem 
•  2011.gada 9.jūnijā LNB darbiniekiem 
•  Z lasītava ik gadu LU SZF un Latvijas Kultūras koledžas pirmo kursu studentus iepazīstināta ar piedāvātajiem pakalpoju        
miem un iespējām studiju procesa informacionālajā nodrošinājumā.  
 
Aicinām kolēģus izmantot Bibliotēku konsultatīvā centra piedāvājumu un pieteikties uz mācību semināriem.  
 
Evija Vjatere 
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Mācību seminārs Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniekiem 

9.jūnijā Bibliotēku konsultatīvā centra organizētā mācību semināru cikla Profesionālie informācijas resursi ietvaros Bibliotēkzi‐
nātnes un  informācijas zinātnes  literatūras  lasītavā notika seminārs, kura mērķauditorija bija  īpaša. Viesos  tika aicināti mūsu 
tuvākie kolēģi – Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieki. 
    
Semināra programmā bija iekļautas vairākas tēmas: 
•  Profesionālās  informācijas tīkla modelēšana (kā  izvēlēties sev noderīgāko  informācijas resursu no plašā piedāvājumu 
klāsta) 
•  BAI profesionālo informācijas resursu praktiskais pielietojums ikdienas darbā (nozares lasītava, Latvijas bibliotēku por‐
tāls, žurnāls Bibliotēku Pasaule) 
•  Jaunākās profesionālās literatūras apskats. 
 
Lai gan līdzīga satura semināri dažādām bibliotekāru grupām centra piedāvājumā ir jau ilgāku laiku, konkrētais seminārs gan tā 
apmeklētājiem, gan organizētājiem sniedza vairākas vērtīgas atziņas un secinājumus. 
  
Mūsdienu apstākļos, kad saņemam ļoti daudz atšķirīgas informācijas ar daudzveidīgu informācijas nesēju starpniecību, turklāt 
strādājam vairākās ēkās un vairāku departamentu sastāvā, kuriem ir savstarpēji ļoti atšķirīgi darba virzieni un specifika, nereti 
visai maz pārzinām lietas, ar kurām nodarbojas mūsu kolēģi, bet kuras būtu ikdienā noderīgas gan pašizglītībai, gan praktiskai 
darbu veikšanai.  
 
Vairāku LNB departamentu kolēģi, kuri pasākumu apmeklēja, bija patīkami pārsteigti un gandarīti par tajā piedāvātajām tēmām 
un diskusijas formātu, diemžēl, bija pieteikušies visai neliels skaits mūsu kolēģu. Tādēļ ceram uz bibliotekāru atsaucību turpmāk 
un rosinām  jūs atlicināt  laiku Bibliotēku konsultatīvā centra apmeklējumam pēc vasaras atvaļinājumu sezonas, kad atkal būs 
iespēja pieteikties uz profesionālās informācijas pasākumiem. 
 
Anda Saldovere 

Latvijas bibliotēku statistiskās informācijas apkopošana 

Bibliotēku statistikas pārskatu veidlapas par iepriekšējo kalendāro gadu Latvijas publisko, zinātnisko, speciālo un izglītības iestā‐
žu bibliotēkas aizpildīja elektroniskajā datubāzē “Latvijas digitālā kultūras karte” (LDKK). 
Noslēgusies ievadīto statistikas datu pārraudzīšana: dati pārbaudīti, apzinātas kļūdas, veikti labojumi, sniegtas gan mutiskas, 
gan rakstiskas konsultācijas par datu uzskaiti un ievadi. Informāciju par apzinātām kļūdām un neprecizitātēm sniedzām reģionu 
galveno bibliotēku metodiķu seminārā šā gada 15. jūnijā http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/konferencu‐materiali/
Biblioteku%20statistika_2010%20‐%20kopija.pdf   
 
Paldies visiem bibliotēku darbiniekiem par darbu ar statistikas datiem. Īpaša pateicība par perfekti veikto datu ievadi reģiona 
galveno bibliotēku direktoriem un metodiķiem (Gulbene, Krāslava, Jelgava, Valmiera, Madona, Preiļi, Rēzekne), kuri veica pār‐
raudzību par sava reģiona bibliotēkām, tāpat arī skolu metodisko apvienību vadītājiem un Izglītības pārvalžu skolu bibliotēku 
metodisko apvienību vadītājiem. 
Pašlaik strādājam pie izdevuma "Latvijas bibliotēku darba koprādītāji" sagatavošanas, kurā atbilstoši starptautisko standartu 
prasībām sniegti skaitliski un salīdzinoši dati par bibliotēku darbu pārskata periodā. 
 
Baiba Bierne 
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Profesionālās literatūras lasītavā jauns izstāžu un diskusiju cikls 

Lai rosinātu saskarsmi un radošas neformālas diskusijas mūsu profesionālajā vidē, BKC Bibliotēkzinātnes un informācijas zināt‐
nes  literatūras  lasītavas speciālisti ar 2011.gada maiju  ir uzsākuši  jaunu tematisku pasākumu –  izstāžu un diskusiju ciklu „Ko 
lasa bibliotēku nozares speciālisti”. 
 
Bibliotekārs – tā ir ar emocionālo inteliģenci piesātināta, radoša un bezgala interesanta profesija, kurai nepieciešama erudīcija 
un plaša spektra zināšanu pārvaldīšanas iemaņas. Sabiedrībā reizēm gan dzirdēti mīti par to, ka šis amats ir samērā vienveidīgs, 
sauss. Bet kam gan citam, ja ne mums pašiem, visdažādāko bibliotēku darbiniekiem, ir vislabāk zināms šo mītu nepatiesums? 
Tomēr… varbūt arī mums pašiem ir lietderīgi citam citu mazliet labāk iepazīt no nedaudz netradicionāla skata punkta, parunājot 
par bibliotekāru lasīšanas tradīcijām! 
•  Kāda ir pašu bibliotekāru attieksme pret lasīšanu? 
•  Kādi ir bibliotekāri kā lasītāji? 
•  Kādas ir viņu dzīves nozīmīgākās grāmatas un autori tagad un kuri tie bijuši bērnībā? 
•  Kādu vietu bibliotēku speciālistu pamatkolekcijā ieņem profesionālie izdevumi? 
 
