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Straujās tehnoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un 
kultūras pārmaiņas pasaulē nosaka nepieciešamī-
bu pēc pastāvīgām izmaiņām bibliotēku darbā. 
Digitālā revolūcija, informācijas ieguves alternatī-
vu pieaugums, tiešsaistes mediju arvien lielāka 
popularitāte, cilvēku dzīves stila izmaiņas, infor-
mācijas ieguves un lasīšanas, mūzikas klausīšanās 
paradumu maiņa, arvien sīvāka konkurence par 
cilvēku brīvo laiku, sabiedrības novecošana — tie 
ir tikai daži no pārmaiņu procesiem, kas tiešā un 
netiešā veidā ietekmē bibliotēku darbību. Ne-
spēja elastīgi un pietiekami ātri pielāgoties strau-
jajiem pārmaiņu procesiem var radīt nopietnus 
draudus bibliotēku pastāvēšanai — daudzās pa-
saules valstīs pieaug cilvēku skaits, kuri bibliotē-
kas neizmanto. Taču pārmaiņas rada ne tikai drau-
dus, bet arī līdz šim neapjaustas un neizmantotas 
iespējas bibliotēku attīstībai. Veiksmes atslēga — 
spēja mainīties. Tādēļ arvien aktuālākas kļūst 
prasmes, kā vadīt pārmaiņas bibliotēkās, kā attīs-
tīt jaunas idejas, ieviest inovācijas — jaunus bib-
liotēku pakalpojumus un darbības modeļus.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstī-
bas institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs saga-
tavojis ieteicošu konsultatīvo līdzekli “Inovācijas 
bibliotēkā”. Izdevuma mērķis — veicināt izpratni 
par inovāciju lomu un nozīmi bibliotēku attīstībā 
un rosināt bibliotēku darbiniekus kļūt par aktī-
viem, radošiem un veiksmīgiem inovatoriem.

Materiāls sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā 
sniegts ieskats inovāciju teorijā: skaidrots inovāci-
jas jēdziens un būtība, apskatīts inovāciju ievieša-

nas process, raksturoti inovācijas kavējošie un 
veicinošie faktori organizācijās. Otrajā daļā ap-
skatītas vairākas citvalstu bibliotēku inovācijas: 
mobilie bibliotēku pakalpojumi, ‘atvērtās biblio-
tēkas’, tīmekļorientēta lasīšanas veicināšana un 
bibliotēku lasīšanas veicināšanas tīmekļa vietnes, 
50+ pakalpojumi, e-grāmatu un e-žurnālu piedā-
vājums bibliotēkās u.c. Šie inovāciju piemēri rak-
sturo nozīmīgākos bibliotēku attīstības virzienus 
pasaulē, kā arī ilustrē inovāciju daudzveidību bib-
liotēku darbā. Katru daļu vai apakšsadaļu izdevu-
mā noslēdz izmantotās informācijas saraksts, kas 
paredzēts plašāka redzesloka gūšanai par kon-
krēto tematu.

* Izdevumu ieteicams izmantot elektroniski, lai 
iegūtu pieeju tekstā ievietotajām saitēm uz in-
terneta resursiem.
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1. Inovācijas attīstībai 
un ilgtspējai

1.1. Kas ir inovācija?
Pētnieciskajā literatūrā sastopamas dažādas pie-
ejas jēdziena “inovācija” formulējumā. Vārds 
“inovācija” burtiskā tulkojumā no angļu valodas 
(innovation) nozīmē ‘jauninājums’. Taču pastāv 
uzskats, ka latviešu valodā būtu nepareizi lietot 
vārdu ‘jauninājums’ kā innovation tulkojumu, jo ar 
šo vārdu angļu valodā apzīmē procesu, nevis pro-
cesa rezultātu — jauninājumu vai jaunievedumu. 
Tāpēc, lai raksturotu kaut kā jauna ieviešanas pro-
cesu, pareizāk šo angļu vārdu netulkot un latviski 
lietot vārdu ‘inovācija’. Sastopama arī cita 
pieeja — ar vārdu ‘inovācija’ apzīmē gan jaunā ie-
viešanas procesu, gan procesa rezultātu — jauni-
nājumu vai jaunievedumu. Dažkārt ar vārdu ‘ino-
vācija’ saprot jauninājumu vai jaunievedumu, bet 
to radīšanas gaitu dēvē par inovācijas procesu. 
Kā redzams, pieejas ir visai atšķirīgas, tādēļ, lai iz-
prastu, par ko konkrētajā situācijā ir runa, nepie-
ciešams iedziļināties kontekstā. (1, 12.−15. lpp.)

Tā kā pēc izcelsmes ‘inovācija’ ir ekonomikas 
termins, sākotnēji zinātniskajā literatūrā tā tika 
definēta šaurā nozīmē — kā jaunu, peļņu nesošu 
produktu vai tehnoloģiju izstrāde. Taču sakarā ar 
sociāli ekonomiskajām izmaiņām radušās jaunas 
jēdziena izpratnes dimensijas. Viens no autorita-
tīvākajiem avotiem inovāciju jautājumos ir Eko-

nomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
(Organisation for Economic Cooperation and 
Development, OECD) izdotā “Oslo rokasgrāma-
ta”, kuras trešajā, jaunākajā izdevumā publicētā 
definīcija varētu tikt uzskatīta par starptautisku 
standartu, jo aptver plašāko iespējamo inovāciju 
klāstu, kas var tikt ieviestas jebkurā nozarē, uz-
ņēmumā vai organizācijā.

Inovācija ir jauna vai nozīmīgi uzlabota produkta 
(preces vai pakalpojuma) vai procesa, jaunas 
mārketinga metodes vai jaunas organizacionā-
las metodes ieviešana uzņēmējdarbības praksē, 
darba vietas organizācijā vai ārējās attiecībās. 
(21, 46. lpp.)

Latvijas stratēģiskajos dokumentos termins pir-
moreiz definēts 2001.gada 27.februārī Ministru 
kabinetā apstiprinātajā “Nacionālajā inovāciju 
koncepcijā” (13), kas ir pirmais inovāciju politi-
kas dokuments Latvijā. Šī definīcija precizēta 
2003.gadā pieņemtajā “Nacionālajā inovāciju 
programmā 2003.-2006.gadam” (14): 

Inovācija (innovation) — process, kurā jaunas zi-
nātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas 
jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īs-
tenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā pro-
duktā vai pakalpojumā.

Kopēja inovāciju īpašība ir tā, ka tām ir jābūt ie-
viestām uzņēmuma vai organizācijas darbībā. 
Pati par sevi jauna ideja vai izgudrojums vēl nav 
inovācija.

1.2. Inovāciju veidi
“Oslo rokasgrāmatā” izšķirti četri inovāciju veidi:

1. produkta — jaunu vai būtiski uzlabotu preču 
vai pakalpojumu ieviešana;

2. procesa — jaunu vai nozīmīgi uzlabotu metožu 
preču vai pakalpojumu radīšanā vai nodroši-
nāšanā ieviešana;

3. mārketinga — jaunu mārketinga metožu 
ieviešana;

4. organizatoriskā — jaunu organizatorisku 
metožu ieviešana organizācijas darbībā, darba 
organizācijā vai ārējās attiecībās. (21, 
47.−52. lpp.)

Tomēr bieži vien inovāciju ir grūti iedalīt kādā no 
kategorijām, jo tās var aptvert vairākus inovāciju 
veidus, piemēram, inovācija var būt gan produk-
ta, gan mārketinga inovācija.

1.3. Inovāciju sistēma
Plašākā kontekstā inovācijas iekļaujas inovāciju 
sistēmā. (7) Valsts mērogā šo vidi sauc par na-
cionālo inovāciju sistēmu:

Nacionālā inovāciju sistēma ir attiecīgā zemē iz-
veidojusies vai izveidota sistēma, kas nodrošina 
efektīvu zināšanu un prasmju apriti sabiedrībā 
un veicina līdzsvarotu sabiedrības intelektuālo 
un ekonomisko attīstību. Inovāciju sistēma 
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aptver: 1) pētniecību (izglītība, zinātne, jaunra-
de), 2) uzņēmējdarbību, 3) finanšu sistēmu un  
4) likumdošanu. (14)

Inovāciju sistēmas jēdzienu var attiecināt arī uz 
atsevišķu sektoru, uzņēmumu vai organizāciju. 
(2, 41. lpp.) Inovāciju sistēmas var būt lokālas, 
reģionālas, nacionālas vai transnacionālas.

Lai inovāciju sistēma darbotos efektīvi, ir nepie-
ciešama visu tās sastāvdaļu līdzsvarota un har-
moniska mijiedarbība. Tādēļ gan valsts mērogā, 
gan ikvienā organizācijā ir svarīgi izveidot maksi-
māli efektīvu inovāciju sistēmu, kas nodrošina 
inovācijām labvēlīgu vidi.

Efektīvas Nacionālās inovāciju sistēmas izveide 
Latvijā tika izvirzīta par 2007.gadā pieņemtās 
“Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas 
veicināšanas programmas 2007.−2013.gadam” 
(12) vienu no galvenajiem mērķiem. Tomēr šo 
mērķi sasniegt vēl nav izdevies, jo “Inovācijas 
savienības 2014. gada rezultātu pārskatā” kon-
statēta Latvijas inovāciju rezultātu būtiska atpali-
cība no Eiropas Savienības valstu vidējiem rādī-
tājiem. (9, 2. lpp.)

1.4. Inovāciju un pētniecības mijiedarbība
Inovāciju sistēmas centrālie elementi ir izglītība, 
zinātne un pētniecība.

Nepieciešams izšķirt divus savstarpēji saistītus 
procesus — zināšanu radīšanas process (zinātne, 

pētniecība) un zināšanu izmantošanas un prak-
tiskās pielietošanas process (inovācija). (6, 
7. lpp.) Pirmā procesa mērķis ir radīt jaunas zinā-
šanas (izgudrojumus un atklājumus), bet otrā — 
radoši un praktiski pielietot zināšanas ikdienas 
darbā. Tātad zinātne un pētniecība ir inovāciju 
bāze.1 Tādēļ nozīmīgs ir jautājums par to, kāds ir 
bibliotēku un informācijas nozares zinātniskais 
potenciāls un vai finansējums pētniecībai šajā 
nozarē ir pietiekams ilgtspējīgas nozares attīstī-
bas nodrošināšanai. Vai starp zinātni un praksi iz-
veidojusies efektīva sadarbība? Cik aktuāli, pro-
duktīvi un lietderīgi ir veiktie pētījumi, cik no 
tiem ir ieviesti dzīvē vai izmantoti konkrētu prob-
lēmu atrisināšanai? Lai stiprinātu saites starp zi-
nātni un praksi, pastiprināma zinātnisko pētīju-
mu prezentēšana nozares profesionāļiem gan 
plašsaziņas līdzekļos, piemēram, nozares profe-
sionālajos izdevumos, gan zinātniskajās konfe-
rencēs, kurās pulcējami arī praktiķi. Iepazīšanās, 
kontaktu dibināšana, savstarpējas diskusijas un 
informācijas apmaiņa, nozares problēmu iztirzā-
šana veicinās savstarpēju dialogu, sadarbību, 
inovatīvu ideju un risinājumu rašanos.

Inovācijas nesaraujami saistītas arī ar izglītību. 
Speciālists, kas spēj rosināt un vadīt inovācijas 
procesus, visbiežāk ir darbinieks ar augstu kvali-
fikāciju. Līdzekļiem, kas atvēlēti darbinieku ap-
mācībai, ir pozitīva korelācija ar inovācijām — jo 
darbinieki ir vairāk un labāk izglītoti, jo lielāka ir 
inovāciju varbūtība. Tādēļ, lai ieviestu pārmai-

1 Atsevišķos gadījumos inovācijas rodas arī bez sākotnēja izgudro-
juma, tomēr pētniecība ir galvenais ideju rašanās avots.

ņas, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana 
ir vitāli svarīga. Savukārt kvalificētu speciālistu 
trūkums var radīt šķēršļus tālākai attīstībai.

Svarīga ir arī izglītības sistēmas pilnveide. Studi-
ju programmās būtu nepieciešams ieviest jaunus 
aktuālus studiju kursus. Piemēram, Norvēģijā 
Hordalandas apgabala bibliotēka (Hordaland 
County Library) sadarbībā ar Bergenas Universi-
tātes koledžu (Bergen University College) un 
Biznesa administrācijas institūtu (Institute of Bu-
siness Administration) 2012.gadā izveidojusi 
jaunu studiju programmu bibliotēkas personā-
lam Change management, innovation and know- 
ledge management (‘Pārmaiņu vadība, inovācija 
un zināšanu vadība’), kurā bibliotēku vadītāji 
apgūst īpašas prasmes pārmaiņu vadībā un ino-
vāciju ieviešanā. Studiju programma izveidota 
Norvēģijas Nacionālās bibliotēkas (Nasjonalbib-
lioteket) īstenotā projekta A changing library 
landscape ietvaros, un tās mērķis ir attīstīt stipru 
un radošu bibliotēku sistēmu. (20)

1.5. Inovāciju ieviešana
Sekmīgai inovāciju ieviešanai sabiedriskā sekto-
ra organizācijās nepieciešamas daudzas tās 
pašas prasmes un principi, kas tiek izmantoti uz-
ņēmējdarbībā, lai arī mērķi ir atšķirīgi. (19) Biz-
nesa uzņēmumu dominējošais mērķis, kā zināms, 
ir peļņas gūšana, bet publiskā sektora institūciju 
— savas misijas īstenošana. Abu šo mērķu sa-
sniegšana strauji mainīgajā pasaulē nevar veik-
smīgi noritēt bez inovāciju ieviešanas. Turklāt arī 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2282
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2282
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sabiedriskā sektora organizācijām ir pienākums 
efektīvi izmantot publiskos resursus. Kultūras 
iestāžu finansētāji arvien biežāk uzsver nepiecie-
šamību palielināt pašfinansējuma daļu kultūras 
iestāžu budžetos. Tas nozīmē, ka papildus bez-
maksas pamatpakalpojumiem ieviešami maksas 
pakalpojumi, kas ļautu gūt gan finansiālus ieņē-
mumus, gan apmierināt sabiedrības pieprasīju-
mu, gan nostiprināt izpratni par bibliotēku eko-
nomisko potenciālu un lomu tautsaimniecībā.

Inovācija nav tikai iedvesmas uzplaiksnījums, tas 
ir plānots un organizēts process, lai veiksmīgi īs-
tenotu radošās idejas dzīvē. Vērienīgākas inovā-
cijas parasti tiek vadītas projektu veidā. Tas 
nozīmē mērķtiecīgu aktivitāšu plānošanu, termi-
ņu noteikšanu un kontroli. (23, 255.−256. lpp.)

Pirms inovāciju ieviešanas parasti tiek veikta 
esošās situācijas analīze konkrētajā organizācijā 
un tās darbības vidē (piemēram, konkrētā apdzī-
votā vietā). Piemērots instruments šim nolūkam 
ir SVID (stipro un vājo pušu, iespēju un draudu) 
analīze2. Izmantojams arī citu organizāciju (mi-
nistriju, aģentūru u.c.) veiktais novērtējums, kā 
arī nozares pētījumu rezultāti, statistikas dati  
u.tml. Tā kā galvenais inovāciju ieviešanas mērķis 
parasti ir esošo un potenciālo klientu vēlmju un 
vajadzību apmierināšana, nepieciešams veikt 
2 SVID analīze un citi paņēmieni bibliotēkas iekšējās un ārējās vides 
izvērtējumam plašāk apskatīti izdevumā: Vadlīnijas bibliotēku 
darba plānošanai. LNB Stratēģiskās attīstības nodaļa, LNB Biblio-
tēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs. Rīga : Lat-
vijas Nacionālā bibliotēka, 2013, 15.-17.lpp. ISBN 978-9984-850-
17-7. Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/163037.pdf

gan pašreizējo vajadzību noskaidrošanu, gan 
nākotnes tendenču prognozēšanu. Inovācijas 
procesu var virzīt arī kāda problēmsituācija, ne-
pieciešamība to risināt.

1.5.1. Inovācijas process
Inovācijas process parasti ietver trīs galvenās 
fāzes (23, 256.−257. lpp.):

A Ideju ģenerēšana

Šajā fāzē liela nozīme ir radošumam. Vai radoša 
domāšana ir talants, kas piemīt tikai dažiem, vai 
arī to var apgūt un attīstīt ikviens? Mūsdienās 
pierādīts, ka radošumu iespējams attīstīt. Šim 
nolūkam izstrādātas dažnedažādas radošās do-
māšanas tehnikas. Viena no atzītām autoritātēm 
radošās domāšanas jomā ir Edvards de Bono 
(Edward de Bono, dz. 1933.), kurš piedāvā tādas 
radošās domāšanas tehnikas kā laterālā domā-
šana, sešu cepuru metode, ūdensloģika, CoRT 
un DATT. Latviešu valodā tulkotas autora grā-
matas “Sešas domāšanas cepures”, “Lieliskais 
prāts”, “Kā gūt radošas idejas”, “Domā! Kamēr 
nav par vēlu”. Idejas radošuma attīstībai piedā-
vā arī starptautiski pazīstamais līderības attīstī-
bas konsultants Džons Edeirs (John Adair, dz. 
1934.). Latviešu valodā tulkotas autora grāmatas 
“Radošās domāšanas māksla. Kā radīt jaunas un 
izcilas idejas”, “Līderība un inovācija”). Ideju ģe-
nerēšanā iespējams izmantot arī tādas metodes 
kā, piemēram, prāta vētru, metodi 6-3-5, analo-
ģiskās spriešanas metodi, u.c. (11, 48.−81. lpp.)

