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• Bibliotēku attīstības centra darbību raksturo plašs un daudzveidīgs 
pakalpojumu klāsts, kas vērsts uz profesionālā un praktiskā atbalsta 
sniegšanu Latvijas bibliotēkām

• Tradicionāli BAC visciešāk ir atbalstījis publisko bibliotēku sektoru, 
taču pamazām sadarbība tiek izvērsta arī akadēmiskajām, koledžu, 
speciālajām un skolu bibliotēkām. 

• 2017. gadā pirmo reizi tika organizēti īpaši semināri skolu, koledžu un 
speciālajām bibliotēkām, un attīstīti semināri akadēmiskajām 
bibliotēkām.



Profesionālās pilnveides pasākumu rosināšana un īstenošana

• 2017. gadā BAC ir noorganizējis 33 profesionālās pilnveides un pieredzes 
apmaiņas pasākumus, kurus apmeklējuši 1838 nozares speciālisti; no tiem 
21 pasākumā izsniegti apliecinājumi par līdzdalību, kopskaitā 1290. 

• Pasākumi tiek organizēti ciešā sadarbībā ar citām LNB nodaļām un 
departamentiem (saturiskais un organizatoriskais atbalsts)

• Papildus šiem pasākumiem BAC speciālisti, kā arī citi LNB darbinieki, regulāri 
pēc konkrētu bibliotēku uzaicinājuma dodas individuālos izbraukumos uz 
bibliotēku organizētiem semināriem, konferencēm un citiem pasākumiem; 
tiek sniegts konsultatīvais atbalsts.

• 2017. gadā dažādos nozares pasākumos BAC darbinieki ir sagatavojuši un 
nolasījuši 53 prezentācijas.



Papildus tādiem jau tradicionāliem pasākumiem kā akadēmisko un publisko 
bibliotēku apaļā galda diskusijas, Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko 
bibliotēku direktoru sanāksme, reģionu galveno bibliotēku metodiķu 
seminārs, novadpētniecības konference u.c., 2017. gadā norisinājās vairāki 
pilnīgi jauni pasākumi: 
• Skolu bibliotekāru seminārs (14.03.2017), kurā piedalījās vairāk kā 200 

Latvijas skolu bibliotekāri; 
• “Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference” (25.04.2017), kurā 

piedalījās gandrīz 200 bibliotekāri no visas Latvijas; līdz šim dažāda veida 
profesionālās norises tika veltītas teju visiem bibliotēku darba virzieniem, 
bet tieši lasītāju apkalpošanas darbam līdz šim nav bijis atsevišķa nozares 
pasākuma; 

• Starptautiska konference “Bibliotēku nozares un saskarnozares 
terminoloģija: teorija un prakse” (06.10.2017), kas sniedza iespēju 
satikties terminoloģijas darba speciālistiem un interesentiem, apmainīties 
ar idejām, veidot jaunus kontaktus. Piedalījās 84 bibliotekāri un citi 
interesanti. 



• 2017. gadā Bibliotēku attīstības centrs iesaistījās Latvijas mediju 
politikas pamatnostādņu 2016. – 2020. gadam īstenošanas plāna 
realizācijā, īstenojot Kultūras ministrijas deleģēto projektu 
“Sabiedrības medijpratības veicināšanas pasākumi”. 

• Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO 
Mediju pratības katedru tika izveidota programma mācību 
semināram “Ievads medijpratībā”.

• Mācību seminārs notika 5 reģionu galvenajās bibliotēkās un LNB; 
izsniegti 274 apliecinājumi.



Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava - informācijas, zināšanu, pieredzes, 
komunikācijas un tikšanās telpa bibliotēku nozares speciālistiem un studentiem

• Notikuši ne vien jau ierastie un atzinību guvušie cikla “Tikšanās bibliotekāru stāvā” 
pasākumi – 2017. gadā norisinājās 8 šī cikla pasākumi, kurus kopumā apmeklēja 311 
nozares speciālisti – bet organizētas arī nozares speciālistu sanāksmes un diskusijas ar LNB 
un citu Latvijas bibliotēku kolēģu priekšlasījumiem, darba sanāksmes un pieredzes 
apmaiņa.

• 2017. gadā norisinājās jau tradicionālā “Maģistru diena”, kuras ietvaros notika “Maģistru 
lasījumi” un LNB speciālistu lekcijas un mācību nodarbības. 