Uz diskusijām iecerēts aicināt bijušos un praktizējošos mūsu nozares speciālistus – gan praktiķus, gan teorētiķus, lai kopīgi pie 
tējas tases parunātu par lasīšanas un grāmatu lomu viņu un arī mūsu visu dzīvē. Jo izlasītais – tā ir ne vien katra individuāla ne‐
atņemama garīgā bagātība; tas, ko  izlasām, veido mūs katru kā personību, un, beigu beigās – tā  ir arī vesela  laikmeta  liecība. 
Organizatoru iecere ir veidot kamerstila pasākumu, kas nodrošina sarunu draudzīgā un mājīgā atmosfērā.  
 
Cikla pirmajā pēcpusdienā 27.maijā notika  tikšanās un  saruna ar Silviju Liniņu – Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieci ar 
vairāk nekā 55 gadu darba stāžu, LU lektori, ilggadēju Latvijas bibliotekāru biedrības priekšsēdētāju, LKKF mūža stipendiāti, spil‐
gtu, erudītu un neatkārtojamu personību, jauku, atsaucīgu un sirsnīgu cilvēku. 
 
Silvija mums piedāvāja sarakstu ar savām mūža grāmatām – tām, kas visspēcīgāk iespaidojušas viņas kā personības izveidi, uz‐
sverot, ka visneaizmirstamākais un atmiņā paliekošākais jebkuram cilvēkam ir tieši jaunībā izlasītais, savukārt, cilvēks, kurš vietu 
lasīšanai savā dzīvē nav atvēlējis jau bērnības gados, nez vai taps par kaislīgu literatūras mīlētāju un pazinēju. Silvijas grāmatu 
izlase  izvietota  izstādē ar nosaukumu Dzīvo,  lasi, ceļo, kas Bibliotēkzinātnes un  informācijas zinātnes  literatūras  lasītavā būs 
apskatāma vēl  līdz 1. augustam. Silvijas aizraujošais un  tēlainais stāstījums  izvijās cauri bērnībai,  jaunības un studiju gadiem, 
pirmajiem darba gadiem bibliotēkā. Pasākuma dalībnieki omulīgā kamerstila gaisotnē pie tējas tases uzdeva interesantus jautā‐
jumus, dalījās arī savā personiskajā lasīšanas pieredzē.  
Sarunas gaitā vēlreiz pārliecinājāmies, cik mums, bibliotekāriem, aktuāli un  tuvi  ir ar  lasīšanu saistīti  jautājumi. Diskusijā  tika 
atvēlēta vieta arī profesionālās literatūras lomai bibliotekāra izaugsmē. Bez profesionālās literatūras studēšanas nevaram apzi‐
nāt savas profesijas iespējas, grūti izsekot jaunumiem un pasaulē valdošajām tendencēm šajā kultūras jomā. 
 
Radās idejas un ierosinājumi, kā turpināt iesākto ciklu, kādus cilvēkus izvēlēties kļūt par diskusijas galvenajiem varoņiem. Var‐
būt šādas ierosmes rodas arī jums, mūsu izdevuma lasītājiem? Mūsu profesijas pārstāvju vidū taču ir tik daudz interesantu, eru‐
dītu  cilvēku,  kuru  pieredze  mūs  visus  bagātinātu,  tādēļ  priecāsimies  saņemt  jūsu  ierosinājumus  (uz  e‐pastu:  in‐
ta.dubovska@lnb.lv), vienlaikus arī garantējot aktīvākajiem idejas atbalstītājiem ielūgumu uz nākamo cikla pasākumu, kurš ie‐
plānots jau šā gada rudenī. 
 
 

Turpinājums 8. lpp. 
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Profesionālās literatūras lasītavā jauns izstāžu un diskusiju cikls (turpinājums) 
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Informācija par jaunieguvumiem 

Turpinājums 10. lpp. 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas krājums aizvadītajā laikposmā papildinājies ar virkni interesantu 
jaunieguvumu. Šoreiz piedāvājam tuvāk iepazīties ar grāmatu par krājumu pamatkolekciju veidošanas pieredzi ASV, savukārt 
pārējo pēdējā laika jaunieguvumu sarakstus kopā ar ieskenētiem satura rādītājiem iespējams aplūkot, izmantojot saites: 
  
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Bibliotekzinatnes_un_informacijas_zinatnes_literaturas_lasitava/apskati/2011‐gada‐
janvaris‐februaris 
 
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Bibliotekzinatnes_un_informacijas_zinatnes_literaturas_lasitava/apskati/2011‐gada‐
marts‐aprilis 
 
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Bibliotekzinatnes_un_informacijas_zinatnes_literaturas_lasitava/apskati/2011‐gada‐maijs
‐junijs 
 
Alabaster, Carol. Developing an outstanding core collection: a guide for libraries / Carol Alabaster. – 2nd ed. – Chicago : 
American Library Association, 2010. – x, 191 p. – ISBN 978‐0‐8389‐1040‐5. (Z 025.2) 
 
