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Kolēģi!

Kā jau ierasts, gada beigās mēdzam atskatīties uz notikušo 
un izvērtēt paveikto, priecāties par lietām, kas izdevušās 
un pārdomāt, kas pilnveidojams vai no jauna ieviešams 
nākamgad. Rezumējot LNB Bibliotēku attīstības centrā 
2017. gadā paveikto, vēlos vērst uzmanību piedāvāto 
pakalpojumu daudzveidībai. Gribētos cerēt, ka gada garumā 
teju katrs no 3196 Latvijas bibliotekāriem ir izmantojis kādu 
no mūsu nodaļas piedāvātajiem pakalpojumiem – apmeklējis 
kādu profesionālās pilnveides pasākumu, ieskatījies Latvijas 
Bibliotēku portālā, iepazinis nozares jaunāko literatūru 
un terminoloģiju, lasījis kādu no sagatavotajiem Latvijas 
vai ārvalstu aktualitāšu aprakstiem, piedalījies pieredzes 
apmaiņas un diskusiju pasākumā “Tikšanās bibliotekāru 
stāvā”, saņēmis vērtīgus bezatlīdzības izdevumus vai 
apmaiņas krājuma eksemplārus. “Bibliotēku attīstības 
centra vēstneša” jaunākajā numurā atradīsiet izvērstu 
aprakstu par iepriekš minētajiem un vēl citiem bibliotekāru 
saimei sagatavotajiem piedāvājumiem un aizejošā gada 
norisēm.

Paralēli daudzveidīgo pakalpojumu sniegšanai, īpaša 
uzmanība turpmāk tiks pievērsta individuālai pieejai 
aktuālu problēmjautājumu risināšanā, tiekoties individuāli 
vai organizējot viedokļu un pieredzes apmaiņas tikšanās. 
Tikai kopīgi un atklāti diskutējot, varam rast atbildes uz 
jautājumiem, gūt idejas vēl nebijušiem projektiem un 
ierosmes darba pilnveidošanai.

2017. gada 18. oktobra Reģionu galveno bibliotēku semināra radošā un 
pozitīvā gaisotne. Foto: Māra Jēkabsone
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Vēstnesī pieejams arī Bibliotēku attīstības centra 2018. gada 
pasākumu plāns, taču jau šajā slejā vēlos izcelt mūsu 
nākamā gada prioritātes:

 ● stiprināt reģionu galvenās bibliotēkas kā reģionu 
metodiskos un konsultatīvos centrus;

 ● padziļināt un paplašināt bibliotēku nozares situācijas 
analīzi, publiskojot pārskatu par Latvijas bibliotēku darbu 
2017. gadā gan latviešu, gan angļu valodā;

 ● sadarbībā ar LNB Tehnoloģiju departamentu izveidot 
jaunu nozares profesionālās informācijas resursu.

Domāsim radoši, strādāsim, būsim atvērti visu līmeņu 
sadarbībai, meklēsim risinājumus un jaunas, drosmīgas 

ierosmes arī šķietami pelēcīgajā ikdienā, tādējādi atbalstot 
bibliotēku nozari kopumā. Ja labi klāsies katrai atsevišķai 
bibliotēkai, ieguvēja būs visu mūsu mazās valsts bibliotēku 
kopējā pasaule!

Lai Jums visiem ražīgs, iedvesmojošs un līdzsvarots 2018. – 
mūsu Latvijas jubilejas gads!