Bibliotekāra profesijā, kur līdz šim dominējusi 
nepieciešamība pēc kārtības, precizitātes un pe-
dantiskas standartu ievērošanas, radošuma ie-
viešana darba vidē ir liels izaicinājums. Radoša 
klimata un radošuma kultūras veidošana biblio-
tēkā ir viens no svarīgākajiem bibliotēkas vadītā-
ja uzdevumiem. (24)

Tā kā inovācijas nav pašmērķis, ideju ģenerēša-
nai jānotiek saskaņā ar inovāciju mērķiem. Ino-
vāciju mērķi var būt:

 - panākt lielāku apmierinātību ar bibliotēkas 
pakalpojumiem;

 - atrisināt kādu problēmsituāciju;
 - paaugstināt darba efektivitāti;
 - piesaistīt jaunus lasītājus un saglabāt esošos;
 - uzlabot bibliotēkas tēlu;
 - iegūt sabiedrības/pašvaldības atbalstu u.c.

Lai arī visbiežāk iniciatīvu uzņemas atsevišķas 
radošas personas, par daudz efektīvāku tiek uz-
skatīta visu organizācijas darbinieku iesaistīša-
na ideju ģenerēšanā un arī lēmumu pieņemša-
nas procesā, tādējādi iegūstot daudz lielāku 
zināšanu, pieredzes un jaunrades potenciālu: 
“Katram uzņēmuma darbiniekam ir aptuveni 
10 000 miljonu smadzeņu šūnu, piedevām vēl 
ievērojamas gara spējas, prasme analizēt, sin-
tezēt un novērtēt. Šie procesi mūsos var noritēt 
ar nodomu — apziņā — vai arī netīši un mazāk 
paredzami — zemapziņā, sniedzot mums at-
klāsmes, intuīciju, spožas idejas, instinktīvas iz-
jūtas, mājienus, fantāzijas un nejaušas novato-
risku ideju pērles.” (3, 17. lpp.)

http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/64607-doma_kamer_nav_par_velu.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/64607-doma_kamer_nav_par_velu.html
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B Ideju un to īstenošanas koncepciju testēšana 
(pārbaude) un attīstīšana

Tiek lietotas dažādas kritēriju kombinācijas, lai 
testētu izvirzītās inovāciju idejas un koncepcijas 
to ieviešanai. Galvenokārt noskaidrojamas atbil-
des uz šādiem jautājumiem:

 - Vai ideja ir dzīvotspējīga? Vai vērts to 
īstenot?

 - Kāda varētu būt potenciālā lasītāju interese 
par inovāciju?

 - Vai kāds jau nesniedz šādu pakalpojumu; vai ir 
konkurenti?

 - Vai inovācija atbilst organizācijas misijai, pro-
fesijas vērtībām, profesionālajai ētikai u.tml.?

 - Vai organizācijai ir atbilstoši resursi (cilvēkre-
sursi, tehnoloģijas, finanses), lai inovāciju 
ieviestu?

Šajā fāzē bieži jāpieņem ar risku saistīti stratēģis-
ki lēmumi. Ieviešot inovācijas, jārēķinās ar ne-
veiksmju iespējamību — jebkuras pārmaiņas ir 
saistītas ar risku. Tieši tādēļ daudzi mēdz atteik-
ties no jauninājumu ieviešanas, jo īpaši publiska-
jā sektorā, kur nav tieša stimula uzņemties risku 
kā komercuzņēmumiem — izredzes uz paaugsti-
nātu peļņu. Taču vai lielāks risks nav neriskēt un 
palikt uz vietas? Riskus jāmācās identificēt, no-
vērtēt (kāda ir realizēšanās varbūtība, cik liels 
varētu būt zaudējums) un vadīt (izvairīšanās no 
riska, riska līmeņa samazināšana u.c.). Jāizvairās 
no pārmaiņām tikai pārmaiņu pēc, no neapdo-
mīgām, nevajadzīgām izmaiņām jeb, citējot 

Šekspīru: “Tiecoties būt labāki, mēs bieži sagan-
dējam to, kas bijis labs.” (3, 19. lpp.)

Ja ideja tiek atzīta kā ieviešama, izstrādājama ino-
vācijas īstenošanas stratēģija un nosakāmi izpil-
des termiņi, kā arī jālemj par resursu piešķiršanu.

C Ideju ieviešana

Inovāciju projekta resursu koordinācija un 
vadība variējas atkarībā no konkrētā inovācijas 
veida un organizācijas, kurā tā tiek ieviesta. Šīs 
fāzes svarīgs posms ir inovācijas mārketings, jo 
nereti klienti, kuru labā inovācija ieviesta, kon-
servatīvisma, inerces vai nezināšanas dēļ to ne-
izmanto. Tādēļ nepieciešams īstenot pasāku-
mus, kuros klienti tiek aicināti izmēģināt jauno 
pakalpojumu, tiek izskaidrotas pakalpojuma 
priekšrocības.

Pēc inovāciju ieviešanas svarīgi ar lietotājiem uz-
turēt atgriezenisko saiti un analizēt ieviestā jau-
ninājuma rezultātus, vajadzības gadījumā nodro-
šinot korekcijas, pielāgojumus un uzlabojumus.

1.5.2. Inovācijas veicinošie un kavējošie 
faktori
Kādēļ dažas organizācijas attīstās un ievieš inovā-
cijas veiksmīgāk nekā citas?

Daudzos pētījumos apstiprinājusies radošumu 
un inovācijas atbalstošas, iedrošinošas un veici-
nošas darba vides nozīme. (22, 10.−11. lpp.) 

Diemžēl daudziem cilvēkiem, tostarp vadītājiem, 
radošums joprojām saistās tikai ar mākslas sfēru. 
Tiecoties uzlabot kvantitatīvos darba rādītājus, 
nevilšus var tikt izveidota pārlieku kontrolēta vide, 
kas ierobežo cilvēku iespējas radoši darboties. 
(10, 7.−8. lpp.) Organizācijai, kuras mērķis ir attīs-
tība un izaugsme, jāizstrādā inovatīvas organizā-
cijas kultūra. (11, 200.−204. lpp.) Tiek uzsvērta or-
ganizācijas vadītāja izšķirošā loma inovatīvas 
organizācijas kultūras radīšanā. Piemēram, Apvie-
notajā Karalistē 2009.gadā veiktā pētījumā, kurā 
tika aptaujāti 850 darbinieki no dažādām organi-
zācijām, 46% respondentu kā vissvarīgāko nosa-
cījumu, lai rastos inovācijas, minēja entuziastisku, 
jaunām idejām atvērtu, inovācijas atbalstošu un 
veicinošu vadītāju. (22, 5. un 10.−11. lpp.) Vadītā-
jam svarīga arī spēja pieņemt lēmumus, vēlme 
mainīties, uzdrīkstēšanās riskēt, kā arī iniciatīva un 
radošums kā rosinošs un iedvesmojošs piemērs 
darbiniekiem. Augstu tika vērtēts uz sadarbību 
vērsts, ikviena darbinieka līdzdalību lēmumu pie-
ņemšanā nodrošinošs vadības stils, aktīvs vadības 
atbalsts jaunu ideju īstenošanai (nevis skepse, kri-
tika, pārmetumi), iecietība pret neveiksmēm un 
kļūdām (nevis nonievāšana, sodi, pat pazeminā-
šana amatā).

Svarīga ir arī resursu (tajā skaitā finanšu) pieejamī-
ba inovāciju projektiem, moderna tehniskā bāze, 
progresīvas tehnoloģijas, izglītoti un radoši 
darbinieki.
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Inovācijas bremzējoši faktori organizācijās:
 - izpratnes trūkums par inovācijas lomu organi-
zācijas attīstībā; šaubīga, skeptiska vai noraido-
ša attieksme pret jaunām idejām;

 - iesīkstējusi, rutinēta, birokrātiska vide;
 - nemotivēts, pasīvs personāls; inovatīvu, 
radošu darbinieku trūkums;

 - kvalificēta personāla trūkums, nepieciešamo 
zināšanu trūkums (piemēram, jaunās tehnolo-
ģijas, pārmaiņu vadība);

 - pretestība pārmaiņām, piesardzība, zems paš-
vērtējums, negatīvā domāšana (“mēs to 
nevaram”);

 - izvairīšanās no riska uzņemšanās, bailes no 
neveiksmēm, pieticība, pārliecība, ka “viss 
tāpat ir labi”;

 - novecojusi materiāltehniskā bāze;
 - nepietiekams IT atbalsts;
 - līdzekļu trūkums inovatīvās darbības finansē-
šanai (budžeta ierobežojumi, apgrūtināta pie-
kļuve finansējumam);

 - laika trūkums, noslogotība ar ierastajiem 
darba pienākumiem;

 - nepietiekami ieguldījumi zinātniskajā pētnie-
cībā un izglītībā; vāji funkcionējoša pētniecis-
kā vide; nepietiekama sadarbība starp zinātni 
un praksi, nespēja produktīvi izmantot pētnie-
cības rezultātus u.c.

 - nozares inovatīvās attīstības politikas 
trūkums.

Resursu nepietiekamība ir biežs šķērslis inovatīva-
jai attīstībai. Ja organizācijai ir maz resursu, vērtī-
gi ir apvienoties t.s. inovāciju tīklos — organizāci-

ju apvienībās, kas apmainās ar informāciju, 
zināšanām un resursiem ar mērķi aktivizēt inovāci-
jas procesu un palielināt organizāciju inovācijas 
spēju. (11, 212. lpp.) Šāda tīkla sniegtās priekšro-
cības ir mazāki izdevumi inovācijai, jo tie tiek dalīti 
starp partneriem, kā arī zināšanu un prasmju ap-
maiņas iespēja. Cits izplatīts risinājums resursu 
trūkuma apstākļos ir koncentrēties uz citvalstu zi-
nātnes, pētniecības un tehnoloģisko sasniegumu 
maksimāli efektīvu izmantošanu, inovāciju pār-
ņemšanu vai adaptēšanu (inovāciju pārnese). Ie-
spējams, ir vērts palūkoties arī citu nozaru virzie-
nā. Noderīgi var būt arī pārņemt savas valsts 
bibliotēku tīkla partneru veiksmīgo inovatīvo pie-
redzi — varbūt ar esošo problēmu kāds cits jau ir 
saskāries un to veiksmīgi atrisinājis?

Lai arī ne vienmēr inovāciju ieviešanai nepiecie-
šams liels finanšu ieguldījums un nereti idejas ie-
spējams īstenot ar pavisam nelieliem resursiem 
(mazbudžeta jeb zemo izmaksu inovācijas), 
tomēr bez pietiekama finansējuma ilgtermiņā 
nav iespējams panākt vērā ņemamu inovatīvo 
attīstību. Tādēļ ir svarīgi uzlabot bibliotēku fi-
nansētāju izpratni par inovāciju nozīmīgumu.
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2. Inovācijas ārvalstu 
bibliotēkās

Citvalstu bibliotēku inovatīvā pieredze var kļūt 
par noderīgu ideju un ierosmju avotu, kā arī pa-
plašināt izpratni par bibliotēku attīstības tenden-
cēm pasaulē.

Ārvalstu bibliotēku inovācijas atspoguļo kardi-
nālu bibliotēkas lomas maiņu. No dažādu mate-
riālu krātuvēm un vietas individuālām studijām 
bibliotēkas kļuvušas par sociālo un kultūras akti-
vitāšu centriem. Bibliotekārs no pasīva informā-
cijas krājumu organizētāja un pārvaldītāja kļuvis 
par aktīvu satura veidotāju un sabiedrisku pasā-
kumu organizatoru. Bibliotēku jaunais moto 
skan: “Mazāk grāmatu, vairāk dzīves!”. Radušās 
bibliotēkas, kurās grāmatu plauktus pilnībā aiz-
stājušas tehnoloģiju darbstacijas un telpas ap-
spriedēm, sanāksmēm un pasākumiem. Par ne-
atņemamu bibliotēku telpu sastāvdaļu kļūst 
skatuve, izstāžu zāles, kafejnīcas. Bibliotēku in-
terjeros dominē komforts un mājīgums.

Jauno tehnoloģiju un elektroniskās informācijas 
ekspansija pilnībā izmainījusi sabiedrības dzīves 
stilu. Tādēļ bibliotēkas steidz piedāvāt elektro-
niskos resursus (e-grāmatas, e-žurnālus, e-au-
diovizuālos resursus u.c.) attālināti, kā arī nodro-
šināt e-resursu un e-pakalpojumu pieejamību 
mobilajās ierīcēs. Uz globālo tīmekli pārceltas 
arī citas bibliotēku funkcijas, piemēram, lasīša-

nas veicināšana, krājuma popularizēšana. Daļu 
inovāciju rosinājušas sociālās un ekonomiskās 
pārmaiņas, piemēram, sabiedrības novecošana, 
urbanizācija, bezdarbs, pieaugošā iedzīvotāju 
migrācija.

Tā kā ikvienai bibliotēkai raksturīga sava unikālā 
darbības vide, ne viss var izrādīties noderīgs. 
Neviennozīmīgi vērtējamas dažas ASV bibliotē-
ku inovācijas, kurām nav tiešas saistības ar bib-
liotēkas misiju un funkcijām, piemēram, nodar-
bošanās ar dārzniecību un sēklu izplatīšana, 
salsas un tango nodarbību organizēšana, elek-
trotehnikas, mājsaimniecības un dārza piederu-
mu noma. Dānijas ‘atvērtās bibliotēkas’ kon-
cepts — vai Latvijas bibliotēkās tas nepārvērstos 
par katastrofu? Pieredzi nedrīkst pārņemt mehā-
niski, arī inovāciju pārneses gadījumos ievēroja-
mi visi sekmīgas inovāciju ieviešanas pamatprin-
cipi, tajā skaitā inovācijas idejas testēšana un 
risku analīze.

‘Dzīvojamā istaba’ Sietlas (ASV) publiskajā bibliotēkā
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2.1. Mobilie bibliotēkas pakalpojumi
Arvien straujāk sabiedrības ikdienā ienāk viena 
no pēdējām tehnoloģiju aktualitātēm — mobi-
lās ierīces (viedtālruņi, planšetdatori, IPod u.c.), 
kas pamazām kļūst par primāro piekļuves rīku 
globālajam tīmeklim. Mobilo tehnoloģiju attīstī-
ba padarījusi komunikācijas un pieeju informāci-
jai ērtu, ātru un vieglu, neierobežotu laikā un 
telpā. Arī bibliotēkas nevar ignorēt to straujo iz-
platību, tādēļ viena no jaunākajām tehnoloģis-
kajām inovācijām bibliotēku darbā ir mobilie 
bibliotēku pakalpojumi.

Mobilie bibliotēkas pakalpojumi — pakalpoju-
mi, kas bibliotēkas lietotājam pieejami jebkurā 
laikā, jebkurā vietā ar mobilo ierīču un mobilā in-
terneta starpniecību. (3, 14. lpp.)

Sākotnēji grūtības radīja šī jēdziena formulē-
jums, jo Latvijā līdz šim ar mobilajiem bibliotēku 
pakalpojumiem tika saprasti bibliotēku pakalpo-
jumi un krājumi, kas fiziski tiek nogādāti tieši pie 
lietotāja, piemēram, ar speciāli aprīkotu trans-
porta līdzekli (bibliobusu) vai citu transporta lī-
dzekli. Tomēr starp esošo un jauno termina 
nozīmi pretrunu nav — pirmajā gadījumā mobi-
litāte ir fiziska (braukt, vest, nest), bet otrajā 
— virtuāla.3

Tādējādi, piedāvājot mobilos bibliotēku pakalpo-
jumus, bibliotēkas kļūst par mūsdienīgām institū-
cijām, kas nodrošina piekļuvi un ļauj bibliotēkas 

3 Šobrīd termins izvirzīts izskatīšanai Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas termino-
loģijas apakškomisijā.

resursus lietot attālināti — arī ceļā, transportā, 
publiskās vietās, parkā, pie jūras.

Galvenie pakalpojumi mobilajā vidē

Arvien vairāk bibliotēku piedāvā savas tīmekļa 
vietnes mobilo versiju. Tā ir ērti atverama no 
mobilajām ierīcēm, ar viegli uztveramu satura un 
attēlu izkārtojumu, kas īpaši piemērots mazākam 
laukumam, un, ņemot vērā, ka pele un klaviatū-
ra aizvietota ar skārienekrānu vai kursorsviru — 
to ir ērti lietot pieskaroties. Raksturīgi parametri 
ir ierobežots teksta daudzums un viegla navigā-
cija. Parasti mobilajā versijā pieejams mazāk pa-
kalpojumu, jo tā adaptēta ierobežotajai mobilo 
iekārtu jaudai un veiktspējai, nelielajam 
ekrānam.

Mobilās lietotnes ir mobilo ierīču operētājsistē-
mām speciāli izstrādātas programmas. Tas ir jau 
krietni sarežģītāks risinājums, un bibliotēkas 
mobilā lietotne parasti top pēc tīmekļa vietnes 
mobilās versijas izstrādes. Bieži mobilā lietotne 
funkcionalitātes ziņā ir tieša kopija bibliotēkas tī-
mekļa vietnes mobilajai versijai, tomēr tā ir 
ātrāka, vizuāli pārskatāmāka un ērtāk lietojama. 
Lietotņu papildu priekšrocība — tā var izmantot 
iebūvētās telefona funkcijas, piemēram, noteikt 
atrašanās vietu, lietot fotokameru, sūtīt interaktī-
vus atgādinājumus, darboties bez internetslēgu-
ma u.c.

Mobilie bibliotēkas pakalpojumi ļauj bibliotēkas resursus lietot at-

tālināti - ceļā, transportā, publiskās vietās, parkā
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Ieskats ASV bibliotēku mobilajās lietotnēsKādus mobilos pakalpojumus visvairāk vēlas 
bibliotēku lietotāji?

Pirmkārt, piekļuvi savam lietotāja kontam un 
pieeju bibliotēkas publiskajam tiešsaistes katalo-
gam (online public access catalogue, OPAC) 
caur mobilajām ierīcēm — iespēju izdevumus 
meklēt, pasūtīt, rezervēt, pagarināt to izsniegša-
nas laiku, kā arī eksportēt atrastos ierakstus vai 
savāktos datus savā ierīcē vai nosūtīt tos pa e-
pastu. Šī pakalpojuma popularitāte izraisījusi pat 
jauna termina rašanos — MOPAC jeb Mobile 
OPAC — mobilais tiešsaistes katalogs.