Ar ko sākas bibliotēka? Ar grāmatu. Kaut arī digitālais laikmets pārplūdina mūs ar informācijas baitiem, lasīšanas tradīcijas jo‐
projām ir dzīvas. Apmeklētāji ir iepriecināti, ieraugot bibliotēkā bezmaksas internetu, paziņojumu par koncertu vai tikšanos ar 
populāru cilvēku, tomēr vairāk par visu viņus piesaista reāla grāmatu.  
Nozares profesionāļiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar publisko bibliotēku krājumu veidošanas pamatprincipiem, kas apko‐
poti 2002.gada rokasgrāmatas atjaunotajā izdevumā. Izdevuma autore dalās ar praktiskajā darbā Fīniksas bibliotēkā (ASV) iegū‐
tajām atziņām par to, kā izveidot labas kvalitātes grāmatu krājumu, vienlaikus taupot laiku un līdzekļus.  
Neliels ieskats grāmatas tematikā: 
 – Kā apzināt tieši savai bibliotēkai nepieciešamākos izdevumus? 
 – Kā sameklēt objektīvu informāciju par interesējošiem izdevumiem? 
 – Kā ierobežot subjektīvo skatījumu? 
 – Kā rīkoties ar budžetu? 
 – Kā popularizēt bibliotēkas krājumu? 
 – Kā labāk iepazīt savus lasītājus, gan esošos, gan iespējamos, kā arī viņu vēlmes? 
Izdevumā raksturoti ASV izmantojamie komplektēšanas avoti: grāmatu katalogi, bibliogrāfijas, izdevēju mājas lapas, literatūras 
un kino balvu ieguvēju saraksti. Latvijas bibliotekāri šīs idejas var pielāgot vietējiem apstākļiem. Autore piedāvā arī literatūras 
un kinofilmu klasikas darbu sarakstus, kā arī ieteicamo izdevumu sarakstu filosofijā, dabaszinātnēs, reliģijā u.c. nozarēs. 
 
Elita Vīksna 

Lielākie dāvinājumi Latvijas publiskajām bibliotēkām no 2011.gada janvāra līdz jūnijam 

Žurnāla “Rīgas Laiks” dāvinājums Latvijas bibliotēkām 
 
Žurnāls “Rīgas Laiks” savā pastāvēšanas laikā kopš 1993. gada iemantojis nedalītu īpaša lasītāju loka uzmanību – tas ir viens no 
pieprasītākajiem latviešu preses izdevumiem Latvijas bibliotēkās. Turklāt īpaši nozīmīgs ir apstāklis, ka tieši „Rīgas Laiks”, atšķi‐
rībā no daudziem citiem īslaicīga nozīmīguma preses izdevumiem, gadiem ritot, atstāj paliekošu ieguldījumu mūsu valsts kultūr‐
vēstures procesu izpratnē. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir pašsaprotami, ka tieši žurnālam “Rīgas Laiks” būtu jātiecas kļūt pie‐
ejamam arī tiem lasītājiem, kuriem līdz šim šādas iespējas nebija, un ekonomiskajiem ierobežojumiem nevajadzētu būt tam par 
šķērsli. Tādēļ žurnāla “Rīgas Laiks” izdevēji pēc savas iniciatīvas šajā gadā nolēmuši ik mēnesi ziedot Latvijas bibliotēkām 1300 
žurnāla eksemplārus, cerot, ka šis solis ļaus Latvijas bibliotēku lasītājiem piekļūt netradicionālai, interesantai un saistošai lasām‐
vielai, līdz ar to uzkrājot vērtīgu, ne ar ko neaizvietojamu intelektuālu pieredzi. 
“Rīgas Laika” izdevēji šajā gadā katra mēneša 20.datumā piegādās Bibliotēku konsultatīvam centram 1300 žurnāla eksemplārus 
tālākai sadalei Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām.  
 
 
Latvijas Republikas Saeimas kanceleja nodod izplatīšanai publiskajām bibliotēkām brošūru Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas deklarācijas pasludināšanas 20. gadadiena: 2010. gada 4. maijs /[Latvijas Republikas Saeima]. Rīga: Latvijas Re‐
publikas Saeimas Kanceleja, 2010. 640 eksemplārus; 
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Latvijas Republikas Finanšu ministrija nodod izplatīšanai publiskajām bibliotēkām grāmatas Eiropas Savienības fondu projekti 
Latvijā, 2007‐2013 =European Union Funds projects in Latvia, 2007‐2013 /[sagatavotājs: Latvijas Republikas Finanšu ministrija]. 
Rīga : SIA "E Forma", 2011. 450 eksemplārus;  
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību  savienība dāvina publiskajām bibliotēkām grāmatas Darba  likums ar komentāriem  /[komentāru 
autori: Iveta Zelča ... [u.c.]; zinātniskā redaktore Irēna Kalniņa]; zvērinātu advokātu birojs "BDO Zelmenis & Liberte". Rīga: Latvi‐
jas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 900 eksemplārus; 
 
Centrālā vēlēšanu komisija nodod  izplatīšanai publiskajām bibliotēkām grāmatas Saeimas vēlēšanas  (10: 2010  : Latvija): 10. 
Saeimas  vēlēšanas  :2010.  gada  2.  oktobrī  :  [normatīvie  dokumenti  /Latvijas  Republikas  Centrālā  vēlēšanu  komisija].  Rīga: 
[Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija], 2010. 750 eksemplārus; 
 
SIA “Mammām un Tētiem” dāvina publiskajām bibliotēkām grāmatas Kā nosargāt sava bērna dzīvību: Padomi vecākiem par 
mazajiem līdz 6 gadu vecumam. Rīga: SIA “Mammām un Tētiem”, 2011. 840 eksemplārus; 
 
Apgāds „Zvaigzne ABC” dāvina visām publiskajām bibliotēkām apgāda Zvaigzne ABC grāmatu jaunumu žurnālu Lasi ar zvaigzni 
4. Rīga: ZvaigneABC, 2011. 800 eksemplārus. 
 
Kultūras periodika 
 
No janvāra līdz jūnijam no VKKF atbalstītajiem periodiskajiem izdevumiem Bibliotēku konsultatīvajā centrā saņemti un Latvijas 
pašvaldību publiskajām bibliotēkām sadalīti šādu izdevumu bezmaksas eksemplāri: 
• “Dizaina Studija” Nr.29/2011 (janvāris/februāris/marts) ‐ 32 eks.; 
• “Ezis” Nr.1 – Nr.6 ‐ 200 eks. no katra nr.; 
• “Latvju teksti” Nr.1/rudens 2010 ‐ 32 eks., Nr.2/ziema 2010 ‐ 32 eks., Nr.3/pavasaris   2011 ‐ 200 eks., Nr.4/vasara 2011 

‐ 200 eks.; 
• “Mūzikas saule” Nr.1 un Nr.2  ‐ 200 eks. Turklāt, saskaņā ar savstarpēju vienošanos starp Nodibinājumu „Mūzikas un 

mākslas atbalsta  fonds”, LNB Bibliotēku konsultatīvo centru un Latvijas mūzikas un mākslas skolām, žurnāls „Mūzikas 
saule” tiek sadalīts arī mūzikas un mākslas skolām (125 eks.); 

• “Rīgas Laiks” Nr.1 – N r.6 ‐ 32 eks. no katra nr.;  
• “Studija” Nr.76/2011 (februāris/marts), Nr.77/2011 (aprīlis/maijs) ‐ 32 eks. no katra nr.;  
• “Teātra Vēstnesis” Nr.6/1 2010./2011.gads ‐ 150 eks.; 
• “Zīlīte” Nr.1 – N r.6 ‐ 200 eks. no katra nr. 
 