 LNB Bibliotēku attīstības centra vadītāja 
EVIJA VJATERE

Bibliotēku attīstības centra pasākumu                
plāns 2018. gadam

Janvāris
Janvāra pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā” (LNB 
Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

Februāris
Februāra pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā” (LNB 
Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

Marts
7. marts Speciālo bibliotēku vadītāju tikšanās (LNB 
Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

13. marts. Skolu bibliotekāru seminārs (LNB 
Konferenču centrs)

14. marts. Akadēmisko un speciālo bibliotēku apaļā 
galda diskusijas (LNB Konferenču centrs)

21.–22. marts. Publisko bibliotēku apaļā galda 
diskusijas (LNB Konferenču centrs)

Marta pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā” (LNB 
Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

Marta beigas/aprīļa sākums. “Maģistru lasījumi” (LNB 
Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

Aprīlis
12. aprīlis. Seminārs par personas datu aizsardzību 
(LNB Konferenču centrs)

17.–18. aprīlis. Latvijas Bibliotekāru biedrības konference 
un Bibliotēku ideju tirgus (LNB Ziedoņa zāle un Konferenču 
centrs)

Aprīļa pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā” (LNB 
Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

Maijs
16. maijs. Konference “Literatūras zināšanas 
mūsdienīgam bibliotekāram” (LNB Kore)

29.–30. maijs Latvijas akadēmisko, speciālo un 
publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme 
(divas dienas, Saldus)

Maija pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā” (LNB 
Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

Jūnijs
5. jūnijs. Reģiona galveno bibliotēku metodiķu 
seminārs (Rīga, vieta tiks precizēta)

Septembris
12. septembris. Konference “21. gadsimta 
bibliotēka” (LNB Ziedoņa zāle; sadarbībā ar Gētes institūtu 
Rīgā)

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

Septembra pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā” 
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)
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Oktobris
5. oktobris. Terminoloģijas konference (LNB Kore)

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

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

Oktobra pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā” (LNB 
Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

Oktobra beigas/novembra sākums. “Maģistru lasījumi” 
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

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

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

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

Novembra pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā” 
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

Bibliotēka – ne tikai laikmetīga un moderna, bet 
arī demokrātiska un iekļaujoša: atskats uz IFLA 
83. ģenerālkonferenci Vroclavā, Polijā                                 

MĀRA JĒKABSONE

Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas 
(International Federation of Library Associations and 
Institutions, IFLA) 83. ģenerālkonference notika 2017. gada 
19.–25. augustā Latvijai netālajā Polijas pilsētā Vroclavā. 
Konference kā allaž pulcēja pāri par 3000 bibliotēku nozares 
profesionāļu no visas pasaules, un pasākuma plašā un 
daudzveidīgā programma ļāva iepazīties ar labāko bibliotēku 
darba pieredzi un nozares aktualitātēm.

IFLA jaunumi

Viens no nozīmīgākajiem IFLA projektiem šogad ir IFLA 
Globālās vīzijas iniciatīva (IFLA Global Vision, https://
www.ifla.org/globalvision), kas aizsākās 4. aprīlī ar 
iniciatīvas sākumpasākumu Atēnās, Grieķijā. Iniciatīva 
tika turpināta ar sešām reģionālajām diskusijām visos 
pasaules kontinentos. Bibliotēkas arvien vairāk saskaras ar 
dažāda veida izaicinājumiem, kurus izraisa globalizācija, 
tehnoloģiju attīstība, pārmaiņas sabiedrībā, ekonomikā, 
politikā utt. IFLA uzskata, ka tikai vienota bibliotēku 
nozare spēj stāties pretī šiem izaicinājumiem. Iniciatīvas 
mērķis ir noskaidrot, kā šī vienotā bibliotēku nozare varētu 
to veikt. Balstoties uz reģionālajās diskusijās iegūtajiem 
rezultātiem, tika sagatavota tiešsaistes aptaujas anketa, 
kas tika atklāta IFLA Vroclavas kongresa laikā un kur savu 
viedokli par nozares tagadni un nākotni izteikt aicināts 
bija ikviens bibliotēku nozares darbinieks, interesents un 
draugs. Sākotnējais balsošanas termiņš bija 30. septembris, 
tad tas tika pagarināts līdz 16. oktobrim. Šobrīd balsošana 
ir noslēgusies. Pamatojoties uz diskusiju un balsojuma 
rezultātiem, 2018. gada sākumā tiks sagatavots IFLA 
Globālās vīzijas ziņojums. Pēc tam uz šī ziņojuma pamata 
tiks veidots ceļvedis ar praktiskiem piemēriem un 
konkrētām idejām.