• Lasītavas telpās notika Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas 2. 
kursa maģistrantu priekšaizstāvēšanās.



2017.gada attīstītas divas galvenās metodiskā darba tēmas –
novadpētniecības darbs un metodiskais darbs:

• Novadpētniecības darba jomā tika sagatavotas un izdotas “Latvijas 
bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas”, kuru sagatavošanas 
procesā notika arī divas publiskas diskusijas un novadpētniecības darba 
konference. 

• Metodiskā darba jomā tika izstrādāts konsultatīvais līdzeklis “Konsultatīvā 
un metodiskā darba gada plāns” un iezīmētas “Metodiķa rokasgrāmatas” 
saturiskās aprises, kā arī izstrādāta mācību programma reģionu galveno 
bibliotēku metodiķiem “Efektīvs un moderns reģiona galvenās bibliotēkas 
metodiskais darbs”, kas metodiķiem tika piedāvāta 2018. gada pavasarī.



• 2017. gadā darbību uzsāka zinātnisko publikāciju brīvpieejas 
repozitārija “Academia” jaunā versija. Gada laikā tika noslēgti 
sadarbības līgumi ar četriem satura partneriem, un uzsāktas sarunas 
ar vēl četriem partneriem. Repozitārijā ievietoti 206 darbi un veikti 
sistēmas uzlabošanas darbi, lai nodrošinātu partneriem patstāvīgas 
darbu ievietošanas iespēju. 

• https://academia.lndb.lv/

• 2017. gadā tika pabeigts darbs pie pilnībā jaunas “Bibliotēku, arhīvu 
un muzeju terminu datubāzes” versijas, kas nodrošina ērtu un 
mūsdienīgu piekļuvi terminiem un to pārvaldību. 

• http://termini.lnb.lv/



Bezatlīdzības izdevējprodukcijas koordinācija

• 2017. gadā bezatlīdzības kārtā no valsts iestādēm, dažādām 
institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, izdevniecībām un 
privātpersonām Latvijas bibliotēkas ar Bibliotēku attīstības centra 
starpniecību saņēmušas 206 370 informācijas vienību.



Aptauja Latvijas bibliotēku darbiniekiem
"Vīzija un realitāte: novadpētniecības darba ekspertīze"
(2018. gada 21.februāris-10.aprīlis)

135 dalībnieki



Svarīgākie ieguvumi no aptaujas: 

 iegūta informācija par reālo situāciju novadpētniecībā bibliotēkās;

 apzināti bibliotekāru viedokļi par novadpētniecības darbu; 

 iegūta dziļāka izpratne par Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba 
problēmām;

 apzinātas neskaidrības praktisku darba jautājumu risināšanā;

 noskaidrotas attīstības vajadzības.



Aptauja Latvijas bibliotēku darbiniekiem
"Vīzija un realitāte: novadpētniecības darba ekspertīze"

(2018. gada 21.februāris-10.aprīlis)

Galvenās problēmas novadpētniecības darbā:

Teorētisko un/vai praktisko zināšanu NP trūkums/nepietiekamība 69

Laika trūkums NP darba virzienam 46

Nepietiekami personālresursi 44

Nepietiekams tehnoloģiskais nodrošinājums  un tehnoloģiskā kapacitāte 38

Sadarbības trūkums un problēmas sadarbībā 29

Autortiesību ierobežojumi 25

Krājuma digitalizācija 22

Finanšu trūkums, nepietiekams finansējums 22

Nepietiekama telpu kapacitāte (NP krājumam, krājuma eksponēšanai, 

popularizēšanai)

11

Krājuma saglabāšana 9

Ļoti liels darba apjoms 5

Problēmas, kas saistītas ar jauno datu aizsardzības regulu, privātumu 5



Kas ir nepieciešams, lai varētu uzlabot un attīstīt novadpētniecības darbu jūsu 

bibliotēkā?

Teorētiskās un praktiskās zināšanas (gk.praktiskās) 64

Vairāk laika, ko var atvēlēt NP darbam 31

1 NP bibliotekārs,kas darbotos tikai ar to/vēl viens 

bkārs/papildus personālresursi  

30

Uzlabot materiāltehnisko un tehnoloģisko kapacitāti 33

Papildus finansējums 23

Ieinteresētība par NP, vēsturi, NP darba nozīmīguma 

izpratne, attieksmes maiņa pret NP darbu bibliotēkās

10

Bibliotēkas novadpētniecības koncepcijas izstrāde 8

Sabiedrības iesaiste NP darbā 7

Sadarbība 5

Autortiesību problēmu atrisināšana 4

NP materiālu digitalizācija 3

Nepieciešamība piesaistīt NP materiālu un tematu 

pētniekus 

3

Jaunas idejas novadpētniecības darba attīstīšanai 3

NP materiālu pieejamības paplašināšana 1

Iespēja turpināt projektus pēc to beigām 1

U.c.