Solvita Ozola 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.6 (2011. gada 5. jūlijs) 

Lielākie dāvinājumi Latvijas publiskajām bibliotēkām no 2011.gada janvāra līdz jūnijam (turpinājums)

Grāmatu mākslas konkurss „Zelta ābele 2010” 

6. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas Mazajā zālē Latvijas Grāmatizdevēju asociācija svinīgā ceremonijā sveica labākos grāmatu 
izdevējus un veidotājus. 
 
Šī gada konkursā, kur varēja piedalīties visi Latvijas grāmatizdevēji ar kārtējā gadā iznākušajām grāmatām, kā arī ar tām iepriek‐
šējā gadā iznākušajām grāmatām, kuras nav piedalījušās iepriekšējā gada konkursā, 29 izdevēji pieteica 85 izdevumus. Darbus 
vērtēja žūrijas komisija 8 ekspertu sastāvā. 
 
Balva par mūža ieguldījumu grāmatniecībā šogad piešķirta ilggadējai grāmattirgotājai Regīnai Jonasei. 
Papildinformācija par grāmatu mākslas konkursu “Zelta ābele 2010” pieejama Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas mājaslapā: 
http://www.gramatizdeveji.lv/index_lv.php?sx=pasakumi 
 
Grāmatu konkursā līdzdarbojas arī Bibliotēku konsultatīvais centrs, veicot aptauju Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās 
par bibliotekāru un lasītāju atzinīgāk novērtētajām grāmatām. 
  

Turpinājums 11. lpp. 
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.6 (2011. gada 5. jūlijs) 

Grāmatu mākslas konkurss „Zelta ābele 2010” (turpinājums) 

Publicējam bibliotēku iesūtīto aptauju rezultātus, ar kuriem tika iepazīstināti konkursa noslēguma ceremonijā klātesošie: 
 
I nominācijā DZEJA 
Bibliotekāru un lasītāju vērtējums 
1. vieta – Dziesma par Rolandu.  
2. vietu dala – Imants Ziedonis. Vēl ko un Knuts Skujenieks. Nekā personīga. 
Žūrijas vērtējums 
Jānis Rokpelnis. Nosaukums. 
 
II nominācijā PROZA 
Bibliotekāru un lasītāju vērtējums 
1. vieta – Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. Čaks. 
2. vieta – Guntis Bojārs. Zīda čūska. 
3. vietu dala – Inga Ābele. Kamenes un skudras un Ilze Jansone. Insomnia. 
Žūrijas vērtējums 
Guntis Bojārs. Zīda čūska. 
 
III nominācijā DOKUMENTĀLIE IZDEVUMI 
Bibliotekāru un lasītāju vērtējums 
1. vieta – Zenta Ērgle. Pāri gadiem bērnības zemē. 
2. vieta – Harijs Grāvis. Adzele – Gaujiena 1111‐2011. Senatne un mūsdienas. 
3. vietu dala – Eižens Valpēters. Nenocenzētie. Alternatīvā kultūra Latvijā un Baiba Šuvcāne. Senais lībiešu ciems Kolka. 
Žūrijas vērtējums 
Eižens Valpēters. Nenocenzētie. Alternatīvā kultūra Latvijā. 
 
IV nominācijā PROZA BĒRNIEM 
Bibliotekāru un lasītāju vērtējums 
1. vieta – Lolita Grāvīte, Linda Ģībiete. Matīss iepazīst teātri.  
2. vietu dala – Juris Zvirgzdiņš. Rīgā, kādu nakti… un Māris Rungulis. Olu skola. 
3. vieta – Juris Zvirgzdiņš. Tobiass un neparastais ciemiņš. 
4. vieta – Kristīne Sadovska. Par ķepām, astēm un zvēriem neparastiem. Nebakadnukaķa stāsti. 
Žūrijas vērtējums 
Māra Cielēna. Princese Aurēlija un kokspoki. 
 
V nominācijā DZEJA BĒRNIEM 
Bibliotekāru un lasītāju vērtējums 
1. vieta – Māra Cielēna. Divas pastaigas.  
2. vietu dala – Inese Zandere. Princešu piedzīvojumi un Pēters Brūveris. Raibajā pasaulē. 
3. vieta – Aivars Neibarts. Ola uz sola. 
Žūrijas vērtējums 
Aivars Neibarts. Ola uz sola. 
 
VI nominācijā ZINĀTNISKĀS GRĀMATAS 
Bibliotekāru un lasītāju vērtējums 
1. vieta – Sastādītāja Elita Grosmane. Senā Jelgava. 
2. vieta – Sērenss Kirkegors. Bailes un trīsas. 
3. vieta – Rīdigers Šafranskis. Nīče. Viņa domāšanas biogrāfija. 
4. vieta – Gundars Ceipe. Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918‐1940. 
Žūrijas vērtējums 
Sērenss Kirkegors. Bailes un trīsas. 
 
 

Turpinājums 12. lpp. 
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.6 (2011. gada 5. jūlijs) 

Grāmatu mākslas konkurss „Zelta ābele 2010” (turpinājums) 

VII nominācijā UZZIŅU LITERATŪRA 
Bibliotekāru un lasītāju vērtējums 
1. vieta – Andris Cekuls. Latvijas Bākas.  
2. vietu dala – Pasaules uzziņu atlants un Valentīna Grandāne, Akselis Ritenis. Vīns. 
Žūrijas vērtējums 
Ilze Jakuša‐Kreituse. Sērija: Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata 2007‐2008, 2009, 2010. 
 