Vēl viens nozīmīgs IFLA projekts ir Pasaules bibliotēku karte 
(Library Map of the World, https://librarymap.ifla.org). 
Tā ir tīmekļa vietne, kur iespējams iepazīties ar galvenajiem 
bibliotēku statistikas rādītājiem no visas pasaules. Vietne 
plānota kā bibliotēku aizstāvības instruments – tā dod 
iespēju iegūt pārliecinošus datus bibliotēku ietekmes 
pierādīšanai, kā arī demonstrē stāstus par ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu īstenošanu bibliotēkās. Pagaidām vietne vēl 
tiek attīstīta un tajā ievadīti tikai pirmie dati. Ja bibliotēkas 
būs atsaucīgas un aktīvi dalīsies ar saviem stāstiem, vietnes 
saturs kļūs bagātīgāks un izmantojamāks. Arī Latvijas 
bibliotēkas ir aicinātas iesniegt vietnes veidotājiem savus 
stāstus par pieredzi, strādājot ar ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem.

Neitralitāte, vienlīdzība, daudzveidība

Pārdomas rosinošs bija Kanādas Zinātnisko bibliotēku 
asociācijas (Canadian Association of Research Libraries) 
izpilddirektores Sūzanas Heigas (Susan Haigh) 
priekšlasījums par neitralitāti, kas ir viens no bibliotēku 
darbības pamatprincipiem. Vai neitralitāte nozīmē pasivitāti, 
vai tomēr aktivitāti? Varbūt proaktivitāti? Cik neitrālam 
vispār ir iespējams būt mūsu subjektīvajā pasaulē?

Barbara Džonsa (Barbara M. Jones) no Ilinoisas 
Universitātes Ērbanā-Šampeinā (Urbana-Champaign, ASV) 
aktualizēja informācijas pārbagātības laikmetā novārtā 
atstātu tēmu – par spīti mūsdienu cilvēkus pārpludinošajai 
informācijas lavīnai, pasaulē eksistē arī informācijas 
nabadzība, kas nav nemaz tik reta parādība, kā pirmajā 
mirklī varētu šķist. Profesore apskatīja tādas informācijas 
sabiedrībā maz aplūkotas parādības kā informācijas 
nabadzība (information poverty), informācijas tuksneši 

https://www.ifla.org/globalvision
https://www.ifla.org/globalvision
https://librarymap.ifla.org
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(information deserts) un informācijas kastu sistēma 
(information caste system). Taču, runājot par informācijas 
piekļuves nodrošināšanu, tiek uzskatīts, ka piekļuve 
informācijai ir pārāk šaurs skatījums uz bibliotēkām, 
bibliotēku uzdevums ir kas vairāk – radīšana. Bibliotēkas ne 
tikai komplektē, krāj un saglabā dokumentus, bet arī stāsta 
par tiem, diskutē, rāda, ieinteresē. Bibliotēkas ir inovāciju 
laboratorijas, ar to saprotot jaunradi jebkurā zinātnes nozarē 
un dzīves sfērā.

Ļoti interesanta bija prezentācija par valodu ainavu 
internetā. Izrādās, ka tikai 21 % pasaules dzīvo valodu 
ir atrodamas internetā. Valodu barjera ir nopietns 
izaicinājums nākotnei, jo viens no iemesliem, kāpēc daudzi 
cilvēki neizmanto internetu, ir valodu barjera. Pozitīva ir 
ziņa, ka internetā pieaug tīmekļa vietņu skaits, kas ir citās 
valodās, nevis angļu valodā. Arī bibliotekāri var iesaistīties 
valodu daudzveidības uzturēšanā, piemēram, popularizējot 
attiecīgas tīmekļa vietnes un lietotnes, piedaloties to 
veidošanā, tajā skaitā satura nodrošināšanā.