Mobilajā tīmekļa vietnes versijā parasti pieejama 
arī informācija par bibliotēkas darba laiku, kon-
taktinformācija (telefons, e-pasts, Skype), biblio-
tēkas atrašanās vietas karte (nereti ar ceļa norā-
dēm uz bibliotēku), ātrā piekļuve bibliotēkas 
Twitter, Flickr, YouTube, Facebook profiliem.

Piemēram aplūkojama Ņujorkas publiskās bib-
liotēkas (The New York Public Library) tīmekļa 
vietnes mobilā versija Mobile Beta site. Kolum-
bijas apgabala publiskās bibliotēkas (The Dis-
trict of Columbia Public Library) mobilās lietot-
nes Iphone, Blackberry un Android lietotājiem 
sniedz pilnu pieeju lietotāja kontam, iespēju 
meklēt bibliotēkas katalogā, apskatīt izdevuma 
vāku un kopsavilkumu, pasūtīt izdevumus tajā fi-
liālē, kurā nepieciešams. Sniegta informācija par 
filiāļu atrašanās vietu un filiāles foto, kontaktin-
formācija, darba laiks. Tiek piedāvāts arī populā-
rāko grāmatu saraksts.

http://m.nypl.org/
http://dclibrary.org
http://dclibrary.org
http://dclibrary.org/appsandsocialmedia
http://dclibrary.org/appsandsocialmedia
http://dclibrary.org/appsandsocialmedia
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Mobilās tīmekļa vietņu versijas un mobilās lie-
totnes sākušas izstrādāt arī Latvijas institūcijas, 
kā piemērus var minēt:

 - Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa viet-
nes mobilā versija — pieejama no mobilajām 
ierīcēm;

 - Latvijas Universitātes lietotne mobilajām 
ierīcēm;

 - mobilā lietotne “LU Bibliotēkas SZF bibliotē-
ka” — pieejama tikai ierīcēs, kas izmanto 
Android operētājsistēmu;

 - Latvijas Kultūras kartes mobilā lietotne — 
palīdz atrast kultūras objektus visā Latvijā;

 - Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mobilā lie-
totne “RTU mobile”;

 - sabiedrības Tilde mobilā lietotne “Tildes Tak-
vedis” — tikai Android mobilajās ierīcēs.

Kādi mobilie e-pakalpojumi vēl pieejami 
bibliotēkās?

 - Mobilās kolekcijas — e-grāmatas, audiogrā-
matas, mūzika, filmas, attēli un citi multimedi-
ji, kurus iespējams lietot mobilajās ierīcēs.

 - Mobilās datubāzes — izmantošanai mobilajās 
ierīcēs pielāgotas datubāzes.

 - Mobilās uzziņas.
 - Mobilā drukāšana.
 - Bibliotēkas jaunumi/ziņas. Bibliotēkas notiku-
mu kalendārs.

 - Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ).
 - Bibliotēkas teksta īsziņu (Short Message Servi-
ce, SMS) paziņojumi dažādiem mērķiem (pa-

sūtīto materiālu pieejamība, lietošanas termi-
ņa beigas u.c.).

 - Jauno, populārāko vai ieteikto grāmatu 
saraksti.

 - Mobilā virtuālā ekskursija bibliotēkā.
 - Bibliotēkas iekštelpu plāns.
 - Informācija par datoru un grupu diskusiju 
telpu pieejamību, to rezervēšanas iespēja.

 - Tīmekļa kamera video straumēšanai tiešsais-
tē, lai lietotāji var apskatīt bibliotēkas noslo-
gojumu vai to, cik gara rinda ir kafejnīcā kon-
krētajā mirklī.

Informācija par datoru un telpu pieejamību bibliotēkas mobilajā lietotnēBibliotēkas iekštelpu plāns mobilajā lietotnē

 - Iespēja izveidot savu personisko 
grāmatplauktu.

 - Bibliotēkas informatīvais biļetens.
 - Iespēja abonēt bibliotēkas RSS ziņu plūsmu.

Pirms mobilo pakalpojumu ieviešanas iesakāms 
veikt lietotāju paradumu izpēti — kuras ir domi-
nējošās mobilo ierīču operētājsistēmas (Latvijā 
izplatītākā ir Android), kādi pakalpojumi ir 
nepieciešami.

http://www.lnb.lv/
http://www.lnb.lv/
http://www.lu.lv/par/mediji/mob/
http://www.lu.lv/par/mediji/mob/
http://ej.uz/luszfbibapp
http://ej.uz/luszfbibapp
http://app.kulturaskarte.lv/
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2.2. Mobilā lietotne — iespēja bibliotēkas 
kolekciju ielikt lietotājam plaukstā
Šobrīd vairums bibliotēku mobilo lietotņu izstrā-
dātas ar mērķi nodrošināt elementāru piekļuves 
iespēju bibliotēkas tiešsaistes katalogam, lieto-
tāja kontam un pamatinformācijai par bibliotēku 
no mobilajām ierīcēm.

Taču mobilo lietotņu izstrādāšana un ieviešana 
bibliotēku darbā sniedz arī lielisku iespēju inova-
tīvā veidā popularizēt bibliotēkās krāto kultūras 
mantojumu. Ar to palīdzību iespējams paplaši-
nāt pieejamību gan bibliotēkas iespiestajām, 
gan digitālajām kolekcijām, nodrošināt piekļuvi 
unikāliem bibliotēkas materiāliem un novadpēt-
niecības kolekcijām, integrēt bibliotēkas resur-
sus mūsdienīgajā informācijas vidē.

E-gids Scan José

Centrālamerikas valsts Kostarikas galvaspilsētā 
Sanhosē, kas dibināta 1777.gadā, ir daudz, ko 
apbrīnot — gan tās senā vēsture, gan muzeji, 
kultūras centri, arhitektūras un vēstures piemi-
nekļi, parki, laukumi, debesskrāpji, tirgi. Lai 
sniegtu iespēju to iepazīt gan valsts iedzīvotā-
jiem, gan daudzajiem tūristiem, Sanhosē publis-
kā bibliotēka (San José Public Library) izveidoju-
si mobilo lietotni — bezmaksas interaktīvu gidu 
jeb e-gidu Scan Jose mobilajām ierīcēm. E-gida 
trīs vēsturiskajos ekskursiju maršrutos (kopumā — 
31 apskates objekts) iekļauta informācija par ap-
skates objektiem un vēsturiski attēli no bibliotē-
kas kolekcijām. Šādā veidā bibliotēka popularizē 

savas unikālās vēsturiskās kolekcijas un padara 
vispārpieejamus kolekciju dārgumus, par kuriem 
citādi uzzinātu vien retais. Lietotne arī samazina 
pieejamības ierobežojumu bibliotēkas kolekci-
jām, jo sakarā ar finanšu samazinājumiem dažu 
bibliotēkas filiāļu darbalaiks tika samazināts līdz 
25 stundām nedēļā. Bibliotēkas moto: “Mēs 
esam jums, lai kur arī jūs būtu, lai kādu ierīci jūs 
lietotu.”

Lai arī pirms lietotnes radīšanas bibliotēka tieš-
saistē jau bija izvietojusi vairāk nekā 1300 digitā-
lās datnes, tās bija pieejamas vienīgi, izmantojot 
parastos datorus, kas ne visiem un ne visur ir 
pieejami vai ērti. Turklāt pēdējie Pjū pētniecības 
centra (Pew Research Center) dati norādīja uz 
mobilo ierīču lietošanas pieauguma tendenci at-
šķirībā no stacionārajiem datoriem, kurus izman-
to arvien mazāk. Bibliotēkas personāls uzsver, ka 
līdz ar lietotnes izstrādi savas kolekcijas lietotā-
jiem burtiski ielikuši plaukstās. Lai arī tā ir tikai 
neliela daļa no bibliotēkas bagātīgās kolekcijas, 
tā rosina papildus iepazīt gan krājumus uz vietas 
bibliotēkā, gan bibliotēkas resursus tīmeklī.

Mobilās lietotnes izstrādē izmantota program-
ma Google Maps, globālās pozicionēšanas sis-
tēmas (GPS) informācija un ģeotagošana. Papil-
dus izstrādāta mobilajām ierīcēm draudzīga 
lietotnes tīmekļa vietne http://www.scanjose.
org/. Apskates objektiem ikviens var pievienot 
komentārus un atsauksmes, dalīties ar tiem Fa-
cebook, Google+, Twitter, Pinterest, WordPress 
un neskaitāmos citos sociālajos tīklos; iegūt iz-

drukai draudzīgu lapas versiju u.c. Tie, kuri vēlas, 
ekskursiju maršrutus var “izstaigāt” tiešsaistē arī 
no sava stacionārā datora.

Lietotni plānots turpināt attīstīt, pievienojot 
arvien jaunus maršrutus.

http://www.sjpl.org
http://www.scanjose.org/
http://www.scanjose.org/
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file:///C:/Users/akrumina/Desktop/ [skat<012B>ts 2014.g. 15.apr.]. Pieejams:
http://www.metroactive.com/features/columns/silicon-alleys_20110907.html
http://www.metroactive.com/features/columns/silicon-alleys_20110907.html
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2.3. E-grāmatas publiskajās bibliotēkās

Pateicoties arvien lielākai e-grāmatu lasītāju, 
planšetdatoru un viedtelefonu izplatībai, sa-
biedrībā lēnām, bet stabili nostiprinās ieradums 
lasīt digitālu saturu. ASV, saskaņā ar jaunāko Pjū 
pētniecības centra (Pew Research Center) pētī-
jumu (6), kurš tika veikts 2014.gada 2.–5. janvā-
rī, vismaz vienu e-grāmatu pēdējo 12 mēnešu 
laikā izlasījuši jau 28% pieaugušo (pētīti respon-
denti no 18 gadu vecuma). Vēl tikai 2012.gada 
beigās tie bija 23%. Pētījumā izsekots arī plan-
šetdatoru un e-grāmatu lasītāju īpašnieku skaita 
pieaugumam no 2010.gada līdz 2014.gadam.

Ņemot vērā pieaugošo e-grāmatu popularitāti, 
ASV jau 2012.gadā 76% publisko bibliotēku pie-
dāvāja saviem lasītājiem e-grāmatas, bet 39% iz-
sniedza arī e-grāmatu lasītājus. (5)

Visvairāk e-grāmatu komplektēšanu bibliotēkās 
ierobežo izdevēju augstās cenas. Lai apvienotu 
finanšu līdzekļus e-grāmatu iegādei, ASV tiek 
veidoti bibliotēku konsorciji. Piemēram, 
2011. gadā 17 Viskonsīnas štata reģionālās pub-
lisko bibliotēku sistēmas apvienojās Viskonsīnas 
publisko bibliotēku konsorcijā (Wisconsin Public 
Library Consortium), izveidojot Viskonsīnas Digi-
tālo bibliotēku (Wisconsin’s Digital Library). Di-
gitālās bibliotēkas resursus (e-grāmatas, audio-
grāmatas, video un mūziku) var izmantot visu 
konsorcijā apvienoto bibliotēku lasītāji — nepie-
ciešama vien bibliotēkas lasītāja karte un PIN 
kods. Pateicoties resursu apvienošanai, ikkatras, 
pat vismazākās Viskonsīnas štata bibliotēkas la-
sītājam 2013.gadā pieejamas aptuveni 60 000 

e-grāmatas un vairāk nekā 10 000 audiogrāma-
tas. Neskatoties uz plašo piedāvājumu, pieprasī-
jums joprojām to pārsniedz. (3)

Arī Vācijā ļoti izplatīta ir bibliotēku apvienību vei-
došana digitālo mediju iegādei. (1) Lielākā ir Der 
OnleiheVerbundHessen — tajā apvienojušās 67 
Hesenes publiskās un skolu bibliotēkas. 
2013. gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, e-grāmatu 
izsniegums Der OnleiheVerbundHesse palielinā-
jies par 300%. Der OnleiheVerbundHesse bib-
liotēkās, tāpat kā citās Vācijas bibliotēkās, e-grā-
matu lasītāji reģistrētajiem lietotājiem tiek 
izsniegti bez maksas.

Planšetdatoru īpašnieku skaita pieaugums ASV no 2010. līdz 

2014.gadam

E-grāmatu lasītāju īpašnieku skaita pieaugums ASV no 2010. līdz 

2014.gadam

http://dbooks.wplc.info
http://www.onleiheverbundhessen.de/
http://www.onleiheverbundhessen.de/
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Autortiesību nosacījumi attiecībā uz fiziskiem un 
digitāliem darbiem krasi atšķiras, tādēļ atšķirīgi 
ir arī to izsniegšanas nosacījumi bibliotēkās. Ie-
gādājoties fiziskus izdevumus, pircējs kļūst par 
īpašnieku ar tiesībām tos aizdot, pārdot, dāvi-
nāt, u.tml. Taču digitāliem darbiem tiesību turē-
tājs joprojām paliek izdevējs, tādēļ digitāli darbi 
var tikt patapināti tikai ar tiesību īpašnieka atļau-
ju — iegūstot licenci. Licenču modeļi ir dažādi, 
taču pamatnosacījums ir viens — nodrošināt di-
gitālu darbu lietošanas kontroli, kas ietver vairā-
kus piekļuves tiesību ierobežojumus:

 - ierobežots izsnieguma termiņš;
 - kontrolēts lasītāju skaits (parasti tāpat kā fizis-
kajiem izdevumiem — viena licence vienlaicī-
gi tikai vienam lasītājam);

 - pretdrukāšanas un pretkopēšanas aizsardzība;
 - savienojuma nosacījumi (tikai tiešsaistē vai arī 
bezsaistē).

Lai nodrošinātu digitālu darbu lietošanas kon-
troli, nepieciešams īpašs tehnoloģiskais risinā-
jums. Kā piemērs minama Vācijas publiskajās 
bibliotēkās izplatītākā e-mediju platforma Die 
Onleihe, kas nodrošina e-grāmatu, audiogrāma-
tu, e-laikrakstu un žurnālu, mūzikas un video iz-
sniegšanu reģistrētajiem bibliotēku lietotājiem 
izmantošanai gan tiešsaistes režīmā, gan lejup-
lādēšanai savā lasāmierīcē, tajā skaitā Apple un 
Android mobilajās ierīcēs. 

Platformu izveidojis vadošais Vācijas e-mediju 
agregators4 DiViBib. Vāciski runājošajās valstīs 
— Vācijā, Austrijā un Šveicē — Die Onleihe plat-
formu izmanto vairāk nekā 1600 bibliotēkas. 
Vācijā vien šis pakalpojums pieejams vairāk nekā 
30 miljoniem iedzīvotāju. Pašlaik Die Onleihe 
tiek piedāvāti aptuveni 120 000 digitālu darbu 
no vairāk nekā 800 izdevniecībām, katru gadu 
tiek pievienoti aptuveni 15  000 jaunu darbu. 
2012.gadā no šīs platformas lejuplādēti gandrīz 
četri miljoni vienību, 2013.gadā prognozēti sep-
tiņi miljoni. Pēdējā laikā, ņemot vērā lielo pie-
prasījumu, Die Onleihe piedāvā bibliotēkām ie-
gādāties XL licences, kas nozīmē, ka darbu 
vienlaicīgi var izmantot vairāk nekā viens lieto-
tājs. Sistēma piedāvā arī izdevumu rezervēšanas 
iespēju, ja e-izdevums ir jau izsniegts.

Angliski runājošajās valstīs vispopulārākā ir glo-
bālā digitālā satura (e-grāmatu, audiogrāmatu, 
mūzikas un video) izplatītāja OverDrive platfor-
ma. Dibināts 1986.gadā, šobrīd OverDrive pie-
dāvā vairāk kā miljonu digitālo vienību nosauku-
mu no vairāk nekā 2000 lieliem un maziem 
izdevējiem visā pasaulē. 

OverDrive pakalpojumu izmanto vairāk nekā 
22 000 bibliotēkas, skolas un koledžas. OverDri-
ve platforma atbalsta vairumu e-grāmatu lasītā-
4 Starpnieks starp bibliotēkām un izdevniecībām, kas apkopo iz-
devniecību piedāvājumu vienuviet, vienojas ar izdevniecībām par 
licencēm, kārto pirkumus, nodrošina platformu drošai un kontrolē-
tai e-mediju izsniegšanai, piegādā metadatus bibliotēku iegādāto 
e-mediju integrēšanai bibliotēku OPAC. Vācijā ir divi agregatori — 
bez jau pieminētā DiViBib darbojas vēl arī Ciando.

Vācijas e-mediju platforma Die Onleihe

http://www.onleihe.net/
http://www.onleihe.net/
https://www.overdrive.com/
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ju, planšetdatoru, Mac un Windows datoru un 
lielāko daļu viedtelefonu. Arī OverDrive sācis 
piedāvāt Maximum Access licenci, kas ļauj atse-
višķus izdevumus piedāvāt neierobežotam lasī-
tāju skaitam vienlaikus. Bibliotēkas pašas var no-
teikt izsniegšanas termiņu — 7, 14 vai 21 diena.

Angliski runājošajās valstīs izplatītas arī citas e-
grāmatu izsniegšanas platformas bibliotēkām, 
piemēram, Jaunzēlandes lielākā tiešsaistes grā-
matu piegādātāja Wheelers Book produkts 
Wheelers ePlatform, kas darbojas kopš 
2011. gada maija. Papildus visām iepriekšminē-
tajām iespējām šajā platformā paredzētas elastī-
gas administrēšanas tiesības bibliotekāriem, 
piemēram, izsniegšanas termiņu dažādošana no 
1 līdz 60 dienām vai arī izdevumu izsniegšanas 
ierobežošana pēc vecuma. Šī e-grāmatu izsnieg-
šanas platforma kļuvusi populāra zemāku ievie-
šanas un uzturēšanas izmaksu dēļ, jo tā ir tikai lī-
dzeklis, lai sasniegtu galveno mērķi — e-grāmatu 
tirdzniecības apjomu palielināšanos.

Tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka ne katrs tam 
spēj izsekot līdzi pat tādā tehnoloģiju lielvalstī 
kā ASV. Tādēļ bibliotēkas par savu mērķi izvirzī-
jušas ne tikai e-resursu nodrošināšanu bibliotēku 
lietotājiem, bet arī to popularizēšanu. Piemē-
ram, minētais Viskonsīnas publisko bibliotēku 
konsorcijs izveidojis īpašu jauno tehnoloģisko 
ierīču izstādi jeb tā saukto Tehnoloģiju zoodārzu 
(Technology petting zoo), kas ļauj vietējai sa-
biedrībai iepazīt un izmēģināt dažāda veida di-
gitālas ierīces — e-grāmatu lasītājus, planšetda-

torus, viedtelefonus, MP3 atskaņotājus. 
Bibliotekāri konsultē tehnoloģiskos jautājumos, 
instruē, kā ielādēt e-grāmatas un audiogrāmatas 
apmeklētāju personīgajās ierīcēs, prezentē 
OverDrive platformu e-satura ieguvei.

Arī Die Onleihe platformu izmantojošie bibliotē-
ku pārstāvji aktīvi reklamē e-satura piegādes pa-
kalpojumu. Bibliotēkās tiek sniegtas konsultāci-
jas par e-grāmatu lasītājiem, izmēģināšanai 
konsultanta vadībā ir pieejamas visas populārā-
kās ierīces. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunā 
virtuālā piedāvājuma popularizēšanai — gan ar 

OverDrive piedāvājumā ir vairāk nekā miljons digitālās vienības

QR kodu (Quick Response Code) palīdzību, gan 
ieliekot grāmatzīmes ar norādi uz e-grāmatu iz-
sniegšanu lasītāju pasūtītajos iespiestajos 
izdevumos.

Šanhajas bibliotēka Ķīnā ar mērķi veicināt iedzī-
votāju digitālo lasīšanu 2011.gadā organizēja 
vērienīgu Digitālās lasīšanas kampaņu. Kampa-
ņas ietvaros tika izveidota Integrētā digitālās la-
sīšanas vietne internetā kā vienots piekļuves 
punkts dažāda veida Šanhajas bibliotēkas digi-
tālajiem resursiem: vienam miljonam e-grāmatu, 

http://www.wheelersbooks.com.au/
http://eplatform.co/
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10  000 e-žurnāliem, gandrīz 1000 e-laikraks-
tiem, tematiskajām un nozaru datubāzēm, vir-
tuālajām izstādēm, tiešsaistes lekcijām, kā arī 
mikroblogošanas servisam un citiem bibliotēkas 
e-pakalpojumiem. (4, 24 lpp.)

E-grāmatu izplatība pozitīvi ietekmējusi lasīša-
nas paradumus. Jau 2011.gada Pjū pētniecības 
centra pētījumā 42% e-grāmatu lasītāju atzinuši, 
ka lasa vairāk, kopš garo formu lasāmmateriāls 
pieejams digitālā formātā. E-grāmatu lasītāji bija 
izlasījuši vidēji 24 grāmatas gadā, turpretī tikai 
iespiesto izdevumu lasītāji — vidēji 15 grāmatas 
gadā. (7) Lielākā daļa e-grāmatu lasītāju uzsver, 
ka viņi lasa biežāk tādēļ, ka to ērti iespējams 
darīt jebkur — e-grāmatas ir viegli pieejamas 
(24/7 režīmā, “ar dažiem klikšķiem” “neizejot no 
mājām”, “vienmēr līdzi rokassomiņā”, “pieeja-
mas arī tās grāmatas, kuru agrāk nebija nedz vie-
tējā bibliotēkā, nedz grāmatveikalā”), ērti lieto-
jamas (iespēja palielināt fonta lielumu, izdarīt 
atzīmes u.c.). Tā kā e-izdevumu atdošana biblio-
tēkā ir automātiska (izmantošanas termiņam bei-
dzoties, e-grāmatas datne vairs nav atverama 
vai pat tiek automātiski dzēsta), nav pazaudētu 
grāmatu vai soda maksas par laikā nenodotiem 
izdevumiem. Tiešsaistes pieeja ļauj bibliotēku 
piedāvājumu izmantot tiem, kuri fizisko bibliotē-
ku nevar apmeklēt (mazu bērnu vecāki, cilvēki ar 
īpašām vajadzībām, cilvēki no attāliem apvi-
diem, kuros nav attīstīta transporta sistēma 
u.tml.) Jaunais bibliotēku digitālā satura piedā-
vājums ir arī iespēja sasniegt jaunāko paaudzi, 
kas lielu daļa sava laika pavada tīmeklī. Tas ir lie-

lisks, mūsdienīgs veids, kā veicināt lasīšanu. Pa-
pildu iespējas grāmatu un lasīšanas popularizē-
šanā sniedz arī virtuālās vides iespējas, 
piemēram, izdevēji plaši izmanto iespēju e-grā-
matu izsniegšanas platformās ievietot reklāmas 
— ielūgumu uz tikšanos ar rakstnieku, informāci-
ju par drīzumā gaidāmiem grāmatu jaunumiem 
u.c.

Novērots arī, ka digitālajā formā arvien vairāk tiek 
lasīti klasiķu darbi, jo sakarā ar autortiesību termi-
ņa izbeigšanos tiem ir bez maksas legāli pieejamas 
publiskas kopijas. Populāras kļūst autoru pašpubli-
cētas grāmatas, jo arī tās nereti pieejamas bez 
maksas. Tāpat atklāts, ka tie, kuri lasa e-grāmatas, 
biežāk un vairāk nekā e-grāmatu nelasītāji lasa arī 
iespiestās grāmatas.

Lai arī e-satura nodrošināšana bibliotēkās saistī-
ta ar apjomīgām investīcijām, pārmaiņas digitā-
lās lasīšanas virzienā ir nenovēršamas. Arī Latvijā 
pamazām pieaug izdoto e-grāmatu skaits. Sa-
skaņā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
krājuma veidošanas nodaļas datiem, līdz 
25.08.2014. LNB ir saņemtas un apstrādātas 
1498 e-grāmatas5. Lai arī akadēmiskās bibliotē-
kas jau sen piedāvā e-grāmatu datubāzes, kur 
pieejami zinātniskie izdevumi svešvalodās, pub-
liskajām bibliotēkām vitāli svarīgs ir tieši vietējo 
izdevēju e-produkcijas piedāvājums — lasītāji 
galvenokārt pieprasa daiļliteratūru un populārzi-
nātnisko literatūru latviešu un krievu valodā.

5 Šis skaitlis gan neatspoguļo reālo Latvijā izdoto e-grāmatu skaitu, 
jo ne visi izdevēji ievēro Obligāto eksemplāru likumu.

Problēmas e-grāmatu piedāvāšanai bibliotēkās 
Latvijā rada tehniskas e-grāmatu izsniegšanas 
platformas neesamība. Iestrāde šajā virzienā ir 
apgāda Zvaigzne ABC e-grāmatu platforma 
“Zvaigzne ABC Grāmatplaukts”, taču tā paredzē-
ta tikai individuāliem lietotājiem un tikai šī apgāda 
izdoto e-grāmatu glabāšanai un lasīšanai. Plā-
nots, ka nākotnē šo platformu varēs izmantot arī 
publiskās un skolu bibliotēkas.

Vairākkārt izskanējis viedoklis, ka mazai valstij 
piemērotāka būtu nacionāla līmeņa e-grāmatu 
izsniegšanas platforma.

http://gramatplaukts.zvaigzne.lv/
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2.4. Zinio — ceļo ar 5000 žurnāliem kabatā!
ASV bibliotēkās šis sauklis kļuvis ļoti populārs, 
kopš 2011.gada oktobrī dienasgaismu ieraudzī-
jusi pasaules lielākā digitālo žurnālu platforma 
jeb digitālo žurnālu kiosks Zinio. Sadarbojoties 
ar vairāk nekā 1500 izdevējiem, tajā skaitā The 
Economist, National Geographic, Bonnier un 
citiem tikpat pazīstamiem, Zinio kopumā piedā-
vā pieeju gandrīz 6000 žurnālu nosaukumiem no 
200 valstīm 33 valodās gan stacionārajos dato-
ros, gan visdažādāko veidu mobilajās ierīcēs 
(iPhone, iPad, Android, Kindle Fire/Fire HD, 
Windows 8, Blackberry, Playbook, Nook, u.c.). 
Papildus maksas saturam Zinio ik dienas piedā-
vā aptuveni 3000 bezmaksas rakstu. Piekļuve 
pakalpojumam ir 24/7 režīmā.

Speciāli bibliotēkām izstrādāta platforma Zinio 
for Libraries (‘Zinio bibliotēkām’), kas paredzēta 
žurnālu lasīšanai no vietējās bibliotēkas kolekci-
jas. Pakalpojumu nodrošina RBdigital Gateway, 
kas ir Recorded Books — starptautiskā audio-
grāmatu un bibliotēku izglītības materiālu izde-
vēja un programmatūras izstrādātāja bibliotē-
kām, Zinio partnera izplatīšanā — programma. 
Zinio for Libraries strauji kļuvis populārs — 
2013. gada augustā Zinio for Libraries sasniedza 
4 000 000 izsniegumu un 300 000 klientu visā 
pasaulē. Lielākais šķērslis bibliotēkām ir cena — 
gan pakalpojuma ieviešanas izmaksas, gan 
gadskārtējā abonēšanas maksa —, tomēr biblio-
tēkas atzīst, ka ieguvumi nav novērtējami finan-
siālā izteiksmē.

Bibliotēkas no kopējā žurnālu klāsta patstāvīgi 
var izvēlēties tos, kurus iekļaut savā katalogā. 
Parasti vienas bibliotēkas Zinio katalogs ietver 
ap 200 – 350 nosaukumu. Žurnālu komplektēša-
nas parametri ir atšķirīgi — dažas izvēlas populā-
rus izdevumus, tādus kā Cosmopolitan, Good 
Housekeeping, National Geographic, Rolling 
Stone, Men’s Health and Seventeen, citas bals-
tās uz konkrētajām bibliotēkas lasītāju intere-
sēm, vēl citas komplektē to, kas krājumā nav ie-
spiestā veidā.

Ikviens bibliotēkas lasītājs, kuram ir aktīva biblio-
tēkas lasītāja karte, var lejuplādēt savā ierīcē 
bezmaksas Zinio aplikāciju, izveidot savu kontu 
un tad izvēlēties lasīt bez maksas no vairāk nekā 
200 bibliotēkas izvēlētajiem žurnālu nosauku-
miem gan tiešsaistē, gan lejuplādējot savā ierīcē 
un lasot bezsaistes režīmā. Vienlaikus iespējams 
saņemt neierobežotu skaitu žurnālu, un tiem nav 
atdošanas termiņu — jebkura publikācija pieeja-
ma nekavējoties un uz neierobežotu laiku. Žur-
nālus var vienkārši šķirstīt, taču ir arī ērta publikā-
ciju meklēšanas sistēma: tematiski un pēc 
atslēgvārdiem.

Žurnālu digitālās versijas ir pieejamas vienlaicīgi 
ar iespiesto žurnālu numuru iznākšanu, un tūlīt ir 
lejuplādējamas. Turklāt, digitālās žurnālu versi-
jas bieži ietver vairāk nekā iespiestās, jo rakstiem 
iespējams pievienot video un audio failus, kā arī 
aktīvas hipersaites uz tīmekļa vietnēm. Rakstus 
var ieteikt draugiem vai nosūtīt uz viņu e-pas-

Pasaules lielākā digitālo žurnālu platforma Zinio

http://www.recordedbooks.com/index.cfm?fuseaction=rb.zinio
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tiem. Žurnālos var ievietot digitālās grāmatzī-
mes, var veidot virtuālus preses klipus.

2013.gada aprīlī Zinio for Libraries ieviesa arī 
HelMet (Helsinki Metropolitan Area Libraries) 
tīkla bibliotēkas Somijā. Šis tīkls sastāv no Hel-
sinku, Espo, Kauniainenas un Vantā pilsētas bib-
liotēkām. Pirmajās divās nedēļās tika izsniegtas 
42 000 vienības 6000 lietotājiem. Bibliotēku pār-
stāvji atzina, ka Zinio for Libraries izraisījis tik 
lielu lasītāju sajūsmu, ka to pat nav nepiecie-
šams reklamēt — lasītāji to dara paši, iesakot so-
ciālajos tīklos un stāstot par to emuāros. Daudzi 
lasītāji neslēpuši izbrīnu, ka bijis iespējams pa-
darīt bez maksas pieejamus tik populārus resur-
sus, kā arī izteikuši uzslavas par ļoti labu nodok-
ļu maksātāju naudas izlietojumu. Arī bibliotekāri 
ir gandarīti par lielo bibliotēkas lietotāju skaita 
pieaugumu un iespēju piedāvāt lasītājiem tādu 
saturu, kādu viņi patiešām vēlas. (1)

Izmantotā informācija
1. Finland Library’s Case Study Praises Zinio Di-

gital Magazines from RBdigital [tiešsaiste]. 
PRWeb. June 2013 [skatīts 2013.g. 25.apr.]. 
Pieejams: http://www.prweb.com/releases/
zinio/recordedbooks/prweb10756687.htm

2. Getting Started with Zinio [tiešsaiste]. Pho-
enix Public Library. Pieejams: http://www.
phoenixpubliclibrary.org/browse/eLibrary/
Pages/Getting-Started-with-Zinio.aspx

3. Read magazines anytime, anywhere 
[tiešsaiste]. Helmet. Pieejams: http://www.
helmet.fi/en-US/eLibrary/eLibrary_news/
R e a d _ m a g a z i n e s _ a n y t i m e _
anywhere%2818001%29

4. Recorded Books Press Releases [tiešsaiste]. 
Pieejams: http://www.recordedbooks.org/
index.cfm?fuseaction=basics.press

5. Zinio [tiešsaiste]. Arlington Heights Memo-
rial Library. Pieejams:  http://www.ahml.info/
download

6. Zinio: the world’s largest newsstand is now 
available for your library [tiešsaiste]. Recor-
ded Books. Pieejams: http://www.recorded-
books.com/index.cfm?fuseaction=rb.zinio

7. Zinio Digital Magazines and Books [tiešsais-
te]. Pieejams: http://gb.zinio.com/

http://www.prweb.com/releases/zinio/recordedbooks/prweb10756687.htm
http://www.prweb.com/releases/zinio/recordedbooks/prweb10756687.htm
http://www.phoenixpubliclibrary.org/browse/eLibrary/Pages/Getting-Started-with-Zinio.aspx
http://www.phoenixpubliclibrary.org/browse/eLibrary/Pages/Getting-Started-with-Zinio.aspx
http://www.phoenixpubliclibrary.org/browse/eLibrary/Pages/Getting-Started-with-Zinio.aspx
http://goo.gl/CFNH44
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http://goo.gl/nKYJr1
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http://www.ahml.info/downloads
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2.5. Lasīšanas veicināšana tīmeklī
Nereti jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas kļūst 
par izaicinājumu bibliotekāra profesijai. Viens no 
piemēriem ir strauji augošais sociālo tīmekļa 
vietņu skaits grāmatu lasītājiem. Latvijā un arī cit- 
valstīs lielais vairums šo vietņu nav bibliotekāru 
radītas, tās dibina un vada entuziasti. Lasīšanas 
veicināšana tradicionāli ir viena no galvenajām 
bibliotēkas funkcijām. Ja agrāk nebija šaubu, ka 
tieši bibliotekārs kā literatūras eksperts var dot 
labākos padomus lasīšanā un grāmatu izvēlē, 
tad šobrīd lasītāji kā alternatīvu bibliotēkas ap-
meklēšanai arvien biežāk izmanto grāmatu mīļo-
tāju tikšanās vietas internetā. Šī jaunā tendence 
ir gan drauds, gan iespēja. Drauds, ja bibliote-
kāri to ignorēs un turpinās gaidīt lasītājus aiz 
savas bibliotekāra letes. Iespēja, ja bibliotekāri 
izmantos interneta kā komunikāciju platformas 
sniegtās iespējas un Tīmekļa 2.0 tehnoloģijās 
balstītas stratēģijas, lai attīstītu iniciatīvas lasīša-
nas veicināšanai un literatūras popularizēšanai 
digitālajā vidē.

2.5.1. Bibliotēka — ne fiziska, bet virtuāla tikša-
nās vieta

Pētījumā, kurā analizētas sociālās tīmekļa viet-
nes grāmatu lasītājiem Ungārijā (Moly.hu) un 
Norvēģijā (Bokelskere.no), iegūti dati par to, kā 
šādas vietnes funkcionē, kā un kādiem mērķiem 
tās tiek lietotas. (6) Noskaidrots, ka šo vietņu lie-
totāji pārstāv plašu vecuma amplitūdu — jaunā-
kais lietotājs ir 11 gadus vecs, vecākais — 71. 
Tomēr visvairāk tās apmeklē jauni cilvēki (vidē-

jais vecums — 28,9 gadi) ar augstu izglītības 
līmeni. Tas pierādījās arī Dānijas tīmekļa vietnes 
Litteratursiden.dk lietotāju aptaujā — viņi ir jau-
nāki (58% ir vecumā līdz 39 gadiem) un labāk iz-
glītoti nekā vidēji Dānijas populācijā un vidējais 
Dānijas bibliotēku apmeklētājs. Lielākajai daļai 
šīs vietnes apmeklētāju ir augsti attīstīta literārā 
gaume un kriminālromāniem, mīlas romāniem 
un citai šāda veida literatūrai priekšroku dod 
vien retais. (5, 659.lpp.)

Vairāk nekā puse lietotāju vietni grāmatu lasītā-
jiem apmeklē gandrīz ik dienas. Satraucoši, ka 
lielais vairums aptaujāto nebija bibliotēku lieto-
tāji, kā arī bibliotekāru kā padomdevēju literatū-
ras izvēlē ierindoja vienā no pēdējām vietām, kā 

primāros informācijas avotus par grāmatām vis-
biežāk norādot ģimenes locekļus, draugus, soci-
ālās tīmekļa vietnes grāmatu lasītājiem un citus 
interneta avotus, daudz mazāk — avīzes, televī-
ziju, radio, skolotājus.