VIII nominācijā MĀCĪBU GRĀMATAS 
Bibliotekāru un lasītāju vērtējums 
1. vieta – Indra Sproģe. Joka pēc alfabēts.  
2. vietu dala – Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcija. Vide un ilgtspējīga attīstība un Tomass Hillanns Ēriksens. Mazas vietas – 
lieli jautājumi. 
Žūrijas vērtējums 
Indra Sproģe. Joka pēc alfabēts. 
 
IX nominācijā MĀKSLAS IZDEVUMI 
Bibliotekāru un lasītāju vērtējums 
1. vieta – Sastādītāja Laima Slava. Auseklis Baušķenieks. 
2. vieta – Jānis Lejnieks. Krampis. Arhitekts Andris Kronbergs. 
3. vieta – ārpus nominētajām grāmatām no bibliotēku puses novērtēta grāmata Aldis Kļaviņš. Liepājas māksla gadsimtu vējos: 
Tēlniecība. Grafika. Dekotīvā māksla. Dizains = The Art of Liepaja in the winds of centuries.  
Žūrijas vērtējums 
Jānis Lejnieks. Krampis. Arhitekts Andris Kronbergs. 
 
Baiba Bierne 
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1.Krājuma veidošanas mērķis un uzdevumi  
 
LNB Brīvpieejas apmaiņas krājumu (turpmāk tekstā – BAK) pārzina un veido LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku kon‐
sultatīvais centrs.  
 
BAK veido grāmatas un citi poligrāfiskie izdevumi: LNB krājuma dubleti, dāvinājumi no dažādām organizācijām un privātperso‐
nām Latvijā un ārvalstīs. 
 
Brīvpieejas  apmaiņas  krājuma mērķis: nodrošināt  atbalstu  Latvijas bibliotēkām un  citām  ieinteresētām  kultūras  institūcijām 
krājuma veidošanā. 
 
BAK mērķauditorija: Latvijas publiskās, skolu, augstskolu, zinātniskās un speciālās bibliotēkas, muzeji un citas institūcijas, kuru 
pārziņā ir bibliotēkas vai informācijas centri.  
 
BAK pamatuzdevumi:  
•  veidot brīvpieejas apmaiņas krājumu Latvijas bibliotēkām; 
•  pieņemt liekos eksemplārus no LNB pamatkrājuma un Obligāto eksemplāru nodaļas;   
•  pieņemt dāvinājumus no organizācijām un privātpersonām Latvijā un ārvalstīs;  
•  bez atlīdzības  izsniegt  izdevumus citām Latvijas bibliotēkām, muzejiem, augstskolām, pārējām  institūcijām gan krāju‐
mu papildināšanai, gan nolietoto grāmatu aizvietošanai ar identiskām grāmatām.   Turpinājums 13. lpp. 

LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS  
Bibliotēku attīstības institūta  

Brīvpieejas apmaiņas krājuma  profils 
Apstiprināts :  

LNB Krājuma attīstības padomes sanāksmē  
2011.gada 12.maijā 
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Krājuma  sastāvā  ir dažādi  izdevumu  veidi:  grāmatas, periodika,  turpinājumizdevumi,  kartogrāfiskie materiāli,  lasāmatmiņas 
kompaktdiski (CD‐ROM) u.c. 
   
Tematiskais aptvērums: pārstāvētas gandrīz visas zinātņu nozares, visplašāk – daiļliteratūra un  literatūra bērniem. Kārtojums 
krājumā ir sistemātisks, pa nozarēm.  
 
Reģionālais aptvērums: pārsvarā  tiek komplektēti Latvijas  izdevumi. Ar atlasi  tiek pieņemti  ārvalstu, galvenokārt, Baltijas un 
Eiropas Savienības valstu, Ziemeļamerikas un ASV izdevumi.  
   
Valodiskais aptvērums: galvenokārt tiek komplektēti  izdevumi  latviešu valodā, kā arī angļu, vācu un krievu valodā. Ar atlasi ‐ 
materiāli igauņu, lietuviešu, skandināvu un citās valodās, galvenokārt saistībā ar Latviju vai Baltijas reģionu kopumā.   
 
Eksemplaritāte: BAK izdevumus komplektē 1 – 2 eksemplāros.  
Periodiskos izdevumus pieņem tikai pilnos gada komplektos (retos gadījumos vērtīgiem izdevumiem pieļaujami nelieli iztrūku‐
mi).  
 
Hronoloģiskais aptvērums:  
•  bez hronoloģiskā ierobežojuma komplektē uzziņu izdevumus, enciklopēdijas un vārdnīcas, kā arī nozaru literatūru, kas 
nav zaudējusi aktualitāti un ir bibliotēkās pieprasīta;  
•  daiļliteratūra – pamatā pēdējie 10‐15 gadu izdevumi;   
•  periodika (galvenokārt žurnāli) – pamatā pēdējie pieci gadi 
 
BAK krājumā neiekļauj:  
•  daiļliteratūru, kas vecāka par 10‐15 gadiem; 
•  mācību programmas un metodiskos līdzekļus; 
•  sīkiespieddarbus, īslaicīgas nozīmes literatūru (programmas, afišas, reklāmas prospektus utml.); 
•  atsevišķu rakstu kopijas, avīžu un žurnālu izgriezumus; 
•  pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru; 
 
2. Komplektējamo izdevumu tematika 

 

Brīvpieejas apmaiņas krājuma  profils (turpinājums) 

13 Turpinājums 14. lpp. 

UDK  Nozare  Piezīmes 
  

0  004 Datorzinātne  Galvenokārt komplektē tikai pēdējos 5 gados 
izdotos izdevumus 

   02 Bibliotēkzinātne    

1  Filozofija. Psiholoģija. Ētika.    
2  Reliģija    
3  Sociālās zinātnes  Galvenokārt komplektē izdevumus par  Latviju un 