Medijpratība un informācijpratība

Ukraiņu juriste un vārda brīvības entuziaste Olga 
Kiriļuka (Olga Kyryliuk) pievērsa uzmanību interneta 
ierobežojumiem daudzviet pasaulē. Ir valstis, kur atsevišķu 
tīmekļa vietņu un lietotņu izmantošana ir aizliegta, un par 
to izmantošanu draud arests. Diemžēl interneta brīvība ir 

fikcija, par kuru vairums izvairās runāt, jo tā ir pārāk neērta 
tēma. Visi izliekas, ka valda brīvība, bet patiesībā tiek 
pievērtas acis uz daudzām netaisnībām, ierobežojumiem un 
pāridarījumiem. Svarīgi atcerēties, ka interneta kontroles 
un politisko ierobežojumu apstākļos (arī propagandas 
apstākļos) bibliotēkām ir liela loma iedzīvotāju kritiskās 
domāšanas veicināšanā. Bibliotēkām ir jārūpējas, lai 
cilvēkiem būtu iespēja piekļūt dažādiem viedokļiem, 
tos salīdzināt un veidot savu viedokli. Bibliotēkas ļoti 
koncentrējas uz informācijas un zināšanu pieejamību, bet 
ir jāpievērš uzmanība arī tam, kā cilvēki to lieto, ir jāmāca, 
kā izvērtēt informāciju, kā ar to strādāt. Nav noslēpums, ka 
pirmā vieta, kur cilvēki meklē informāciju, ir “Google”, nevis 
bibliotēka, taču vairums cilvēku nespēj novērtēt internetā 
atrodamo informāciju. Šādās situācijās cilvēkiem palīdzēt 
vislabāk var tieši bibliotēka.

Bibliotēku nozīme un loma sabiedrības medijpratības un 
informācijpratības veicināšanā tika uzsvērta ne vienā vien 
konferences sesijā. Tieši bibliotēkas ir tās, kas var palīdzēt 
cilvēkiem iemācīties atpazīt viltus ziņas un neuzķerties 
uz tām. Arī privātuma skaidrošana ir neatņemama 
medijpratības un informācijpratības darba sastāvdaļa. 
Spilgta un pārdomas rosinoša bija Varšavas Universitātes 
Bioloģijas fakultātes profesores un Polijas Zinātņu 
akadēmijas Bioķīmijas un bioētikas institūta pētnieces, 
bioloģes Evas Bartnikas (Ewa Bartnik) plenārsesija. 
Pētniece aicināja pievērst uzmanību tam, kā medijos 

Vroclavas pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēka Centrālajā dzelzceļa stacijā iekārtota atbilstoši stacijas stila interjeram
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tiek interpretēti zinātnes sasniegumi. Vairums medijos 
cirkulējošo ziņu, kas atsaucas uz zinātniskiem sasniegumiem 
un pierādījumiem, dziļāk izpētot ziņu avotu, izrādās 
nepatiesas, jo vai nu interpretē zinātniskos sasniegumus 
tendenciozā veidā, vai pat ir klaji aplamas. Bibliotēku 
loma kā medijpratības un informācijpratības ekspertiem ir 
milzīga, jo tieši bibliotēkas, pēc profesores domām, ir tās, 
kas var palīdzēt iedzīvotājiem iegūt ticamu un pārbaudītu 
zinātnisko informāciju.