Galvenās atziņas, ieteikumi:

1. Nepieciešams organizēt mācības bibliotēku novadpētniecības speciālistiem.

2. Bibliotēku novadpētniecības darbs ir ļoti darbietilpīgs un laikietilpīgs trūkst 
personālresursu; viena darbinieka bibliotēkā ir grūti/neiespējami veikt šo darbu kvalitatīvi.

3. Ļoti noderīga/nepieciešama ir pieredzes apmaiņa; informācijas par citu bibliotēku 
novadpētniecības darba pieredzi trūkst.

! 4. Novadpētniecības darbs galvenokārt ir arhīvu un muzeju darbalauks. 

5. Novadpētniecības darbs ir jāveic sadarbībā - nedublējot, bet savstarpēji papildinot.

6. Savāktais materiāls ir jāpopularizē plašai auditorijai.

! 7. Bibliotēku novadpētniecības darbs ir vajadzīgs un ļoti nozīmīgs. / Šaubas par bibliotēku 
novadpētniecības darba nozīmīgumu, nepieciešamību sabiedrībai. 

7. Nepieciešams veidot kopēju nacionālo novadpētniecības platformu.

8. Ļoti nepieciešama novadpētniecības materiālu digitalizēšana.

9. Novadpētniecībā – nokavēto neatgūt! 



”Literatūras ceļvedis”
• Izdevuma mērķis ir sekmēt mūsdienīgu publisko bibliotēku krājuma 

bagātināšanu ar augstvērtīgu un kvalitatīvu literatūru, veicināt iedzīvotāju 
interesi par Latvijā publicēto oriģinālliteratūru, kā arī atsevišķiem 
tulkotajiem literārajiem darbiem un nozaru literatūru.

• Iesaistīti LNB speciālisti – Liega Piešiņa, nozaru informācijas eksperti no 
Pakalpojuma departamenta; Speciālo krājuma departamenta

• Pozitīvs vērtējums –
• LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Eva Eglāja-Kristsone savā 

prezentācijā “Literatūras procesa fiksācija un recepcija digitālajā vidē” veltīja 
atzinīgus vārdus Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevumam “Literatūras ceļvedis” un 
pozitīvi novērtēja to, ka tieši bibliotēkas speciālisti sniedz savu vērtējumu par 
grāmatām;

• No LNB lasītājiem

• No Latvijas bibliotekāriem



LNB Literatūras ceļvedis – anketu viedokļu apkopojums

• Atsauksmes lielākoties pozitīvas, no kā secināms, ka darbu šajā virzienā jāturpina

• Bibliotēku speciālistus visvairāk interesē jaunākā nozaru un daiļliteratūra

• Lielākais anketu aizpildītāju vairākums dod priekšroku jaunākajiem izdevumiem un par 
agrāko gadu nenovērtētajiem izdevumiem izsakās visai piesardzīgi

• Iepriecinoši, ka vairāki kolēģi ir minējuši konkrētu grāmatu piemērus, kuras novērtēt un 
iegādāties pamudinājis tieši LC

• Ierosinājumi - likt akcentus uz dažādu nozaru literatūru; vairāk publicēt nozaru ekspertu 
personiskos viedokļus un attieksmi pret izdevuma lietderību; pievērst vairāk uzmanības 
kvalitatīvai, izglītojošai bērnu un jauniešu literatūrai; izcelt ne vien latviešu 
oriģinālizdevumus, bet arī labāko tulkoto literatūru

• Kopējais gala secinājums – LC sniedz pārliecību bibliotekāriem par savas 
izvēles pareizību, jo plašajā mūsdienu izdevēju klāstā pamanīt vērtīgāko 
reizēm ir pagrūti



Atsauksmes

• «Pilnīgi noteikti Liegas Piešiņas viedoklis ir svarīgs izvēloties grāmatas 
bibliotēkai»

• «Ir apstiprinājuši jau izdarītās izvēles, bet ir arī grāmatas, kuras 
pamanīju tikai pateicoties Literatūras ceļvedim: Balode L. No Abavas 
līdz Zilupei, Attēlu vēsture, Grava E. Psiholoģija un kulinārija ...»