Baltijas valstīm.    32 Politoloģija 
   33 Ekonomika 
   34 Tiesības 
   37/378 Pedagoģija. Izglītība 
   39 Etnogrāfija. Tradīcijas 
5  Dabaszinātnes    
6  Lietišķās zinātnes. Medicīna. Tehnoloģijas  Galvenokārt komplektē pēdējos 5 gados izdotos 

izdevumus    61 Medicīna 
   62 Tehnika 
   63 Lauksaimniecība 
   64 Mājsaimniecība 
7  Māksla. Izklaide. Sports    
8  Valodniecība  Galvenokārt komplektē izdevumus par  Latviju un 

Baltijas valstīm. 
9  Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture    
   Daiļliteratūra  No Latvijas izdevumiem komplektē pēdējos 10‐15 

gados izdotos darbus. No ārzemju izdevumiem 
galvenokārt komplektē klasiķu darbus, kopoto 
rakstu pilnus komplektus, pazīstamu mūsdienu 
autoru darbus 

   Literatūra bērniem  Komplektē literatūru bērniem, kas izdota pēdējos 
10 – 15 gados 



Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.6 (2011. gada 5. jūlijs) 

3. Komplektējamo izdevumu veidi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sastādītāja: Solvita Ozola 
Redaktore: Anda Saldovere 
 
Tuvāka informācija par Brīvpieejas apmaiņas krājumu pieejama Bibliotēku konsultatīvā centra Informatīvā biļetena 2009.gada  
Nr.4 

Brīvpieejas apmaiņas krājuma  profils (turpinājums) 

   Dokumentu veids  Piezīmes 

1.  Grāmatas  Komplektējamo izdevumu pamatveids 

2,  Turpinājumizdevumi  Komplektē galvenokārt rakstu krājumus 

3.  Žurnāli  Komplektē pēdējos 5 gados izdotos žurnālus, pilnus gada 
komplektus 

4.  Laikraksti  Komplektē pēdējos 3 gados izdotos pilnus gada komplektus 

5.  Citi izdevumi  Komplektē galvenokārt teksta analogus, multimediālus, izglī‐
tojošus CD‐ROM, DVD, CD 

Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras projekts “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām  
bibliotēkām” 

14 

2011.gadā Bibliotēku konsultatīvais centrs veiksmīgi realizē Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) 1. projektu kārtā Literatūras no‐
zarē atbalstīto projektu „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”. Projekta īstenošanai piešķirti 2000 
Ls.  
 
Saskaņā ar VKKF apstiprināto projekta nolikumu, „izdevēji var iesniegt tās grāmatas un citus izdevumus, kuriem var nodrošināt 
iepirkšanai 29 eksemplārus. 29 iepirktie eksemplāri tālāk tiks sadalīti 28 reģionu galvenajām bibliotēkām un 1 eksemplārs Latvi‐
jas Neredzīgo bibliotēkai”. 
 
Projekta ietvaros eksperti izvērtēja 127 izdevēju iesniegtos izdevumus, no kuriem atbalstīti 14 nosaukumi: 

 
Diemžēl VKKF 2.projekta kārtā Bibliotēku konsultatīvā centra iesniegtais projekts netika atbalstīts.  
 
Solvita Ozola 

Grāmatas autors   Nosaukums   Izdošanas ziņas  

Osvalds Zebris   Brīvība tīklos   Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010  

Valentīna Freimane   Ardievu, Atlantīda!   Rīga: Atēna, 2010  

Zenta Ērgle   Pāri gadiem bērnības zemē   Rīga: Zelta grauds, 2010  

Mudīte Šneidere   Eduards Smiļģis. Trejgalv`s   Rīga: Jumava, 2010  

Māra Zālīte   Trīs drāmas   Rīga: Karogs, 2011  

Egils Plaudis   Lirika   Rīga:Nordik, 2011  

Rūta Kaminska, Anita Bistere   Sakrālās arhitektūras un mākslas manto‐
jums Rēzeknes pilsētā un rajonā  

Rīga: Neputns, 2011  

Anna Iltnere   Kristaps Ģelzis   Rīga: Neputns, 2010 

Kristina Sabaļauskaite   Silva Rerum   Rīga: Zvaigzne ABC, 2011  

Herta Millere   Elpas šūpoles   Rīga: Zvaigzne ABC, 2011  

Edvarts Virza   Raksti. 4. sējums   Rīga: Apgāds Zinātne, 2011  

Juris Zvirgzdiņš   Atgriešanās Itakā   Rīga: Dienas Grāmata, 2011  

Ilze Būmane   111 privātie muzeji un kolekcijas Latvijā   Rīga: Lauku avīze, 2010  

Andra Manfelde   Zemnīcas bērni   [B.V.]: Autorizdevums, 2011  

http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/bkc-informativais-biletens/bkc-biletens-2009-4.pdf�
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/bkc-informativais-biletens/bkc-biletens-2009-4.pdf�
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/bkc-informativais-biletens/bkc-biletens-2009-4.pdf�
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/bkc-informativais-biletens/bkc-biletens-2009-4.pdf�
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Fish! Filozofija darbā 

Iedvesmojoties no ASV stažēties pabijušo kolēģu atvestās pieredzes, kā arī vēloties savu ikdienu padarīt krāsaināku, izmēģinā‐
jām, kā mūsu darba ikdienā iedzīvojas plaši apjūsmotā Fish! filozofija. 
Iepriecinot pārējos kolēģus, dzīve kļūst krāsaināka arī pašam – mēs jau zinājām, kā priecājāmies par eņģeļu pārsteigumu dāva‐
niņām Ziemassvētkus gaidot, mēs zinām, kā nostrādā katrs mīļš uzmanības apliecinājums, kad kāds paņem  līdz ko garšīgu arī 
kolēģu uzcienāšanai.  
Tagad  ik reizi, kad  ikdiena  liekas pelēka esam,  iepriecinām sevi ar kādu aktivitāti, par pamatu ņemot šo pašu Fish!  filozofiju. 
Kolēģim pateikts labs vārds vai smaids, vēstule, vai pusdienas īsti vietā un laikā paceļ spārnos un iepriecina!  
 