Pētījumos noskaidrots, ka galvenie tīmekļa vietņu 
grāmatu lasītājiem apmeklēšanas iemesli ir:

 - izvēlēties grāmatas lasīšanai;
 - iegūt informāciju par autoriem un literatūru.

Lai arī pamatā šīs vietnes kalpo kā informācijas 
avots par grāmatām, tās piedāvā arī citas 
iespējas: 

 - administrēt savu personīgo grāmatu plauktu 
un lasīšanas aktivitātes;

Tīmekļa vietne grāmatu lasītājiem Ungārijā Moly.hu

http://moly.hu/
https://bokelskere.no/


2. Inovācijas ārvalstu bibliotēkās

27

 - dalīties ar informāciju par grāmatām;
 - recenzēt un rekomendēt izlasītās grāmatas;
 - iepazīstināt ar savu literāro gaumi, lasīšanas 
interesēm un aktivitātēm;

 - iepazīties ar citu recenzijām, vērtējumu, 
rekomendācijām;

 - pieteikties par sekotāju citu lietotāju profiliem 
un viņu lasīšanas aktivitātēm;

 - komunicēt ar citiem lasītājiem, piedalīties dis-
kusijās par grāmatām un literatūru;

 - atrast domubiedrus un jaunus draugus.

Tādējādi šo vietņu veidošanā tiek īstenots Tī-
mekļa 2.0 galvenais princips — vienot cilvēkus 
dinamiskā un interaktīvā telpā, nodrošinot līdz-
dalību, komunikāciju, apmaiņu un sadarbību. Jo 

aktīvāk lietotāji piedalās satura veidošanā, dalās 
ar informāciju, komunicē un sadarbojas, jo satu-
rīgāka, atvērtāka un radošāka kļūst šī platforma. 
Tieši tādēļ pētījumos uzsvērta nepieciešamība 
veicināt šo vietņu lietotāju sabiedriskumu, lai 
pasīvas informācijas patērēšanas vietā tie aktīvi 
iesaistītos un līdzdarbotos. Tas ir jautājums arī 
par to, cik stingri vietnes veidotājs un uzturētājs 
drīkst iejaukties, rediģēt, cenzēt — ja agrāk bib-
liotēku mērķis bija motivēt lasīt augstvērtīgu li-
teratūru, tad šajā gadījumā, iespējams, var nāk-
ties pārskatīt ierastos profesionalitātes principus, 
respektējot dažādu lasītāja izvēli. Jo pats galve-
nais šajā gadījumā ir atbalstīt Tīmekļa 2.0 tehno-
loģiju sniegto unikālo iespēju vietnes lietotāju 
personīgo lasīšanas pieredzi integrēt lasīšanas 
veicināšanas darbā, lai rosinātu un iedvesmotu 
cilvēkus lasīt. Turklāt — mūsdienu vērtību brīvī-
bas sabiedrībā daudzu darbu literārā kvalitāte 
bieži vien ir relatīvs un visai diskutējams 
jēdziens.

Litteratursiden.dk Dānijā

Viens no piemēriem tīmekļorientētai lasīšanas 
veicināšanas politikai ir Dānijas lasīšanas 
veicināšanas tīmekļa vietne Litteratursiden.dk, 
kas šobrīd ir teju 100 Dānijas publisko bibliotēku 
kopprojekts. Šīs bibliotēkas ir apvienojušās 
asociācijā The Association of Litteratursiden.dk, 
lai kopīgiem spēkiem veidotu un uzturētu dāniski 
izdotajai daiļliteratūrai (gan oriģinālliteratūrai, 
gan tulkotajai literatūrai) veltītu tīmekļa vietni.
Asociācijas mērķis ir iedvesmot lasīt daiļliteratūru,

 kā arī rosināt izmantot bibliotēkas. (5)

Tīmekļa vietne tika atklāta 2002.gadā. Tās pro-
totips bija 1998.gadā Orhūsas municipalitātes 
bibliotēku izveidotā lokālas nozīmes tīmekļa 
vietne BogWeb (‘GrāmatuWeb’), kas ietvēra 
ziņas par grāmatu jaunumiem, literatūras reko-
mendācijas, rakstus u.c., lai “paaugstinātu dāņu 
mīlestību uz lasīšanu un rosinātu tos apmeklēt 
vietējās bibliotēkas” (Aarhus Kommunes Biblio-
teker, 2002). Ikviens vietnē pieminētais grāma-
tas nosaukums tika sasaistīts ar bibliotēkas kata-
logu, lai lasītāji grāmatas varētu arī nekavējoties 
rezervēt. Drīz vien atklājās, ka šo vietni kupli ap-
meklē iedzīvotāji no visas Dānijas. Tika saņemts 
valdības atbalsts šo projektu attīstīt kā nacionā-
lo kooperatīvo bibliotēku servisu. Izrādījās, ka 
internets ne tikai ļauj sasniegt un uzrunāt lasītā-
jus, bet arī sniedz lielisku iespēju unikālas publis-
ko bibliotēku profesionālās sadarbības vides iz-
veidei. 2009.gadā asociācijas locekļu skaits 
sasniedza 85 bibliotēkas, taču asociācija ir atvēr-
ta un tai turpina pievienoties arvien jaunas 
bibliotēkas.

Sākotnēji tīmekļa vietnē lasīšanas popularizēša-
nai tika izmantotas tradicionālas formas (infor-
mācija par autoriem, literāru darbu rekomendā-
cijas, analīze u.tml.), komunikācija bija 
vienvirziena, galvenokārt balstoties uz bibliote-
kāru personīgo lasīšanas pieredzi. 2009.gadā 
jaunās vietnes versijas izveidē tika izmantotas Tī-
mekļa 2.0 tehnoloģijas. Turpmāk lietotājiem tika 
piedāvāts izveidot personīgo kontu, veidot lite-

Lietotāja konts sociālajā portālā grāmatu lasītājiem Norvēģijā
Bokelskere.no

www.litteratursiden.dk
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ratūras sarakstus, piedalīties vietnes satura vei-
došanā, abonēt RSS ziņu plūsmu, kā arī vietnes 
saturu kopīgot sociālajos tīklos. Šobrīd vietne ir 
kļuvusi par bibliotekāru un lasītāju tīmekļa 
komūnu (web community) lasīšanai un lasīšanas 
veicināšanai.

Lai pievienotos Litteratursiden.dk, bibliotekāriem 
vispirms ir jāattīsta savas profesionālās prasmes, 
kā arī jāapgūst jaunas: vispārīgā komunikācija, 
sociālā komunikācija, jauno mediju izmantošana, 
tīklošana, tīmekļa lietotnes, ieteicošo anotāciju, 
recenziju un īso rakstu6 rakstīšana u.c. 
Litteratursiden.dk nav tikai tehnisks starpnieks 
starp bibliotēku un lasītāju, tas ir arī literatūras 
publicitātes medijs. Te skaidri redzama dažādu 
ar literatūru saistīto profesiju arvien izteiktākā 
konverģence — bibliotekāram jāapgūst 
literatūras kritiķa, literārā žurnālista, redaktora, 
publicista iemaņas, kļūstot par literatūras un 
kultūras aģentu sabiedrībā. Lai gan 
Litteratursiden.dk tiek publicēti arī daudz 
zinātnieku, literāro žurnālistu, literatūras 
studentu u.c. rakstu, tomēr vairumā autori ir paši 
bibliotekāri.

Litteratursiden.dk veidošanā tiek izmantota tī-
mekļa multimedialitāte. Sākumā bibliotekāri vei-
doja videointervijas ar dzejas un daiļliteratūras 
autoriem paši saviem spēkiem, bet drīz vien iz-
veidoja sadarbību ar Dānijas TV kanālu Dk4. Pro-
fesionālais tehnoloģiskais aprīkojums, kā arī TV 

6 Īsais raksts ir ļoti koncentrēts, lakonisks, mērķtiecīgs, ar faktiem 
un piemēriem atbilstoši tematam pamatots viedoklis.

darbinieku zināšanas un pieredze ļauj videointervi-
jas veidot daudz kvalitatīvākas. Intervijas vispirms 
tiek pārraidītas TV, bet pēc tam tās ir pieejamas  
Litteratursiden.dk.

Tā kā Litteratursiden.dk saturu indeksē interneta 
meklēšanas dienesti, iespēja nonākt vietnē ir 
caur jebkuru meklētājprogrammu, ne tikai bib-
liotēku tīmekļa vietnēm, tādējādi tiek sasniegta 
visplašākā auditorija, arī tie, kas bibliotēkas 
neapmeklē.

2.5.2. Vietnes — palīgi bibliotekāriem un 
lasītājiem

Lielākajai daļai lasītāju ir grūtības izvēlēties lite-
ratūru lasīšanai. Tādēļ viens no biežākajiem lū-
gumiem bibliotekāram ir “ieteikt kaut ko labu 
palasīt”. Lasītāji joprojām ir pārliecināti, ka bib-
liotekārs ir ne tikai izlasījis visas grāmatas savā 
bibliotēkā, bet arī pilnībā orientējas ikviena 
darba satura detaļās. Taču bibliotekāru aizņem-
tība un arvien pieaugošais pienākumu klāsts ne 
vienmēr ļauj attaisnot lasītāju cerības. Jo īpaši 
bezpalīdzīgi šajā situācijā jūtas jaunie un nepie-
redzējušie bibliotekāri. Turklāt mūsdienās, kad 
literatūras kurss vai nu ir pilnībā izņemts no bib-
liotēkzinātnes studiju programmu sarakstiem 
augstskolās vai tam atvēlēta pavisam maznozī-
mīga vieta, bibliotekāriem nebūt nav viegli 
orientēties literatūrā. Bibliotēku katalogi ietver 
vien dažas formālas darbu pazīmes. Meklējot ri-
sinājumu šai profesionālajai dilemmai, radušās 

tīmekļa vietnes, kas palīdz gan izvēlēties grāma-
tas lasītājiem, gan atvieglo bibliotekāra darbu.

Projekts Kirjasampo Somijā

Saskaņā ar pētījumu datiem par publisko biblio-
tēku lietošanas paradumiem Somijā vairāk nekā 
80% respondentu bibliotēkas atzina par visnozī-
mīgāko vietu daiļliteratūras ieguvei, kā arī daiļli-
teratūras izsniegšanu — kā ļoti nozīmīgu biblio-
tēku pakalpojumu. Daiļliteratūra vienmēr ir bijusi 
neatņemama Somijas bibliotēku krājumu daļa, 
taču kļuvis skaidrs, ka nepieciešams uzlabot daiļ-
literatūras meklēšanas iespējas. Jau 1996.gadā 
dienasgaismu ieraudzīja somu daiļliteratūras te-

Dānijas publisko bibliotēku kopprojekts — Dānijas lasīšanas veicinā-

šanas tīmekļa vietne Litteratursiden.dk 
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zaura Kaunokki pirmā versija, un 90.gadu beigās 
tika uzsākta somu romānu indeksācija. (2, 3, 4)

2011.gadā tika pabeigts darbs pie projekta 
Kirjasampo tīmekļa platformas — atvērtas un in-
teraktīvas vietnes, kas veltīta daiļliteratūrai — iz-
strādes. Apjomīgo projektu finansē Somijas Iz-
glītības un Kultūras ministrija, par satura 
veidošanu un koordināciju atbild Turku pilsētas 
bibliotēka. Šī ir pirmā Somijas bibliotēku infor-
mācijas sistēma, kuras izveidē izmantotas se-
mantiskā tīmekļa tehnoloģijas. Kirjasampo 
pamatā ir metadatu shēma daiļliteratūrai, kas 
lieto Resource Description Framework (RDF) 
datu modeli un ontoloģijas, kas ļauj elastīgi sa-
vienot metadatus. 

Kirjasampo mērķis ir atainot literāru darbu 
saturu, ņemot vērā arī lasītāju ierastos kritērijus 
literāru darbu meklēšanā (asociācijas, līdzība 
starp literāriem darbiem, godalgota darba sta-
tuss, u.tml.). Tādējādi šajā sistēmā iespējama 
darbu meklēšana, izmantojot plašu kritēriju loku: 
žanrs (fantāzijas literatūra, detektīvromāns), 
priekšmeti un tēmas, darbojošās personas 
(bērni, ārsti, cilvēki pusmūžā), galvenie tēli (īpaš-
vārdi), darbības laiks (konkrēts datums, gada 
skaitlis vai gadsimts, vasara, viduslaiki), darbības 
vieta (konkrēta vieta, lauki, bibliotēka), tekstuāls 
darba kopsavilkums, oriģinālvaloda, darba 
adaptācijas (kino, opera, lugas u.c.), radniecīgi, 
saistīti darbi (kurus parasti bibliotekārs rekomen-
dē ar frāzi: “Ja jums patika šis, tad patiks arī…”), 
informācija tīmeklī, kas saistīta ar daiļdarbu (re-

cenzijas, apraksti u.c.), piešķirtās godalgas, grā-
matas vāks un tā vārdisks apraksts (krāsas, iesē-
juma elementi u.c.). Datubāzi iecerēts attīstīt, 
pievienojot dažādus jaunus kritērijus.

Jo vairāk informācijas par daiļdarbiem pieejams, 
jo vieglāk izvēlēties un rekomendēt literatūru. 
Tādēļ Kirjasampo izveidē tiek iesaistīti vietnes 
lietotāji. Sadarbībai ar lietotājiem tiek izmantota 
atvērtā koda satura vadības sistēma Drupal. Lie-
totāji var novērtēt, marķēt, rekomendēt darbus, 
aprakstīt tos, aizsākt diskusijas vai piedalīties 
tajās, kā arī uzturēt savus virtuālos grāmatu 
plauktus.

Whichbook Apvienotajā Karalistē

Whichbook (kuru grāmatu — tulk. no angļu val.) 
ir bibliotēku pakalpojumu nodrošinātāja Apvie-
notajā karalistē Opening the Book izveidots un 
uzturēts tīmekļa serviss, kas palīdz lasītājiem iz-
vēlēties grāmatas pēc dažādiem emocionāliem 
un citiem lasītājam nozīmīgiem kritērijiem (prie-
cīgs-bēdīgs, jautrs-nopietns, īss-garš u.tml.), arī 
pēc galvenā varoņa raksturojuma (rase vai izcels-
me, vecums, dzimums, seksuālā orientācija), 
sižeta, darbības vietas. Whichbook automatizētā 
sistēma piedāvā miljoniem šo faktoru kombinā-
ciju, tādējādi rekomendējot katram lasītājam vis-
piemērotāko lasāmvielu. Papildus tiek piedāvāti 
tematiski grāmatu saraksti. Padomāts arī par la-
sītājiem, kuri priekšroku dod jau zināmiem auto-
riem — meklēšana iespējama arī pēc autora, 
darba nosaukuma, pēcāk tiek piedāvāta iespēja 

“atrast līdzīgu”. Grāmatām bieži pievienotas hi-
persaites uz to ierakstiem publisko bibliotēku 
katalogos, lai grāmatas būtu iespējams tūlīt ērti 
pasūtīt bibliotēkā, kā arī daudzām pievienotas 
saites uz Amazon grāmatveikalu, kur tās var ie-
gādāties savā īpašumā (Whichbook saņem ne-
lielus procentus no pirkuma summas).

Lasītājiem ir iespēja grāmatas kopīgot Facebook 
vai nosūtīt informāciju par izdevumu pa e-pastu 
visiem, kurus tā varētu interesēt. Lasītāji var arī 
veidot savus personīgos grāmatu sarakstus. Pie-
dāvātas tiek divas sarakstu formas: “Vēlos izla-
sīt” un “Esmu izlasījis”, taču lasītājs var veidot 
savas. Vietnē ir arī grāmatām veltīts emuārs.

Gimme! Arizonā, ASV

Skotsdeilas publiskā bibliotēka (The Scottsdale 
Public Library) Arizonā, ASV izveidojusi un uztur 
pavisam vienkāršu tīmekļa palīgu lasītājiem grā-
matu meklēšanā. Gimme! izveidē apvienoti bib-
liotēku katalogu MARC dati, attēli un apraksti, 
kā arī bibliotekāru veidoti grāmatu apskati por-
tālā Goodreads.com. Arī šajā vietnē, līdzīgi kā 
Whichbook, lasītājs var izvēlēties dažādus nefor-
mālus kritērijus grāmatu meklēšanai, kā arī atras-
tos izdevumus tūlīt ērti pasūtīt tuvākajā bibliotē-
kas filiālē. Kā redzams, šādas vietnes ir arī 
bibliotēku katalogu “pievienotā vērtība” — līdz 
šim lasītāji ne sevišķi vēlējās izmantot noslēgto 
un formālo bibliotēkas uzziņu aprātu, kurā nebija 
iespējama asociatīva meklēšana un rosinoši 
ieteikumi.

http://www.kirjasampo.fi
http://www.openingthebook.com/whichbook
http://gimme.scottsdalelibrary.org
http://gimme.scottsdalelibrary.org
http://gimme.scottsdalelibrary.org
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Whichbook piedāvā miljoniem dažādu kritēriju kombināciju grāmatu izvēlei
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2.6. ‘Atvērtās bibliotēkas’ Dānijā
Dānijā populārs kļuvis ‘atvērtās bibliotēkas’ kon-
cepts — 180 no Dānijas 450 bibliotēkām šobrīd 
ir ‘atvērtās bibliotēkas’ un vēl daudzas gatavojas 
kļūt par tādām. Tiek uzskatīts, ka ‘atvērtā biblio-
tēka’ ir visveiksmīgākais jaunievedums Dānijas 
bibliotēkās pēdējo gadu laikā.

