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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. 

• 2018.gadā izstrādāti vairāki jauni atbalsta pakalpojumi bibliotēku 
nozarei

• Prioritātes – bibliotēku krājuma kvalitātes jautājumi; Vispārīgā datu
aizsardzības regula



Bibliotēku krājuma kvalitātes jautājumi

• Tas, ko lasītājs ierauga, kam piekļūst publiskajā bibliotēkā vistiešākajā 
mērā ir saistīts ar bibliotekāra – bibliotēkas krājuma veidotāja izglītotību, 
tai skaitā literārajos aspektos.  

• Lai veicinātu Latvijas bibliotēku nozares darbinieku informētību par 
jaunākajiem procesiem literatūrā Latvijā un pasaulē un sekmētu 
bibliotēku krājuma kvalitātes pilnveidošanu, Bibliotēku attīstības centrs 
realizē vairāku pasākumu kopu – organizē  izglītojošas norises un 
profesionālās pilnveides pasākumus, sagatavo izdevumu «Literatūras 
ceļvedis»



”Literatūras ceļvedis”
• Izdevuma iecere – būt par padomdevēju kvalitatīvas literatūras izvēlē, 

bibliotēku krājumu kvalitātes uzlabošanā un pilnveidošanā, lasītāju un 
bibliotekāru lasīšanas kultūras izaugsmē

• Literatūras ceļvedis paredzēts galvenokārt Latvijas publisko bibliotēku 
krājuma veidošanas speciālistiem, un tā sastādītāji vēlas palīdzēt bibliotēku 
darbiniekiem pieņemt lēmumus, izvēloties savai bibliotēkai piemērotākos 
un vērtīgākos izdevumus no Latvijas izdevniecību piedāvājuma.

• Izdevumu iecerēts sagatavot reizi mēnesī, iesakot gan aktuālas, tikko 
iznākušas grāmatas, gan vēršot uzmanību uz, iespējams, nepelnīti 
piemirstiem, nepamanītiem un nenovērtētiem izdevumiem.

• Ieteicošs, daļēji subjektīvs vēstījums – mērķis nav ieteikt visu iznākušo, bet 
vērst uzmanību uz interesantāko, nozīmīgāko un paliekošāko plašajā mūsu 
grāmatizdevēju produkcijas klāstā.



”Literatūras ceļvedis”

• Lai  apvērtu iespējami plašu satura daudzveidību. 

• Iesaistīti LNB speciālisti: nozaru informācijas eksperti no Pakalpojuma 
departamenta; Speciālo krājuma departamenta

• Rakstniecības un mūzikas muzeja speciālisti: Liega Piešiņa

• LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas 
mācībspēki: Ieva Kalniņa, profesore; Mārtiņš Laizāns, Mg. philol., 
lektors; Sigita Kušnere, Mg. philol., lektore; Ojārs Lāms, profesors



https://www.lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/literaturas-celvedis

https://www.lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/literaturas-celvedis


• 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».



Konferences mērķis - bibliotekāru auditoriju augstā profesionālā līmenī informēt par norisēm laikmetīgajā 
grāmatniecībā un spilgtākajiem latviešu valodā izdotajiem oriģinālliteratūras un tulkotajiem darbiem. 

Pastarpinātais mērķis ir sekmēt mūsdienīgu publisko bibliotēku krājuma veidošanu, iekļaujot tajā augstas kvalitātes 
daiļliteratūru, kas pieejama publisko bibliotēku apmeklētājiem.



Konference 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 “





IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas





Pabeigts darbs pie pilnībā jaunas “Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu 
datubāzes, kas nodrošina ērtu un mūsdienīgu piekļuvi terminiem un to 
pārvaldību: http://termini.lnb.lv/



ACADEMIA ir akadēmiskais repozitorijs pētniekiem un institūcijām

• ACADEMIA mērķis – uzglabāt vienkopus un padarīt pieejamus Latvijā 
izstrādātos akadēmiskos darbus

• ACADEMIA saturu veido Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju 
radīti darbi: promocijas darbi, maģistra darbi,
monogrāfijas, zinātnisko rakstu krājumi, konferenču tēzes un cita 
veida zinātniskie darbi. 





Citi jautājumi: konsultatīvā un metodiskā darba gada plāns



Citi jautājumi: konsultatīvā un metodiskā darba gada plāns



Citi jautājumi: konsultatīvā un metodiskā darba gada plāns



Citi jautājumi: konsultatīvā un metodiskā darba gada plāns



Bibliotēku metodiskā darba ekspertu grupa
•

• LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre Māra Jēkabsone mara.jekabsone@lnb.lv; 67716050, 
26115747

• LNB Bibliotēku attīstības centra skolu un publisko bibliotēku projektu koordinatore Ilze Kļaviņa
ilze.klavina@lnb.lv; 67716045, 28633680

• LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova silvija.tretjakova@lnb.lv; 67716038, 29492456

• Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa vanda.berzina@km.gov.lv; 
67330222, 26563904

• Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste Gida Zepkāne gida.zepkane@rcb.lv; 67623759, 
mob. tel.

• Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece, novada pašvaldību bibliotēku metodiskā darba vadītāja Dzintra 
Punga Dzintra.Punga@biblioteka.jelgava.lv; 63007745, 26368392

• Jēkabpils Galvenās bibliotēkas metodiķe Rudīte Kļaviņa rudite.klavina@gmail.com; 65232275, 26139908

• Rēzeknes Centrālās bibliotēkas vadītājas vietniece Ruta Suseja rezcb@rezeknesbiblioteka.lv; darba tel., mob. tel.

• Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktore Laima Mirdza Ostele laima.ostele@kuldiga.lv; 26828378

• Valmieras bibliotēkas direktores vietniece Vita Ziediņa vita.ziedina@vcb.valmiera.lv; 64250830, 28722225

• Ogres Centrālās bibliotēkas direktore Jautrīte Mežjāne jautrite.mezjane@ocb.lv; 65071945, 29718623

• Limbažu Galvenās bibliotēkas Apmācību un profesionālā sadarbības centra vadītāja Broņislava Sauka
bronislava.sauka@limbazi.lv; 64022306, 29283652
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30 stundu programma “Efektīvs un moderns reģiona galvenās 
bibliotēkas metodiskais darbs”

• Tēmas –
• Bibliotēku interešu pārstāvniecība –bibliotēku ikdienas darba sastāvdaļa

• Bezmaksas tiešsaistes rīku izmantošana metodiskajā darbā

• Reģiona galvenās bibliotēkas izglītojošā darbība

• Komandas veidošana un attīstīšana

• LNB mācību vidē “macies.lnb.lv” izveidota mācību vide, kurā ievietoti 
izglītojoši materiāli - lekciju prezentācijas, ieteicamā literatūra, darba 
grupu materiāli

http://macies.lnb.lv/