Sieviešu dienas 100. gadadienu nolēmām atzīmēt  īpaši! Darbā  ieradāmies vēl skaistākas nekā parasti, ar mazu cienastiņu, un 
kopīgā pasēdēšanas pusstundā pārsteidzām sevi un cita citu ar pašdarinātu pārsteigumu – veidojām sev ziedu:  locījām, zīmē‐
jām, līmējām, lai dāvinātu to šajos svētkos pašas sev! Brīvdienās bijām jau sameklējušas skaistus un patiesus sev un citām mei‐
tenēm veltītus vārdus vai sievišķīgus ieteikumus, ko atbilstošā noformējumā piestiprinājām pie tāfeles kopīgam mūsu un lasītā‐
ju priekam un turpmākai iedvesmai!  
 

15 
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Darba jomā saspringtais jūnija vidus bija tieši laikā, lai „sapurinātu” kolēģi pusdienas pārtraukumā. Iepriekšējās dienas pēcpus‐
dienā izlozējām kolēģa vārdu, kuram rīt pusdienas laikā sarūpēsim „pusdienu pārsteigumu” – neko sarežģītu, bet lai prieks un 
izsalkums remdēts! Maizītes, salātiņi, augļi un dārzeņi, īpaši piemeklētas delikateses; ‐ pašas jutāmies pārsteigtas par savu izdo‐
mu! Mērķis tika sasniegts: uzmundrinājums visai atlikušajai dienai un vēl pāris nākošajām garantēts! Un galvenais – nākamreiz 
domāsim atkal ko citu, kā sevi iedvesmot! 

 
Par tradīciju jau vairākus gadus kļuvuši Bibliotēku konsultatīvā centra kopīgie izbraucieni, tā iepazīstot ne vien skaisto un līdz 
galam tā īsti arī neiepazīstamo Latviju, bet arī savus kolēģus neformālā vidē.  
 
Šogad burvīgi siltā maija dienā devāmies uz izslavēto Skrīveru saldumu darbnīcu. Un negaidīti ikviena no mums kļuva par marci‐
pāna figūriņu mākslinieci! Uz brīdi sajutāmies kā bērni, bet cik aizraujoši tas bija! Skatījāmies filmu par saldumu ražošanu, de‐
gustējām marcipānu – un tikai tagad uzzinājām, cik tas veselīgs, turklāt palīdz saglabāt mūsu skaistumu! Tērpāmies skaistos 
tērpos un fotografējāmies kā karalienes. Bet saveidotās figūriņas vedām uz mājām saviem mīļajiem, pašas tapušas priecīgākas, 
iedvesmotas un atpūtušās!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fish! Filozofija darbā (turpinājums) 

Turpinājums 17. lpp. 
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Fish! Filozofija darbā (turpinājums) 

Pa ceļam iegriezāmies arī Kokneses Likteņdārzā. Pastaiga gleznainajā Daugavas ielokā un dārza apskate raisīja domas par piemi‐
nētajiem cilvēkiem, par dārza idejas autoriem un veidotājiem, par visiem mums... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mums, sievietēm, nepietiek tikai ar darbu, kurš reizēm sagādā maz gandarījuma, toties pietiekami daudz stresa un rūpju, tāpēc 
ir vērts biežāk piestrādāt pie idejām, kas neprasa lielu ieguldījumu, toties ikdienas darbā kolēģu starpā radītu dzirkstelīti. Tas 
iedvesmo! Pamēģiniet arī Jūs! 
 
Ilze Kļaviņa 
Anda Saldovere 

17 
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Joku lapa 

Turpinājums 19. lpp. 

No literatūras zinām, ka smaids ir pozitīvu emociju un dzīvesprieka pazīme, kas liecina par draudzīgumu, laimi un labvēlību. 
Parasti smaidām, satiekot cilvēku “aci pret aci”. Ir iespējams pasmaidīt elektroniski. Tas izskatās apmēram... šādi: :) Smaidu ir 
iespējams saklausīt, pat runājot pa telefonu. Tās ir vienīgās zāles un vitamīnu avots, kas neko nemaksā, tāpēc – dāvāsim cits 
citam smaidus biežāk! 
 
Vēlot labu humora izjūtu un māku reizēm pašiem par sevi un apkārt notiekošajām lietām paironizēt, paskatīties no nenopietnās 
puses un pasmaidīt, atklājam jaunu sadaļu Bibliotēku konsultatīvā centra biļetenā – Joku lapu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ar 2099.gada 1.septembri Bibliotēku konsultatīvais centrs piedāvās maksas pakalpojumus. Lūgums rūpīgi iepazī-
ties ar konsultatīvo pakalpojumu cenrādi un izvērtēt savu maksātspēju: 
 
• Atbilde uz jautājumu - 0,15 Ls  
• Pareiza atbilde uz jautājumu - 0,60 Ls  
• Tas pats, tikai rakstiskā formā - 1 Ls  
• Atbilde uz muļķīgu jautājumu - 1,50 Ls  
• Laipna atbilde uz muļķīgu jautājumu - 2 Ls  
• Laipna atbilde ar apdomāšanos uz muļķīgu jautājumu - 2.50 Ls  
• Pareiza atbilde uz muļķīgu jautājumu - 0,10 Ls  
• Iedziļināšanās problēmā - 10 Ls/stundā  
• Iedziļināšanās problēmā ar norādi uz nepilnībām - 20 Ls/stundā  
• Iedziļināšanās problēmā ar kļūdu labošanu - 30 Ls/stundā  
• Iedziļināšanās problēmā ar patiesu līdzjūtību - pakalpojums nav pieejams sakarā ar nepietiekamām teh-

niskām iespējām  
• Padoms - 0,50 Ls  
• Pareizs padoms - 0,75 Ls  
• Izpildāms padoms - 2 Ls  
• Pareizs izpildāms padoms - 2,77 Ls  
• Domīgs skatiens - bezmaksas (tikai pirmdienās)  
• Klusēšana - 0,05 Ls/minūtē  
• Pieklājīga klusēšana - 2 Ls/minūte  
• Aizvainojoša klusēšana - 0,10 Ls/minūtē  
• Klusēšana smaidot - 1 Ls/minūte  
• Klusēšana smīnot - 0,10 Ls/minūte  
• Klusēšana ar apdomāšanos uz muļķīgu jautājumu - 5 Ls/minūte 
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Joku lapa (turpinājums) 