• «Parasti apstiprina to, ka esmu izvēlējusies kvalitatīvu literatūru savai 
bibliotēkai»

• «Arvien pastāv iespēja kaut ko nepamanīt vai aizmirst, tāpēc labi
noder atgādinājumi, ar literatūru saistīti izdevumi, publikācijas. Īpaši
attiecībā uz jaunajiem izdevumiem.»

• «Vienmēr ar interesi izlasu LC. Pagaidām pērku to, kas interesē
lasītājus».



LITERATŪRAS ZINĀŠANAS MŪSDIENĪGAM 
BIBLIOTEKĀRAM

• Konference 16. maijā LNB
• vairāk kā 100 apmeklētāju
• 5 lektores

• Priekšlasījumi par jaunākās literatūras ainu, attiecībām ar tradīciju un 
moderno, žanrisko sadalījumu, fantāzijas un šausmu literatūru, vēstures
interpretāciju, literatūras procesa fiksāciju un informācijas izvietojumu
digitālajā vidē.

• Nenogurstoša apmeklētāju interese.

• Izvērtēšana - elektroniskā atgriezeniskā saite.



LITERATŪRAS KONFERENCE. DALĪBNIEKU IZVĒRTĒJUMS

• Lūgums novērtēt konferenci pēc 10 ballu skalas:
• vidējais vērtējums - 8,61

• Spilgtākie iespaidi: 
• minēti visi referenti un priekšlasījumi

“Es patiešām ar sajūsmu klausījos visus referentus un šķita, ka
atvēlētais laiks ir par īsu. Bija tiešām noderīgi uzzināt par jaunākajiem procesiem latviešu
literatūrā un par literatūru vispār. Ikdienā bibliotēka strādā ar grāmatā un ir tik ļoti nozīmīgi
dzirdēt šādus profesionālos viedokļus, kas liek aizdomāties, analizēt un padomāt par savu
lasītāju.” 



LITERATŪRAS KONFERENCE. DALĪBNIEKU IZVĒRTĒJUMS

• Ar cik kolēģiem plānojat dalīties gūtajās zināšanās?
• 33 apmeklētāji min, ka dalīsies kopā ar 184 kolēģiem

• Ieteikumi nākamo konferenču tematiskajam aptvērumam
• mūsdienu dzeja 20. gs. dzeja
• tulkotā daiļliteratūra
• kvalitatīva izklaides literatūra (gan oriģinālā, gan tulkotā)
• Baltijas kaimiņvalstu autoru darbi
• bērnu, jauniešu un nozaru literatūras tendences

• “Lūdzu, nevienkāršojiet konferences saturu!”

• “Saturiski konference bija interesanta, 
pienesums vispārējai inteliģencei, iedvesmo 
padziļināti pētīt skartos jautājumus un veicināt 
augstvērtīgas literatūras izvēli bibliotēkā; 
referentes bija aplausu vērtas; ļoti ceru, ka 
literatūras zināšanu konferences kļūs par 
tradīciju “



SABIEDRĪBAS MEDIJPRATĪBAS VEICINĀŠANAS 
PASĀKUMI

• «Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020. gadam 
īstenošanas plāns»: LNB un LU SZF sniedz atbalstu 
bibliotekāru un pedagogu izglītošanai medijpratībā. Plānoti

• Izbraukuma mācību semināri pedagogiem reģionos

• visos būs iespēja piedalīties bibliotekāriem

• Bibliotekāri – medijpratības meistari un mediatori. Pilotprojekts

• ap 20 (tiks precizēts) bibliotekāru padziļinātas mācības             
(norises vieta – Rīga)

• Medijpratības meistaru pilotprojekta kandidātu izvēlē nepieciešama 
RGB palīdzība



Informatīvi konsultatīvs izdevums “Darbs ar personas 
datiem bibliotēkās”
• Ar 2018. gada 25. maiju Eiropas Savienībā ir jāievēro 2016. gada 27. 

aprīlī pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti .

• Saīsināti regula tiek saukta par Vispārīgo datu aizsardzības regulu.
Regula tika izstrādāta, lai izveidotu vienotus personas datu 
aizsardzības noteikumus un izlīdzinātu personas datu apstrādes 
prasību atšķirības Eiropas Savienībā, kā arī lai ietu līdzi laikam un 
modernizētu un aktualizētu līdzšinējos personas datu apstrādes 
principus. 