Bibliotēkas – fiziskas/digitālas

Plašumā vēršas meistarošanas kustība (maker movement). 
Tā ir sasniegusi arī akadēmisko vidi. Akadēmiskajām 
bibliotēkām aktuālas šobrīd ir zinātniskās meistarotājvietas 
(schoolarly makerspaces) – digitāla vide darbam ar 
digitālajiem 
resursiem un 
rīkiem pētnieku 
auditorijai. Nākotnes 
zināšanu pārvaldība 
viennozīmīgi 
ir digitāla, un 
bibliotēku loma 
digitālā satura 
nodrošināšanā 
tikai pieaugs, 
taču jāatceras, ka 
tehnoloģijas un 
saturs ir vienlīdz 
nozīmīgas digitālās 
vides komponentes, 
neviena no tām 
nedrīkst prevalēt pār 
otru.

Tomēr digitālā 
revolūcija ir 
stāsts nevis par 
tehnoloģijām, bet 
par cilvēkiem. 
Nevar ieviest tehnoloģijas, nedomājot par cilvēkiem. 
Turklāt tehnoloģijas maina arī cilvēku uzvedību un 
ieradumus. Piemēram, indivīda spēks un ietekme mūsdienās 
salīdzinājumā ar agrākiem laikiem ir ievērojami lielāka, 
un iemesls tam ir tehnoloģijas. Cilvēkus ietekmē arī arvien 
pieaugošā hiperpiesaistītība (hiperconnectivity) – visi ir 
saistīti ar visu 24/7 režīmā, un arī šo parādību ir izraisījušas 
tehnoloģijas.

Fiziskā bibliotēka arvien vairāk pieņem virtuālās 
bibliotēkas veidolu – resursi kļūst pieejamāki, notiek 
intensīvāka komunikācija ar lietotājiem, viņu iesaiste 
jaunu pakalpojumu izstrādē un vispārējā bibliotēkas 
attīstībā, bibliotēkas un to resursi un pakalpojumi attīstās 
personalizācijas virzienā, kas nozīmē individualizētu pieeju, 
darbu ar katru lietotāju personiski. Taču daudzviet lietotāju 
iesaiste vēl aizvien nav pietiekami intensīva. Lietotāju 
iesaiste nevar aprobežoties ar aptaujas aizpildīšanu reizi 
gadā. Lai vairāk sadarbotos ar lietotājiem, viņi jāiesaista 

visos bibliotēku darba procesos, sākot no bibliotēkas ēkas 
renovācijas līdz pakalpojumu attīstībai. Spilgts sabiedrības 
iesaistes piemērs ir Polijā noorganizētais hakatons – 
pusaudžu sacensības/konkurss lietotņu izveidošanā 
e-valdības (e-Government) mērķiem. Rezultātā tapa 
vairākas patiešām izmantojamas lietotnes.

Paraudzīties uz sevi citu acīm

Blakus citiem mērķiem un uzdevumiem bibliotēkām ir 
svarīga loma tagadnes dokumentēšanā. Tieši bibliotēkas ir 
tās, kas veic vietējās kopienas notikumu, vietējo iedzīvotāju 
pieredzes pierakstīšanu, reģistrēšanu, saglabāšanu. Īpašs 
izaicinājums šajā ziņā ir internetā cirkulējošā informācija. 
Kā saglabāt nākamajām paaudzēm to, ko šobrīd darām 
un sakām, piemēram, sociālajos medijos? Vēl viens 

arvien plašumā 
ejošs virziens ir 
bibliotēku darbs 
ar marginālajām 
sabiedrības 
grupām. Piemēram, 
ASV arvien vairāk 
bibliotēku velta 
uzmanību ar 
autismu slimiem 
iedzīvotājiem. 
Tiek izstrādāti 
gan speciāli 
pakalpojumi un 
ierīkotas speciālas 
zonas šiem 
cilvēkiem, gan 
piedāvāta apmācību 
programma 
bibliotekāriem.