„Bibliotekāra Mērfija” likumi 
• Pazudusī enciklopēdija turpina būt pazudusi līdz krājuma pārvietošanas dienai, un tad tā stāv plauktā. 
• Kad pasniedzējs iesaka studentam izdevumu, jūs varat būt pārliecināts, ka šā izdevumu vienīgo eksemp-
lāru pasniedzējs ir paņēmis un aizdevis draugam Peru. 
• Studenti allaž pieprasa 400 vārdu garu rakstu 500 vārdu esejai.  
• Vienīgā reize mēnesī, kad jūs uz 5 minūtēm paņemat rokā žurnālu “Privātā Dzīve”, atgadās brīdī, kad 
ienāk departamenta vadītājs. 
• Likums: bibliotēka allaž ir tukša, kad ierodas priekšnieks. 
• Nav svarīgi, cik ilgi jūs glabājat rakstus/CD, jums tos nevajag līdz brīdim, kad izmetat tos ārā. 
• Ja jums pazudīs konkrēts žurnāla numurs, jūs sagaidīsiet 35 studentus, kuri pieprasīs tieši šo izdevumu. 
• Grāmatas parasti nezūd. Izņemot tās, kuras ir visvajadzīgākās un visgrūtāk aizvietojamās. 
• Ja slēgsiet lasītavu uz trīs dienām sakarā ar inventarizāciju, jūs sagaidīs vismaz divu pasniedzēju un 
desmit studentu pretenzijas (parasti tie ir tie, kurus neiespējami ievilināt bibliotēkā). 
• Visplānākajām grāmatām parasti ir visgarākie apraksti. 
 
◊*◊*◊*◊*◊ 
 
-Kas notiek, ja sakrusto bibliotekāru un juristu? 
-Tu saņem visu nepieciešamo informāciju, bet nesaproti to. 
 
◊*◊*◊*◊*◊ 
 
‐Kas ir Twitter? 
-Tas ir tad, kad Tev gribas uzrakstīt kādam sms, bet nav kam. 
 
◊*◊*◊*◊*◊ 
 
Uz bibliotēku atnāk vīrietis un sūdzas: 
- Es no jums biju paņēmis grāmatu „Kā nopelnīt miljonu”, bet tai puse lappušu ir izplēstas. 
- Nu un kas? Puse miljona arī nav slikti! 
 
◊*◊*◊*◊*◊ 
 
Programmētājs atnāk uz bibliotēku 
- Kur ir bibliotekārs? 
- Arhīvā. 
- Atarhivējiet, lūdzu. 
 
◊*◊*◊*◊*◊ 
 
- Hallloooo.. 
- Labdien. Vai es varētu runāt ar Jāni Liepiņu? 
- Tas esmu es... 
- Šeit no bibliotēkas zvana. Jūs 1987.gadā paņēmāt no mums grāmatu... 
- Es zinu... 
- Raiņa kopoto rakstu 4.sējumu... 
- Es zinu... 
- Un?... 
- Es vēl neesmu izlasījis... 

Turpinājums 20. lpp. 
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Joku lapa (turpinājums) 

Prokuratūra atklājusi jaunus faktus Bērziņa lietā. 
Izrādās viņam ir ilggadējs parāds skolas bibliotēkā. Izmeklēšana turpinās. 

◊*◊*◊*◊*◊ 
 
Satiekas divi direktori – bankas direktors un bibliotēkas direktors. Viens otram prasa: 
- Tu saviem darbiniekiem algu maksā? 
- Nē, naudu taču neiedeva. 
- Es arī nemaksāju. Tev viņi uz darbu vienalga nāk? 
- Nāk. 
- Varbūt maksas ieeju uztaisīsim? – piedāvā bankas direktors 
Uztaisīja. Paiet nedēļa. 
- Nu kā, tavi darbinieki nāk uz darbu? – jautā bibliotēkas direktors 
- Nē, baņķieri savu naudu tāpat vien netērēs. 
- Un tavi? – jautā bankas direktors 
- Aha, un pie tam vēl ekonomē. 
- Kā tad? 
Pirmdien atnāk uz darbu, bet prom iet piektdien... 
 
 
Tāpēc labāk neekonomēsim un iesim mājās katru dienu! 
 
Jauku atvaļinājumu laiku vēlot, 
Jūsu Bibliotēku konsultatīvais centrs 

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta 
 Bibliotēku konsultatīvais centrs 

 
Adrese: Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā. Tālr.:67969130, e‐pasts: evija.vjatere@lnb.lv 
 
• Centra vadītāja — Evija Vjatere, tālr.: 67969130, e‐pasts: evija.vjatere@lnb.lv  
• LNB Brīvpieejas apmaiņas krājums, dažādu izdevēju un sabiedrisko organizāciju dāvinājumu saņemšana un sadale, Valsts 

Kultūrkapitāla fonda atbalstītie izdevumi — Solvita Ozola, tālr.: 67969121, e‐pasts: solvita.ozola@lnb.lv 
• Atbildīgā par bibliotēku statistiku — Baiba Bierne, tālr.: 67312807, e‐pasts: baiba.bierne@lnb.lv  
• Latvijas Bibliotēku portāls (www.biblioteka.lv) — Kristīne Deksne, tālr.: 67969121, e‐pasts: kristine.deksne@lnb.lv 
• Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava — Anda Saldovere, Elita Vīksna, tālr.: 67312808, e‐pasts: 

zlasitava@lnb.lv  
• Centra galvenās speciālistes Ilze Kļaviņa, tālr.: 67312807, e‐pasts: ilze.klavina@lnb.lv; Inta Dubovska, tālr.: 67312808. e‐

pasts: inta.dubovska@lnb.lv 
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