• Regula ir spēkā visā Eiropas Savienības teritorijā.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679


Informatīvi konsultatīvs izdevums “Darbs ar
personas datiem bibliotēkās”
• Daudzas regulā iekļautās prasības jau gadiem ilgi tiek īstenotas, gan 

pateicoties Fizisko personu datu aizsardzības likumam, gan vispārējai 
labākajai praksei personas datu apstrādes jomā. 

• Regula netika pieņemta, lai kādu sodītu, bet gan lai institūcijas, kas 
strādā ar personas datiem, izvērtētu un pārskatītu savu darbu ar 
personas datiem, uzlabotu šo datu apstrādes tiesiskumu un drošību, 
uzturētu cilvēktiesībās noteiktās pamattiesības uz personas datu 
aizsardzību



Informatīvi konsultatīvs izdevums “Darbs ar
personas datiem bibliotēkās”
• Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības attiecas arī uz personas 

datu apstrādi bibliotēkās

• Bibliotēkas ir institūcijas, kuras ar personas datiem strādā regulāri –
gan veidojot elektronisko katalogu un novadpētniecības datubāzes, 
gan uzturot lasītāju reģistru un nodrošinot bibliotēkas krājuma apriti, 
gan organizējot pasākumus un veicot citas aktivitātes. 



• Latvijas bibliotēku darbinieku izpratni par regulas prasībām, kā arī sniegtu ieteikumus atsevišķu 
regulas prasību izpildei, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs izstrādā informatīvi 
konsultatīvu izdevumu par darbu ar personas datiem bibliotēkās:

Saturs:

• Kas ir personas dati? Definīcija un tās skaidrojums

• Tiesiskais pamats personas datu apstrādei bibliotēkās

• Personas datu apstrādātāju pienākumi un atbildība

• Personas datu veidi un darbs ar tiem

• Lasītāju dati

• Datubāzes, novadpētniecības dati

• Bērnu personas dati

• Datu iegūšana, glabāšana, dzēšana, nodošana, izsniegšana pēc pieprasījuma

• Fotografēšana, filmēšana, videonovērošana

• Personāla dati

• Labas prakses ieteikumi

• Jautājumi un atbildes

• Izmantotie un ieteicamie informācijas avoti



• Darba grupa:

• Māra Jēkabsone, Latvijas Nacionālā bibliotēka

• Evija Vjatere, Latvijas Nacionālā bibliotēka

• Evija Majore, Latvijas Nacionālā bibliotēka

• Jurģis Īvāns, Latvijas Nacionālā bibliotēka

• Katrīna Taurēna, Latvijas Nacionālā bibliotēka

• Māra Jurevska, Latvijas Nacionālā bibliotēka

• Baiba Ervalde, Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība

• Baiba Mūze, “Tieto Latvia”

• Vanda Bērziņa, Kultūras ministrija

• Žanete Tupiņa, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka

• Lāsma Zariņa, Jelgavas pilsētas bibliotēka

• Ilona Budule, Valmieras integrētā bibliotēka

• Margarita Želve, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka

• Inga Batare, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka

• Inta Miklūna, Kultūras informācijas sistēmu centrs







• Pārskats par Latvijas bibliotēku darbu 2017. gadā

• Jaunā nozares profesionālā resursa satura un funkcionalitātes 
apraksts; uzsākta sadarbība ar LNB IT speciālistiem

• Profesionālās pilnveides pasākumi:
• 12. septembris. Konference “21. gadsimta bibliotēka” (LNB Ziedoņa zāle; sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā)

• 19.–20. septembris. Bibliotēku novadpētniecības konference (divas dienas, Kuldīga)

• 5. oktobris. Terminoloģijas konference (LNB Kore)

• 18. oktobris. Reģiona galveno bibliotēku metodiķu seminārs (LNB 4. stāva Mazā zāle)

• Oktobrī seminārs par digitalizācijas jautājumiem

• 24. oktobris. Skolu bibliotēku konsultantu tikšanās (LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

• 7. novembris. Krājuma komplektēšanas speciālistu seminārs (LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

• 13. novembris. Koledžu bibliotēku seminārs (LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

• 28. novembris. Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru rudens sanāksme (LNB Konferenču centrs)