‘Atvērto bibliotēku’ rašanās Dānijā datējama ar 
2004.gadu, kad pirmā par šāda tipa bibliotēku 
tika pārveidota Silkeborgas publiskā bibliotēka 
Jitlandē. Pārņemot Gjernas bibliotēku tīklu — tā 
bija lauku pašvaldība ar ļoti mazām vietējas no-
zīmes bibliotēkām — radās nepieciešamība sa-
mazināt ļoti augstās bibliotēku personāla izmak-
sas. Tomēr vēlēšanās saglabāt bibliotēku 
pakalpojumu pieejamību neļāva bibliotēkas 
slēgt. Tā vietā radās ideja — ļaut lietotājiem paš-
apkalpoties šajās bibliotēkās. Eksperimentu īs-
tenot palīdzēja Dānijas bibliotēku aģentūras 
(šobrīd — Dānijas Kultūras aģentūras sastāvda-
ļa) finansējums. Sadarbībā ar inovāciju uzņēmu-
mu Cordura tika radīts īpašs tehnoloģiskais risi-
nājums šādai bibliotēkai. Tika izveidotas 
bibliotēkas, kurās papildus iespējai apmeklēt 
bibliotēku laikā, kurā lasītājus apkalpo bibliote-
kārs, to varēja apmeklēt arī laikā, kad tā bija 
slēgta, izmantojot plastikāta lasītāja karti vai citu 
tai pielīdzināmu elektronisku personas aplieci-
nājumu kā durvju atslēgu. Kārtību un apsardzi 
bibliotēkās nodrošina videonovērošanas 
sistēma.

Kopš pašvaldību reformas 2007.gadā, kuras 
laikā vairākas mazās pašvaldības tika apvienotas 
lielās, Dānijā sākās bibliotēku centralizācija. 
Daudzas mazās bibliotēku filiāles tika slēgtas. 
Tas radīja satraukumu bibliotēku jomas profesio-
nāļos un politiķos — vai tiešām brīva un vienlī-
dzīga pieeja kultūrai un izglītībai tiks pakļauta 
briesmām? Pateicoties sabiedrības spiedienam, 
2009.gadā tika piešķirts finansējums ‘atvērto 
bibliotēku’ izveidei, un ‘atvērtās bibliotēkas’ mo-
delis sāka strauji izplatīties. Sākumā tās atvēra 
galvenokārt lauku apvidos, taču vēlāk arī lielajās 
pilsētās, arī galvaspilsētā Kopenhāgenā un 
otrajā lielākajā Dānijas pilsētā Orhūsā. Ja sākot-
nēji ‘atvērtās bibliotēkas’ modelis tika ieviests 
tādēļ, lai uzlabotu pieejamību informācijai bib-
liotēkās, kuru darba laiks bija samazināts (pie-
mēram, divas dienas nedēļā vai dažas stundas 
dienā) vai kurām draudēja slēgšana, tad vēlāk šo 
principu atzina par lielisku iespēju paplašināt 
bibliotēku pieejamību. Principā šāda bibliotēka 
var darboties pat 24/7 režīmā. Ierasti to darbs 
parasti ir sākot no agra rīta līdz vēlam vakaram 
vai pusnaktij.

‘Atvērtajā bibliotēkā’ lietotājs var izmantot grā-
matu izsniegšanas un atdošanas pašapkalpoša-
nās automātus, lasīt, strādāt ar datoru, kopēt, 
klausīties mūziku, norunāt tikšanos vai pat sarī-
kot nelielu pasākumu.

Veiktie pētījumi liecina, ka, ieviešot ‘atvērtās 
bibliotēkas’ modeli, izsniegums un jo īpaši ap-
meklējums palielinās. Bibliotēku sāk apmeklēt 

Silkeborgas publiskā bibliotēka Jitlandē 



2. Inovācijas ārvalstu bibliotēkās

33

ļaudis, kuri iepriekš bibliotēkas pakalpojumus 
nav izmantojuši. Taču galvenais ieguvums — ie-
dzīvotāju apmierinātība un atbalsts, kas liek po-
litiķiem pievērst vairāk uzmanības bibliotēkām. 
Dānijas Kultūras aģentūras un 42 pašvaldību 
2013.gadā organizētajā lietotāju aptaujā tika 
pētīta iedzīvotāju attieksme un apmierinātība ar 
‘atvērtās bibliotēkas’ modeli. Noskaidrots, ka 
91% aptaujāto uzskata, ka ‘atvērto bibliotēku’ ir 
viegli lietot; 45% uzskata, ka nav īpašas atšķirī-
bas, vai bibliotēkā ir personāls vai nē7; tikai 35% 
dod priekšroku apmeklēt bibliotēku laikā, kad 
tajā apkalpo bibliotekārs. Jāatzīst gan, ka Dānijā 
grāmatu izsniegšanas un atdošanas pašapkalpo-
šanās automāti bibliotēkās uzstādīti jau ilgus 
gadus un ir ierasta lieta lasītājiem, kā arī citas di-
gitālās prasmes šīs valsts iedzīvotājiem ir augstā 
līmenī.

Secināts, ka ‘atvērto bibliotēku’ lietotāju atbildī-
bas sajūta ir ļoti augsta gan bērnu, gan jauniešu, 

7 Gluži cita aina atklājas 2013.gada 22.janvārī publiskotajā Pjū pētnie-
cības centra (Pew Research Center) pētījumā ASV. 50% aptaujāto 
ASV iedzīvotāju (no 16 gadu vecuma) atklājuši, ka pēdējā gada laikā 
viņi apmeklējuši bibliotēkas tieši tādēļ, lai saņemtu bibliotekāra palī-
dzību informācijas meklēšanā. Sociālās grupas, kurām īpaši nepiecie-
šama bibliotekāra palīdzība informācijas meklēšanā ir: afroamerikāņi, 
iedzīvotāji no mājsaimniecībām ar ienākumiem, kas zemāki par 
30 000 $ gadā, cilvēki no 50 gadu vecuma. Kopumā 80% aptaujāto 
amerikāņu atzinuši, ka bibliotekāra palīdzība informācijas meklēšanā 
ir “ļoti svarīga”, 16% — “diezgan svarīga”, un tikai 2% uzskatījuši, ka 
tā ir “ne pārāk svarīga”, bet 1% — “nesvarīga”. Avots: Library Servi-
ces in the Digital Age: Pew Research Center and Internet & Ameri-
can Life Project Library Services Survey. Zickuhr, Kathryn, Rainie, Lee, 
Purcell, Kristen. October 15-November 10, 2012. Pieejams: http://
libraries.pewinternet.org/2013/01/22/library-services/ 

gan pieaugušo vidū. Biežāk problēmas radušās 
pilsētu bibliotēkās, piemēram, kāda bibliotēka 
bijusi spiesta uz laiku slēgt brīvpieeju. Tomēr 
kopumā vandālisms vai nekārtības novērotas 
tikai dažos atsevišķos gadījumos. Krājuma 
zudumi nav lielāki kā tradicionālajās bibliotēkās. 
Tādējādi daudzu bibliotekāru bažas, ka bibliotē-
kas tiks izsaimniekotas, izrādījušās nepamatotas. 
Nav zināms, vai tas skaidrojams ar Dānijas sena-
jām demokrātijas tradīcijām, kas balstās uz pie-
nākumiem un atbildību, vai dāņu īpašo cieņu 
pret bibliotēku kā institūciju.

Tā kā ‘atvērtās bibliotēkas’ konceptam gatavojas 
pievienoties vēl daudzas bibliotēkas Dānijā, ar 
Dānijas Kultūras aģentūras finansiālu atbalstu īs-
tenoti vairāki projekti ‘atvērtās bibliotēkas’ 
modeļa attīstīšanai. Piemēram, pētīta lasītāju 
netiešās vadības sistēmu izstrāde (zīmes un uz-
raksti, ziņojumi uz datorekrāna), ‘atvērto biblio-
tēku’ lietošanas noteikumu izstrāde, pakalpoju-
mu popularizēšanas iniciatīvas, u.c. Tiek pieliktas 
pūles, lai ‘atvērtās bibliotēkas’ padarītu viesmīlī-
gas, piesaistošas, mājīgas. Piemēram, bibliotē-
kas vestibilā apmeklētāju sagaida pie sienas pie-
stiprināts smaidošu bibliotekāru attēls ar 
aicinošu uzrakstu, personalizētas uzrunas, auto-
rizējoties datorā u.tml.

Pateicoties tehnoloģiju attīstībai, pašapkalpoša-
nās kļūst arvien populārāka daudzās jomās visā 
pasaulē. Arvien vairāk institūciju savā darbībā 
ievieš pašapkalpošanās principu, jo tas ietaupa 
uzņēmuma resursus (laiku, izmaksas, atbrīvo 

personālu no laikietilpīgiem rutīnas darbiem), ir 
ērts (nav rindu) un nodrošina cilvēkiem tik tīkamo 
autonomiju, kas ļauj saglabāt privātumu un ano-
nimitāti. Ieviešot pašapkalpošanos, ikvienā liel-
veikalā tiek novērots vairākkārtējs apgrozījuma 
pieaugums. Arī bibliotēkās notiek virzība uz lasī-
tāju pašapkalpošanās kapacitātes paaugstināša-
nu. Bibliotekāra pienākums no “palīdzēt lasītā-
jiem” mainās uz “palīdzēt lasītājiem palīdzēt 
pašiem sev” — lasītāju apmācīšana, instruēšana, 
konsultēšana. Bibliotekārs kļūst par lasītāja asis-
tentu, gidu.

Kā teju visam, arī ‘atvērtās bibliotēkas’ koncep-
tam ir ēnas puses. Viens no riskiem ir izpratnes 
par bibliotēku darbinieku nozīmi mazināšanās 
politiķu vidū un bibliotēku personāla darba 
stundu vai pat štata vietu samazināšanas draudi 
arvien nepietiekamo pašvaldības budžetu taupī-
bas vārdā — ja jau iedzīvotāji tik lieliski sevi spēj 
apkalpot paši, kam vajadzīgs bibliotekārs? Ne-
drīkst aizmirst, ka bibliotēkas ir kas vairāk par 
publisku grāmatu noliktavu. Tādēļ, pirms ieviest 
‘atvērtās bibliotēkas’ modeli, ieteicams veikt 
plašu bibliotēkas misijas un mērķu izskaidroša-
nas darbu, uzsverot, ka ‘atvērtā bibliotēka’ ir 
nevis veids, kā ietaupīt līdzekļus, bet gan iespē-
ja paplašināt pieejamību bibliotēkai un informā-
cijai. Tomēr arī tajos gadījumos, kad jāizvēlas 
starp bibliotēkas filiāles likvidāciju vai ‘atvērtās 
bibliotēkas’ modeli, pēdējais tomēr ir sava veida 
glābšanas riņķis bibliotēkas pakalpojumu pie-
ejamībai. Vēl kā trūkumi bieži tiek minēti dārgā 
pašapkalpošanās tehnoloģiju ieviešana, vecu 

http://libraries.pewinternet.org/2013/01/22/library-services/
http://libraries.pewinternet.org/2013/01/22/library-services/
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cilvēku un tehnoloģiju nepratēju grūtības vai pat 
pilnīga neprasme orientēties šādā bibliotēkā, 
bezpersoniskums (“automāts neuzsmaidīs”), 
daļas lasītāju neapmierinātība ar šādu bibliotē-
kas formu, audiovizuālo materiālu zādzības.

‘Atvērtās bibliotēkas’ tiek ieviestas arī Dānijas 
kaimiņvalstīs — Zviedrijā un Norvēģijā. Par ‘at-
vērtās bibliotēkas’ koncepta ieviešanu Īrijas bib-
liotēkās 2013.gada nogalē paziņojusi arī Īrijas 
Vides, kopienu un pašvaldību lietu ministrija.

Uzņēmuma Cordura izstrādātie tehnoloģiskie risinājumi ‘atvērta-

jām bibliotēkām’

http://cordura.dk/en/software/products/open-library/
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file:///C:/Users/akrumina/Desktop/Vol.44, Nr.4, 2011 [skat<012B>ts 2014.g. 15.janv.]. Pieejams:
http://goo.gl/dbeBzm
http://goo.gl/dbeBzm
http://goo.gl/dbeBzm
http://slq.nu/?author=125
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file:///C:/Users/akrumina/Desktop/Vol.44, Nr.4, 2011 [skat<012B>ts 2014.g. 15.janv.]. Pieejams:
file:///C:/Users/akrumina/Desktop/Vol.44, Nr.4, 2011 [skat<012B>ts 2014.g. 15.janv.]. Pieejams:
http://slq.nu/?article=a-new-open-library-concept
http://slq.nu/?article=a-new-open-library-concept
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2.7. 50+ bibliotēku pakalpojumi ASV
Vidējais mūža ilgums pasaulē arvien pieaug, un 
sabiedrības novecošana kļuvusi par vienu no no-
zīmīgākajām 21.gadsimta tendencēm. Apvieno-
to Nāciju Organizācijas (ANO) ziņojumā World 
Population Ageing 2013 (‘Pasaules populācijas 
novecošana 2013’) norādīts — ja 1990.gadā 65 
gadus vecu un vecāku cilvēku īpatsvars globāla-
jā populācijā bija 9,2%, 2013.gadā — 11,7%, 
tad līdz 2050.gadam tas dubultosies, sasniedzot 
21,1% jeb 2 miljardus cilvēku. Ziņojumā Ageing 
in the 21st Century: A Celebration and a Chal-
lenge (‘21. gadsimta novecošana: Svinēšana un 
izaicinājums’) uzsvērts, ka Japānā jau šobrīd 65 
gadus vecu un vecāku cilvēku skaits ir 30% no 
populācijas. (1) Prognozēts, ka līdz 2050.gadam 
šādu procentu pārsniegs 64 pasaules valstis. Arī 
Latvijā strauji pieaug gados vecu iedzīvotāju 
skaits.

Viens no iemesliem veco cilvēku īpatsvara pieau-
gumam ir mūža ilguma palielināšanās, pateicoties 
ekonomiskajai labklājībai (labi dzīves apstākļi, labs 
uzturs, uzlabota veselības aprūpe, atklājumi medi-
cīnā un medicīnas tehnoloģijās u.c.) un sabiedrī-
bas izglītībai. Likumsakarīgi, ka šis populācijas au-
gošākais segments ieņem arvien dominējošāku 
lomu sabiedrībā.

Sabiedrības novecošanas jautājumi ievērojami 
skar arī bibliotēku darbu. ASV — valsts ar trešo 
lielāko veco ļaužu skaitu pasaulē — bibliotēkās 
jau kopš 2005.gada sākts nopietni pētīt šo jauno 
tendenci un pielāgot savu darbību jaunajiem 

demogrāfiskajiem un sociālajiem uzstādīju-
miem. Tika atklāts, ka tradicionālā senioru apkal-
pošana bibliotēkās ir novecojusi, un ne tikai 
tādēļ, ka sabiedrībā strauji palielinās gados veco 
cilvēku skaits, bet arī tādēļ, ka kardināli mainījies 
pats novecošanas koncepts. Ja agrāk ASV par 
vecumposma sākumpunktu vidēji tika uzskatīts 
51 gada vecums, tad šobrīd — 80 gadi. (4, 4. 
lpp.) Tā kā mūža ilgums palielinājies vidēji par 30 
gadiem, agrāk par veciem cilvēkiem uzskatītie 
šobrīd ir tikai pusmūžā. “Viņi nav veci, viņi ir daļa 
no jaunas populācijas grupas, kurai vēl nav at-
rasts pareizais apzīmējums.” (4, xxiii lpp.) Šie cil-
vēki tiešām neatbilst tradicionālajiem stereoti-
piem par veciem cilvēkiem (bezspēcīgi, vārgi, 
slimi, kūtri, pasīvi eksistējoši, izolēti, kognitīvo 
spēju un intelektuālo funkciju pasliktināšanās 
u.c.). Viņi ir veselīgi, mobili, enerģiski, komuni-
kabli, radoši, pilsoniski un sociāli aktīvi.

Pašreizējie bibliotēku pakalpojumi veciem cilvē-
kiem neatbilst ne šīs grupas vajadzībām, ne inte-
resēm (tas gan nenozīmē, ka tie nav jāturpina, jo 
sabiedrībā pieaug arī ļoti veco cilvēku skaits). 
Nav pareizi arī sapludināt šī vecumposma pār-
stāvjus kopā ar pieaugušajiem, jo periodam pēc 
aktīvās nodarbinātības un bērnu audzināšanas 
beigām, kas ieguvis trāpīgu apzīmējumu ‘bonusa 
gadi’, raksturīgi citi mērķi un vajadzības. Tātad 
nepieciešama pieaugušo lasītāju grupas sīkāka 
diferenciācija, lai specializētu piedāvājumu 
katram no šīs grupas segmentiem. Ņemot to 
vērā, ASV bibliotēkas par svarīgu uzdevumu iz-
virzījušas tā saucamo ‘50+ bibliotēku pakalpoju-

mu’ (50+ Library Services) ieviešanu arvien pie-
augošajai publisko bibliotēku lietotāju grupai, 
kas ASV tiek apzīmēta dažādi — gan kā ‘50+ 
pieaugušie’ (50+ Adults) gan ‘pusmūža pieaugu-
šie’ (mid-life adults) vai ‘vecākie pieaugušie’ 
(older adults). Izkristalizējusies atziņa, ka publis-
kajām bibliotēkām piemīt vislielākais potenciāls 
kļūt par pozitīvās novecošanas (positive aging) 
centriem, kuru būtība ir palīdzēt novecot pozitī-
vi (aktīvi, radoši, veselīgi).

Daudzās ASV bibliotēkās tiek ieviesta jauna 
štata vieta — 50+ bibliotēku pakalpojumu spe-
ciālists (older adult services specialist). Bibliotē-
kās arī top īpaši 50+ vecumgrupai paredzēta un 
piemērota fiziskā telpa ar ērtu iekārtojumu, at-
bilstoši komplektētu krājumu, iespēju lietot in-
ternetu un socializēties.

http://unfpa.org/ageingreport/
http://unfpa.org/ageingreport/
http://unfpa.org/ageingreport/
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Labākās prakses piemēri ASV bibliotēkās

Mūžizglītība
Tiek uzsvērts, ka pamats pozitīvai novecošanai 
bibliotēkā ir mūžizglītības iespēju nodrošināša-
na. Iespēja apgūt jaunas prasmes, atklāt jaunas 
interešu sfēras, vingrināt un saglabāt prāta 
asumu, uzlabot atmiņu, iepazīties ar cilvēkiem, 
kuriem ir līdzīgas intereses — tas viss ļauj īstenot 
personiskās izaugsmes potenciālu un bagātināt 
savu dzīvi, paaugstina pašvērtības izjūtu, rosina 
gūt jaunus sasniegumus un nereti arī nodrošina 
finansiālus ienākumus.

Jāņem vērā, ka šī vecumposma mācību interešu 
jomas var būt ļoti atšķirīgas, daudzveidīgas un 
tālu pārsniedz stereotipu par veciem cilvēkiem 
uzliktos rāmjus, tādēļ būtu lietderīgi vispirms 
veikt to izpēti. Piemēram, viņi var vēlēties apgūt 
prasmes uzsākt personisko biznesu, organizēt 
dažādas programmas, rakstīt preses relīzes, iz-
mantot jaunās IKT tehnoloģijas, apgūt digitālās 
fotogrāfijas pamatus, fotoattēlu apstrādes prog-
rammas, WEB dizainu un mājas lapu izstrādi, so-
ciālo tīklošanu, jogas un meditācijas pamatteh-
nikas, u.t.t.

Radošums
2006.gadā veiktajā Dr. Ženē Koenas (Gene 
Cohen) pētījumā The Creativity and Aging Study 
(‘Radošuma un novecošanas pētījums’) tika ap-
stiprināta mākslas programmu pozitīva ietekme 
uz gados vecu pieaugušo veselību un slimību 
profilaksi. (3) Un kā nu ne — jo radoša pašiz-

pausme cilvēkam sniedz piepildījuma sajūtu un 
dzīves prieku. Radošuma attīstīšana palīdz 
nonākt pie jaunām idejām un risinājumiem jeb-
kurā dzīves sfērā, lai vai tā būtu sarežģītas prob-
lēmas risināšana vai tikai jauna kūkas recepte.

Viena no populārākajām radošajām program-
mām Creative Aging in Our Communities ASV 
bibliotēkās tiek īstenota sadarbībā ar valsts bez-
peļņas organizāciju Lifetime Arts, kas piedāvā 
profesionālas mākslas programmas gados vecā-
kiem pieaugušajiem, tajā skaitā dejošanu, 
mūziku, tēlniecību, zīmēšanu, gleznošanu, skulp-
tūras dizainu, radošo rakstniecību, stāstniecību, 
dzeju, muzikālo teātri, operu, mediju mākslu, ju-
veliermākslu, fotomākslu, filcēšanu, grāmatsie-
šanu u.c. Nodarbībās tiek izkoptas nozīmīgas 
prasmes, kas ļauj iegūt meistarību un sasniegu-
mus. Programmā līdz 2013. gada beigām pieda-
lījušās 120 Ņujorkas štata bibliotēkas, kas apkal-
po vairāk nekā 1 800 gados vecākus pieaugušos. 
Dalībnieku radošās spējas palīdzēja attīstīt aptu-
veni 100 pasniedzēju − mākslinieku. Starp inte-
resantākajiem 2012.−2013.gada kursu tema-
tiem minami Telling Our Stories — Art as 
Autobiography (‘Izstāstīt mūsu stāstus — māksla 
kā autobiogrāfija’), The Family Folktale Project 
(‘Dzimtas stāstu projekts’), Introduction to Wa-
tercolor, Drawing, and Creative Problem Solving 
(‘Ievads akvareļmākslā, zīmēšanā un radoša 
problēmrisināšana’), Collage for Your Soul 
(‘Kolāža jūsu dvēselei’), Drawing from Life’s Jour-
ney (‘Dzīves ceļojuma zīmējums’), Sing Your 
Heart Out (‘Izdziedi savu sirdi’) un daudzi citi 

(vairāk: http://lifetimearts.org/prog-
rams_2012_2013_Metlife.shtml ).

Brīvprātīgais darbs
Svarīga atziņa, uz kuras balstās sadarbības vei-
došana ar 50+ pieaugušajiem bibliotēkās, ir tā, 
ka veci cilvēki ir liela vērtība sabiedrībai, ņemot 
vērā viņu unikālo pieredzi, talantus un prasmes. 
Tiek veicināta un atbalstīta viņu iesaistīšanās 
bibliotēkas darbā kā brīvprātīgajiem, gūstot 
augstu pievienoto vērtību bibliotēkas pakalpo-
jumiem un ievērojami paaugstinot to kapacitāti. 
Vecie cilvēki savukārt gūst iespēju sniegt iegul-
dījumu vietējās sabiedrības attīstībā, kā arī per-
sonisku gandarījumu. Piemēram, Čandleras 
publiskajā bibliotēkā (Chandler Public Library) 
Arizonā 2010.gadā no 400 brīvprātīgajiem, kas 
strādājuši 24 000 stundu, vairāk nekā 90% bijuši 
tieši 1950.gados dzimušie. (5, 31. lpp.)

Brīvprātīgo piesaistīšana norit aktīvi, piemēram, 
bibliotēku tīmekļa vietnēs tiek publicēti īpaši uz-
aicinājumi vai pieteikuma veidlapas. Kalifornijas 
štatā ASV aizsākta īpaša iniciatīva Get Involved: 
Powered By Your Library ar mērķi popularizēt 
brīvprātīgo darbu bibliotēkās. Iniciatīvas ietva-
ros izveidota tīmekļa vietne Get involved! , kurā 
apkopotas dažādas bibliotēku piedāvātās brīv-
prātīgo darba vakances.

Bibliotēku pārstāvjiem iesakāms būt radošiem, 
plānojot šīs vecumgrupas brīvprātīgo darbu, ne-
novērtējot par zemu viņu īpašos talantus un 
prasmes, tajā skaitā un jo īpaši profesionālās. 

http://cahh.gwu.edu/arts-aging-study
http://www.lifetimearts.org/
http://lifetimearts.org/programs_2012_2013_Metlife.shtml
http://lifetimearts.org/programs_2012_2013_Metlife.shtml
http://www.getinvolvedca.org
http://www.getinvolvedca.org
http://libraries.volunteermatch.org/
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Ņemams vērā, ka šai vecumgrupai pārsvarā ir 
augsts izglītības un inteliģences līmenis. Piemē-
ram, daudzās ASV bibliotēkās brīvprātīgie pat-
stāvīgi organizē pasākumus, veido bērnu (dzies-
mu mācīšana, stāstu stāstīšana, pirkstu rotaļas, 
pirkstiņleļļu teātris) un tīņu (vēstures tematika, 
ģenealoģija, hobiji) programmas, apmāca līdz-
audžus jauno IKT izmantošanā, pasniedz kursus, 
u.c.

Bibliotēku tīmekļa vietnes un emuāri 50+ 
Plaši izplatīta prakse ir veidot atsevišķas tīmekļa 
vietņu sadaļas vai emuārus 50+ lasītājiem. Tajos 
publicēti šai vecumgrupai aktuālu interneta re-
sursu apkopojumi, vietēja un valsts līmeņa vese-
lības aprūpes, novecošanas atbalsta un citu or-
ganizāciju tīmekļa vietņu saraksti, ieteicamā 
literatūra, publikācijas u.c. Daži no piemēriem ir 
Koblihas publiskās bibliotēkas (Cobleigh Public 
Library) tīmekļa vietnes sadaļa The Plus Side of 
Life for People 50 and Up, Ņujorkas publiskās 
bibliotēkas 50+ emuārs Next chapter, kā arī 
Bruklinas publiskās bibliotēkas tīmekļa vietnes 
sadaļa Services for Older Adults un emuārs 
Senior Moments.

Pasākumi un programmas 50+
Bibliotēku pārstāvji uzsver, ka tad, kad sākuši or-
ganizēt pasākumus tieši 50+ pieaugušo mērķ-
grupai, bibliotēkas pasākumu apmeklējuma sta-
tistika pieaugusi vairāk nekā jebkad. Veciem 
cilvēkiem jo īpaši svarīga ir sociālā iekļautība 
(pensionējoties un kļūstot vecākiem, cilvēki ir 
pakļauti arvien lielākai sociālajai izolācijai), un 

viņi ar prieku aktīvi izmanto bibliotēku piedāvā-
tās iespējas.

Lai arī kādi pasākumi tiek organizēti šai vecum-
grupai, uzsvars liekams uz publikas piedalīšanos 
un iesaistīšanos. Mazāk formālu lekciju, mazāk 
pasākumu ar vienvirziena informācijas plūsmu uz 
publiku. Jārada iespēja izteikties, diskutēt, saru-
nāties, dalīties vienam ar otru. Tādēļ populāras ir 
dažādas tematikas diskusijas un sarunu cikli: par 
grāmatām, vēstures tēmām, ceļojumiem, teātri, 
politiku. Izplatīti ir konsultāciju pasākumi par šo 
vecumgrupu interesējošām tēmām: veselība, 
veselības aprūpe, veselīgs dzīvesveids, juridiskie 
un finanšu jautājumi, dārzkopība, mājsaimniecī-
ba, mode un skaistumkopšana pēc 50, senioru 
pāru attiecības u.c. Pasākumu un programmu iz-
strādē un ieviešanā iesaistāmi arī paši 50+ pie-
augušie, kas ļauj veiksmīgāk noteikt viņu vaja-
dzības, interesējošās tēmas un pasākumu 
formātu.

Sadarbība
Veidojot 50+ bibliotēku pakalpojumus, svarīga 
ir plaša sadarbības tīkla izveide ar veselības, fi-
nanšu, juridiskajiem u.c. speciālistiem, mākslas, 
kultūras un izglītības iestādēm, vietējā biznesa 
pārstāvjiem, valsts un pašvaldību institūcijām, 
sabiedriskajām organizācijām u.c.

http://cobleighlibrary.org/main/the-plus-side-of-life-for-people-50-and-up/
http://cobleighlibrary.org/main/the-plus-side-of-life-for-people-50-and-up/
http://www.nypl.org/voices/blogs/blog-channels/next-chapter
http://www.bklynpubliclibrary.org/seniors
http://www.bklynpubliclibrary.org/blog/senior-moments
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2.8. Bibliotēka — ‘trešā darbavieta’
Lai arī lielākā daļa darba ņēmēju joprojām ik 
dienas dodas uz darbu savā uzņēmumā vai ie-
stādē, arvien lielāku popularitāti gūst darba at-
tiecību formas, kad darba devējs un darba 
ņēmējs vienojas par elastīgiem darba izpildes 
nosacījumiem, piemēram, darba izpildi ārpus 
darba vietas. Tehnoloģiju attīstība ļauj strādāt 
jebkur, kur ir dators un internetslēgums. Tā kā 
darba vietas izveidošana personīgajā dzīvesvie-
tā ne vienmēr ir iespējama un ērta, darba vietai 
tiek izvēlēta šim mērķim piemērota publiskā 
vide: interneta kafejnīca, bibliotēka, biznesa 
centrs u.tml. Šīs parādības apzīmēšanai radies 
jauns jēdziens third workplace (‘trešā darbavie-
ta’), kas apzīmē alternatīvu tradicionālajai darba 
vietai (‘pirmā darbavieta’) un darbam mājās 
(‘otrā darbavieta’). Strādājot neformālā gaisot-
nē, daudzu cilvēku produktivitāte paaugstinās, 
stresa līmenis samazinās, brīvība, vide un apkār-
tējie cilvēki sniedz iedvesmu, turklāt tas ļauj sa-
mazināt uzņēmējdarbības izmaksas.

Publiskajām bibliotēkām, kas nodrošina komfor-
tablu vidi ērti pieejamā atrašanās vietā (parasti 
pilsētas centrā), mūsdienīgas tehnoloģijas, plašu 
informācijas pakalpojumu klāstu un profesionāla 
informācijas speciālista konsultācijas, bez 
šaubām, ir ievērojams potenciāls ieņemt līder-
pozīciju ‘trešās darbavietas’ pakalpojuma 
sniegšanā.

Kaupunkitoimisto Helsinkos (Somija)

Helsinkos par populārāko ‘trešo darbavietu’ kļu-
vusi Helsinku pilsētas bibliotēka (Helsinki City 
Library), kurā, savlaicīgi pamanot jauno tenden-
ci, šim nolūkam izveidota īpaši piemērota darba 
vide — Kaupunkitoimisto (‘Pilsētas Birojs’). Tajā 
ikvienam tiek piedāvāta iespēja bez maksas iz-
nomāt datora darbstaciju vai mobilo darbstaciju 
jeb speciālu krēslu, kas izolē skaņu un ir aprīkots 
ar vietu klēpjdatoram. Šeit iespējams iznomāt 
arī grupu darba, tikšanās un sanāksmju telpas, 
organizēt videokonferences. Itin viss ir piemē-
rots produktīvam darbam: pieejams nepiecieša-
mais aprīkojums (kopētājs, bezvadu printeris, 
skeneris, datu projektors, ekrāns, tīmekļa 
kamera, austiņas, atmiņas karšu lasītāji), bezva-
du interneta savienojums (Wi-Fi), iespēja uzlā-
dēt ierīces, pat biežāk izmantotie kancelejas pie-
derumi (skavotāji, caurumotāji u.c.). Darbstacijas 
un telpas pieejamas ar iepriekšēju rezervāciju pa 
telefonu vai e-pastu.

Kaupunkitoimisto ir plašāka projekta — informā-
cijas pakalpojumu punkta Kaupunkiverstas (‘Pil-
sētas studija’) sastāvdaļa. Tas nozīmē, ka ikvie-
nam Kaupunkitoimisto apmeklētājam ērti 
pieejami arī visi pārējie informācijas pakalpoju-
mu punkta Kaupunkiverstas pakalpojumi:

 - multimediju darbstaciju noma (ar program-
matūru digitālo attēlu un video apstrādei, 
elektroniskajai publicēšanai u.c.);8

 - VHS - DVD pārveidotājs;
 - videokameras noma;

 - 3D printēšana;
 - digitālā TV;
 - personāla (t.s. mediju asistentu) atbalsts un 
profesionālu mediju un IT ekspertu 
instrukcijas;

 - iespēja saņemt ‘klēpjdatoru ārsta’ — profesio-
nāla datortehniķa — palīdzību datorproblēmu 
atrisināšanā;

 - izglītojoši semināri uzņēmējdarbībā sadarbībā 
ar servisa centru uzņēmējiem 
EnterpriseHelsinki;

 - pakalpojumi darba meklētājiem sadarbībā ar 
Helsinku nodarbinātības centru;

 - senioru apmācība datoru, interneta, e-pakal-
pojumu lietošanā;

 - telpu noma nelielu pasākumu organizēšanai.

Kaupunkiverstas mērķis ir sniegt praktisku atbal-
stu pilsētas iedzīvotājiem moderno tehnoloģiju 
izmantošanā un sagatavot dzīvei un darbam in-
formācijas sabiedrībā. Projektu vada Helsinku 
pilsētas bibliotēka, finansē Helsinku Inovāciju 
fonds (City of Helsinki Innovation Fund). Projek-
ta ietvaros tiek izstrādātas un testētas jaunas 
darba metodes sadarbībā ar publiskajām un pri-
vātajām partnerorganizācijām. Veiksmīgās idejas 
tiek ieviestas arī citās bibliotēkās, piemēram, 
Kaupunkitoimisto izveidots arī Espo bibliotēkā 
(Espoon kaupunginkirjasto).

8 Multimediju darbstaciju pilns programmatūras 
saraksts. 

http://cahh.gwu.edu/arts-aging-study�2.8
http://www.urbanoffice.fi/en
http://www.kaupunkiverstas.fi/en
http://www.yrityshelsinki.fi/en
http://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kirjasto
http://www.helmet.fi/en-US/Libraries_and_services/Urban_Workshop/Whats_going_on
http://www.helmet.fi/en-US/Libraries_and_services/Urban_Workshop/Whats_going_on
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Mazā biznesa centrs Ārlingtonas Heights me-
moriālajā bibliotēkā (ASV)

Daudzi, kuri ASV zaudēja darbu 2008.gada krīzē, 
kļuva par pašnodarbinātajiem. Ārlingtonas 
Heights memoriālajā bibliotēkā (Arlington 
Heights Memorial Library) kā atbildi šai tenden-
cei atvēra Biznesa centru. Tajā privātuzņēmēji 
var strādāt, izmantojot bibliotēkas tehnoloģijas 
un resursus, piemēram, biznesa un finanšu datu-
bāzes, jaunākos biznesa un ekonomikas žurnālus 
un laikrakstus. Digitālo mediju studijā var veikt 
foto un video apstrādi, izveidot sava uzņēmuma 
tīmekļa vietni, izdot brošūras un reklāmas mate-
riālus, ierakstīt video, veikt vokālu vai instrumen-
tālu mūzikas ierakstu ar pēcapstrādi u.c. Centrā 
iespējams saņemt arī profesionālu atbalstu teh-
noloģiju, finanšu, mārketinga un citos jautāju-
mos. Bibliotēkas Biznesa centra darbinieki uztur 
Biznesa emuāru. Pieejama arī telpu īre sanāks-
mēm un konferencēm.

Izmantotā informācija
1. Lämsäa, Kari. The library as an Urban Office 

[tiešsaiste]. Helsinki Central Library 2017. 
June 3, 2011 [skatīts 2014.g. 25.apr.]. Pieej-
ams: http://keskustakirjasto.fi/
en/2011/06/03/the-library-as-an-urban- 
office/

2. Meeting Point in Helsinki [tiešsaiste]. April 4, 
2013. Model Programme for Public Libra-
ries. Pieejams: http://modelprogrammer.
kulturstyrelsen.dk/en/cases-for-inspiration/
case-meeting-point/

3. Urban Workshop [tiešsaiste]. HelMet. [ska-
tīts 2014.g. 25.apr.]. Pieejams: http://www.
helmet.fi/meetingpoint@lasipalatsi

4. Work and have fun [tiešsaiste]. HelMet. [ska-
tīts 2014.g. 25.apr.]. Pieejams: http://www.
helmet.fi/en-US/Libraries_and_services/
Work_and_have_fun

Mobilā darbstacija Kaupunkitoimisto Helsinku pilsētas bibliotēkā

http://www.ahml.info/business
http://www.ahml.info/studio
http://www.ahml.info/research/business/blog
file:///C:/Users/akrumina/Desktop/June 3, 2011 [skat<012B>ts 2014.g. 25.apr.]. Pieejams: 
file:///C:/Users/akrumina/Desktop/June 3, 2011 [skat<012B>ts 2014.g. 25.apr.]. Pieejams: 
http://keskustakirjasto.fi/en/2011/06/03/the-library-as-an-urban-office/
http://keskustakirjasto.fi/en/2011/06/03/the-library-as-an-urban-office/
http://keskustakirjasto.fi/en/2011/06/03/the-library-as-an-urban-office/
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/cases-for-inspiration/case-meeting-point/
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/cases-for-inspiration/case-meeting-point/
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/cases-for-inspiration/case-meeting-point/
http://www.helmet.fi/meetingpoint@lasipalatsi
http://www.helmet.fi/meetingpoint@lasipalatsi
http://www.helmet.fi/en-US/Libraries_and_services/Work_and_have_fun
http://www.helmet.fi/en-US/Libraries_and_services/Work_and_have_fun
http://www.helmet.fi/en-US/Libraries_and_services/Work_and_have_fun
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2.9. Bibliotēka — radošuma centrs
Bibliotēka 10
2005.gada aprīlī pašā Helsinku kultūras dzīves 
centrā tika atvērta jauna Helsinku pilsētas biblio-
tēkas filiāle — Kirjasto 10 (‘Bibliotēka 10’). Īsā 
laikā tā sasniedza lielāko apmeklējumu Helsinku 
pilsētas bibliotēkā — vairāk nekā 2000 cilvēku 
dienā (50 000 mēnesī). Kirjasto 10 ir neparasta 
bibliotēka — tā ikvienam piedāvā iespēju īste-
not savu radošo potenciālu un talantus.

Bibliotēkas krājumā ir lielākā mūzikas ierakstu, 
nošu, video un mūzikas izdevumu kolekcija Hel-
sinkos. Bez tam krājuma specializācija ir ceļoju-
mi un IT. Taču krājums aizņem vien 20% bibliotē-
kas platības, pārējā ir atvēlēta cilvēkiem, 
radošumam un mākslai.

Bibliotēkā ir iespēja iznomāt dažādus mūzikas 
instrumentus (sintezatorus, ģitāras, klavieres, 
elektroniskās bungas u.c.), mēģinājumu telpas 
un izmantot ierakstu studiju, lai labā kvalitātē ie-
rakstītu savas kompozīcijas vai uzņemtu mūzikas 
video. Savus mūzikas ierakstus iespējams iekļaut 
bibliotēkas demo ierakstu krājumā, lai tos varētu 
klausīties arī citi.

Bibliotēka piedāvā vietu, tehnisko aprīkojumu 
un, ja nepieciešams, arī konsultācijas pasākumu 
organizēšanai. Bibliotēkā notiek ļoti daudz pasā-
kumu: dzīvās mūzikas koncerti, diskusijas, deba-
tes, sanāksmes, izstādes. Statistika liecina, ka 
80% pasākumu bibliotēkā organizē bibliotēkas 
apmeklētāji. Uz bibliotēkas skatuves, kas aprīko-

ta ar kvalitatīvu gaismas un skaņas tehniku, var 
uzstāties ikviens — atzīts vai vēl neatzīts talants.

Bibliotēkā pieejams plašs modernākās tehnikas 
klāsts: mūzikas atskaņotāji,  portatīvie mūzikas 
atskaņotāji, bezvadu austiņas, VHS - DVD pār-
veidotājs, skeneri, printeri. Bibliotēkas darbsta-
cijas nodrošinātas ar tehnoloģijām tekstu, attēlu, 
skaņas un video apstrādei. Šeit iespējams īste-
not sapni par savu animācijas vai video filmu, kā 
arī sagatavot un izdot grāmatas.

Bez aptuveni 40 stacionārajām datoru darbstaci-
jām Wi-Fi tīkls un pārvietojamās mēbeles ļauj 
lietotājiem izveidot arī personisko portatīvo 
datoru darbstacijas, kur vien viņi vēlas. Pārvietot 
iespējams vairumu bibliotēkas mēbeļu, tajā 
skaitā grāmatplauktus — tas sniedz iespēju 
viegli veikt nepieciešamos pārveidojumus 
interjerā.

Digitālo mediju studijas ASV

ASV ļoti izplatītas ir digitālo mediju studijas bib-
liotēkās. Tās pieejamas ikvienam iedzīvotājam, 
tādējādi nodrošinot vienlīdzīgas digitālā laikme-
ta iespējas visiem.

Viena no tādām 2009.gada septembrī atvērta 
Skoki publiskajā bibliotēkā (Skokie Public Lib-
rary) Ilinoisā. Tajā atrodas četras datoru darbsta-
cijas ar neticami plašu programmatūras klāstu 
un aprīkojums radošai pašizpausmei mūzikā, fo-
togrāfijā, digitālajā video, grafiskajā dizainā u.c. 

Bibliotēkā iespējams iznomāt visdažādāko teh-
niku un iekārtas, sākot no fotoaparātiem un vi-
deokamerām un beidzot ar mūzikas instrumen-
tiem (plašāk par pieejamo aprīkojumu: http://
blogs.skokielibrary.info/medialab/equipment-
available un programmatūru: http://blogs.sko-
kielibrary.info/medialab/software/). Studiju var 
izmantot dažādas sagatavotības pakāpes lieto-
tāji, jo iespējams saņemt bibliotēkas tehnoloģiju 
asistenta palīdzību.

Ieskatam arī Džeimsa E. Volkera bibliotēkas 
(James E. Walker Library) Tenesijas štatā digitālo 
mediju studija: http://library.mtsu.edu/
digitalmediastudio.

http://
http://www.helmet.fi/library10
http://blogs.skokielibrary.info/medialab
http://blogs.skokielibrary.info/medialab
http://blogs.skokielibrary.info/medialab/equipment-available
http://blogs.skokielibrary.info/medialab/equipment-available
http://blogs.skokielibrary.info/medialab/equipment-available
http://blogs.skokielibrary.info/medialab/software/
http://blogs.skokielibrary.info/medialab/software/
http://library.mtsu.edu/digitalmediastudio
http://library.mtsu.edu/digitalmediastudio
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Izmantotā informācija
1. Berndtson, Maija. What and why libraries? : 

looking at what libraries might look like and 
why we still need them now and into the 
future. Library Hi Tech New, Vol. 29, Iss. 4, 
2012, p.13−15. Pieejams no: Emerald In-
sight. ISSN: 0741-9058.

2. Lämsäa, Kari. Library 10 and Meetingpoint 
[tiešsaiste]. Els Futurs de la Biblioteca 
Publica.  [skatīts 2014.g. 25.apr.]. Pieejams:  
http://elsfutursdelabibliotecapublica.
wordpress.com/documentacio/library-10-kari- 
lamsa/

3. Library 10 [tiešsaiste]. HelMet. [skatīts 
2014.g. 25.apr.]. Pieejams:  http://www.
helmet.fi/library10

4. Library 10 in Helsinki [tiešsaiste]. April 4, 
2013. Model Programme for Public Libra-
ries. Pieejams: http://modelprogrammer.
kulturstyrelsen.dk/en/cases-for-inspiration/
case-library-10/

5. Zickuhr, Kathryn. Innovative library services 
“in the wild” [tiešsaiste]. Libraries in the 
Digital Age. January 29, 2013 [skatīts 
2014.g. 25.apr.]. Pieejams: http://libraries.
pewinternet.org/2013/01/29/innovative-library- 
services-in-the-wild/

Mūzikas instrumentu noma Kirjasto 10

Radošā darbnīca Orhūsas Galvenajā bibliotēkā

Pasākums Kirjasto 10

file:///C:/Users/akrumina/Desktop/June 3, 2011 [skat<012B>ts 2014.g. 25.apr.]. Pieejams: 
http://elsfutursdelabibliotecapublica.wordpress.com/documentacio/library-10-kari-lamsa/
http://elsfutursdelabibliotecapublica.wordpress.com/documentacio/library-10-kari-lamsa/
http://elsfutursdelabibliotecapublica.wordpress.com/documentacio/library-10-kari-lamsa/
http://www.helmet.fi/library10
http://www.helmet.fi/library10
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/cases-for-inspiration/case-library-10/
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/cases-for-inspiration/case-library-10/
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/cases-for-inspiration/case-library-10/
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/cases-for-inspiration/case-library-10/%0D
http://libraries.pewinternet.org/author/kzickuhr/
http://libraries.pewinternet.org/2013/01/29/innovative-library-services-in-the-wild/
http://libraries.pewinternet.org/2013/01/29/innovative-library-services-in-the-wild/
http://libraries.pewinternet.org/2013/01/29/innovative-library-services-in-the-wild/
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Inovāciju piemēri ārvalstu bibliotēkās
Valodu kafejnīcas, kursi, diskusiju grupas valodu 
apgūšanai bibliotēkā

 - HelMet — Helsinki Metropolitan Area Libra-
ries Somijā

 - Pima County Public Library Arizonā, ASV

Bezmaksas e-grāmatu, e-žurnālu, audiogrāma-
tu, mūzikas, video kolekcijas tiešsaistē

 - Pima County Public Library Arizonā, ASV
 - HelMet — Helsinki Metropolitan Area Libra-
ries Somijā

 - Naxos Music Library

Bibliotēkas vērtības aprēķināšanas kalkulators
 - Maine State Library Meinā, ASV
 - Sacramento Public Library Kalifornijā, ASV

Virtuālā ziņojumu dēļa Pinterest izmantošana 
bibliotēku kolekciju un pakalpojumu 
popularizēšanai

Virtuālā apmācība un tiešsaistes kursi, videokon-
sultācijas, videopamācības bibliotēkā

 - Greensboro Library Ziemeļkarolīnā, ASV
 - Alameda County library Kalifornijā, ASV
 - Universal Class, Inc.
 - Arlington Heights Memorial Library Ilinoisā, ASV

Palīdzība mājasdarbos (arī tiešsaistē) 
 - Sacramento Public Library Kalifornijā, ASV
 - Alameda County library Kalifornijā, ASV
 - Sno-Isle Libraries  Vašingtonā, ASV
 - Pima County Public Library Arizonā, ASV

Pēcskolas programma “Skolotājs bibliotēkā” 
palīdzībai skolēniem mājasdarbos

 - Chicago Public Library Ilinoisā, ASV

Tematiskas dzimšanas dienas svinības bibliotēkā 
bērniem

 - Helsinki City Library Helsinkos, Somijā

Personalizētais individuāls bibliotēkas pakalpo-
jums Book-A-Librarian (Pasūti bibliotekāru)

 - Arapahoe Library District Kolorādo, ASV 
(angļu, spāņu, krievu valodā)

 - Sno-Isle Libraries Vašingtonā, ASV
 - Sno-Isle Libraries Vašingtonā, ASV

Ieteikumi bibliotēkas krājuma papildināšanai
 - The University of Chicago Library Ilinoisā, ASV
 - Pima County Public Library Arizonā, ASV

Bibliotēka — demokrātijas ‘siltumnīca’
 - Herning Libraries Dānijā

Bibliotēka — mākslas inkubators Viskonsīnā, ASV

Mūzikas instrumentu noma bibliotēkā
 - Lopez Island Library Vašingtonā, ASV

Teleskopu noma bibliotēkā
 - Cornerstones of Science Meinā, ASV

Netradicionālu lietu izsniegšana bibliotēkā
 - The Ann Arbor District Library Mičiganā, ASV 

Bibliotēkas dārzs 
 - Northern Onondaga Public Library Ņujorkā, 
ASV

Programma “Sēklu bibliotēka”
 - Pima County Public Library Arizonā, ASV

Bibliotēkas programma bērniem “Lasi priekšā 
sunim!”

 - Therapy Dogs International
 - Papildus

Palīdzība darba meklētājiem
 - Anythink libraries Kolorādo, ASV
 - Pima County Public Library Arizonā, ASV 
 - Sacramento Public Library Kalifornijā, ASV

3D izdrukas 
 - Sacramento Public Library Kalifornijā, ASV

Bibliotēka — rakstniecības un izdevējdarbības 
centrs

 - Sacramento Public Library Kalifornijā, ASV

Satura radīšana bibliotēkās. Mikropublicēšana
 - Recorded Books, FastPencil 

Bibliotēkas telpu noma sanāksmēm, pasāku-
miem u.c.

 - Sacramento Public Library Kalifornijā, ASV
 - The Harold Washington Library Center  
(Chicago Public Library) Ilinoisā, ASV

https://www.helmet.fi/en-US
http://www.library.pima.gov/calendar/esl.php
http://goo.gl/TVdV1e
https://www.helmet.fi/en-US
http://www.naxosmusiclibrary.com/
http://www.maine.gov/msl/services/calculator.htm
http://www.saclibrary.org/About-Us/Library-Value-Calculator/
https://www.pinterest.com/LibraryBoards/
http://goo.gl/T40OlM
http://guides.aclibrary.org/classes
http://www.universalclass.com/myinterests/aboutus.htm
http://www.ahml.info/category/databases/4
http://www.saclibrary.org/Services/Homework-Coaches/
http://guides.aclibrary.org/homework
http://www.sno-isle.org/research/helpnow/
http://www.library.pima.gov/homeworkhelp/
http://goo.gl/GLpkEz
http://goo.gl/LyboNV
http://old.arapahoelibraries.org/bookalibrarian.cfm
http://www.sno-isle.org/locations/book-a-librarian/
http://goo.gl/exY4fO
http://www.lib.uchicago.edu/e/using/purchaserequest.html
http://librarycatalog.pima.gov/screens/ill.html
http://goo.gl/5xz4aF
http://www.libraryasincubatorproject.org/
http://lopezlibrary.org/music/
http://www.cornerstonesofscience.org/what-we-do/programs-supports-and-services/library-telescope-program/
http://www.aadl.org/catalog/browse/unusual
http://www.nopl.org/library-farm/
http://www.library.pima.gov/seed-library/
http://goo.gl/qoJuod
http://goo.gl/9Ulrla
http://www.anythinklibraries.org/job-center
http://www.library.pima.gov/jobs-and-careers/
http://www.saclibrary.org/Services/Job-Seekers/
http://www.saclibrary.org/Services/3D-Printing-Lab/
http://www.saclibrary.org/Services/I-Street-Press/
http://www.recordedbooks.com/press/FastPencil_PR_2.pdf
http://www.fastpencil.com/
http://www.saclibrary.org/Services/Library-Galleria/
http://www.chipublib.org/private-event-rentals/
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Nodarbības bibliotēkā: Tai Či, joga, pilates, 
zumba, salsa, bačata, Argentīnas tango

 - The Mandel Public Library of West Palm 
Beach Floridā, ASV

Bibliotēka kā satikšanās vieta
 - Projekts PLACE: Public Libraries – Arenas for 
Citizenship Norvēģijā

 - Papildus par projektu

HelMa — bibliotēkas pakalpojumi tautiešiem ār-
zemēs — Helsinki Metropolitan Area Libraries 
Somijā

Bibliotēkas plāns
 - Glenview Public Library Ilinoisā, ASV

Serviss velo un autobraucējiem
 - Glenview Public Library Ilinoisā, ASV

Lietoto grāmatu veikals bibliotēkā
 - Glenview Public Library Ilinoisā, ASV

Iniciatīva “Bibliotēkas draugi”
 - Glenview Public Library Ilinoisā, ASV

Wi-Fi printēšana bibliotēkā
 - Glenview Public Library Ilinoisā, ASV

Kafejnīca bibliotēkā
 - The Model Programme for Public Libraries 
Dānijā 

Organizē savu pasākumu bibliotēkā! 
 - Myllypuro Media Library Somijā

Digitālais un mobilais bibliotekārs
 - Ørestad Library Dānijā 

Sociālā tiešsaistes novadpētniecības kolekcija 
“Viens ciems. Daudz stāstu” 

 - Arlington Heights Memorial Library Ilinoisā, 
ASV

Bibliotēku atbalsta iniciatīva “Bibliotēkas dzīvei” 
 - South Central Library System Viskonsīnā, ASV

Radošuma un inovācijas resursu centrs
 - Hong Kong Public Libraries Ķīnā

Bibliotēkas profils virtuālajā grāmatu plauktā 
Shelfari

 - Aldinga Library Austrālijā

Bibliotēkas profils sociālajā tīklā grāmatu lasītā-
jiem Goodreads.com

 - Sacramento Public Library Kalifornijā, ASV

Virtuālā ekskursija bibliotēkā
 - Bangor Public Library Meinā, ASV

Bibliotēkas tīmekļa vietnes sadaļa — aicinājums 
ziedot bibliotēkai

 - Anderson Public Library Indianā, ASV

Grāmatveikals bibliotēkā
 - Birmingham Public Library Alabamā, ASV 

http://millie.wpbpl.com/iii/calendar/month/C%26P%3D%7C2
http://millie.wpbpl.com/iii/calendar/month/C%26P%3D%7C2
http://goo.gl/HGiiat
http://goo.gl/HGiiat
http://www.informationr.net/ir/12-4/colis20.html
http://www.informationr.net/ir/12-4/colis20.html%0D
http://www.helmet.fi/en-US/Info/Library_outside_the_library
http://www.glenviewpl.org/pdf/main/GPL_floorplan.pdf
http://www.glenviewpl.org/pdf/main/driveUpServices.pdf
http://www.glenviewpl.org/friendsBookStore.html
http://www.glenviewpl.org/friends/index.html
http://goo.gl/ifrOjs
http://goo.gl/lQ6zzV
http://goo.gl/ZVC26L
http://goo.gl/NyIN1G
http://ahml.info/homesweethome/
http://www.librariesforreallife.org/
http://www.hkpl.gov.hk/en/reference/special/circ.html
http://www.shelfari.com/aldinga_library
http://goo.gl/DKldBj
http://tours.jcholcombphotography.com/33525
http://www.and.lib.in.us/support-your-library/
http://www.bham.lib.al.us/services/