Svarīga ir 
arī regulāra 
bibliotēkas, 
tās krājuma 

un pakalpojumu izpēte. Blakus bibliotekāru iecienītām 
tradicionālām metodēm ļoti ieteicams ik pa laikam mēģināt 
paraudzīties uz sevi no netradicionāliem skatupunktiem, 
piemēram, nevis pētīt to, kas ir populārs un iecienīts, bet 
mēģināt saprast ignoranci, kāpēc kaut kas netiek izmantots. 
Interesanta ir metode “Slepenais klients” (Mystery client) – 
bibliotēkā tiek iesūtīti cilvēki, kas izpēta bibliotēku pēc 
noteiktiem scenārijiem, atkarībā no tā, ko ir nepieciešams 
izpētīt. Vēlams, lai tie nebūtu bibliotēkas lasītāji, jo tad 
iegūtie rezultāti būs objektīvāki. Rezultāti var būt gan 
“patīkami”, gan “nepatīkami”, taču metode ir laba tieši ar to, 
ka ļauj sevi redzēt citu acīm. Veiksmīga rezultāta gadījumā, 
iegūtā informācija noder bibliotēkas interešu aizstāvībai, 
piemēram, ja pētījuma rezultātā ir ievākti pozitīvi stāsti un 
citāti, kurus pēc tam var izmantot sarunās ar pašvaldību, 
sponsoriem utt.

Bibliotēku popularizēšanai un aizstāvībai var izmantot tādu 
vienkāršu rīku kā velosipēds. Piemēram, Lodzas pilsētas 

LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre, jaunā Latvijas Bibliotekāru biedrības 
(LBB) valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone (no kreisās) kopā ar bijušo LBB valdes 
priekšsēdētāju, šobrīd – biedru iesaistes speciālisti IFLA Sekretariātā Hāgā – Kristīni Pabērzu
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bibliotēka (Polija) organizēja pasākumu, kad bibliotekāri 
kopā ar lasītājiem un bibliotēkas draugiem devās kopīgā 
velobraucienā. Tas ļāva ne tikai iepazīt vienam otru tuvāk 
un nojaukt daudzas barjeras, bet arī iegūt lielāku atbalstu un 
izprati vietējā sabiedrībā.

Bibliotekārs un profesija

Pārmaiņas pasaulē un nozarē ietekmē arī bibliotekāra 
profesiju. No vienas puses, tā saplūst ar citām profesijām, 
no otras puses, notiek bibliotekāra profesijas specializācija. 
Lai gan bibliotekāra profesijai ir daudz lomu, tiek uzskatīts, 
ka bibliotekāra profesija pamazām erodē. Bibliotekāra 
profesijas pārmaiņu aspektā ir svarīgi novērtēt profesionālo 
vidi (viss, kas ir apkārt bibliotēkai) un profesijas potenciālu 
(cik ļoti bibliotēka spēj piesaistīt jaunus darbiniekus).
Par pieprasītu kompetenci bibliotekāra profesijā kļūst 
līderība un sadarbības prasmes. Arvien vairāk izskan 
aicinājums uz bibliotēku darbību raudzīties no biznesa 
vides skatupunkta. Viens no biznesa principiem – izmaksu 
efektivitāte, ātrs un kvalitatīvs serviss par pēc iespējas lētāku 
cenu. Biznesa domāšanu demonstrē Somijas bibliotēkās 
praktizētā lean thinking – paveikt to pašu ātrāk, īsākā laikā, 
maksimāli atbrīvoties no rutīnas darbiem, atbrīvojot vietu 
komunikācijai un radošumam.

Šī gada janvārī Somijā stājās spēkā atjauninātais Bibliotēku 
likums. Izmaiņu nav ļoti daudz, taču likums ir modernizēts 
un tajā ir salikti vairāki būtiski akcenti, kas nebija 
iepriekšējā likumā. Ļoti svarīgi ir tas, ka likumā kā bibliotēku 
pienākums ir iekļauta lasīšanas veicināšana, ar to saprotot 
arī digitālo lasīšanu. Kā atzina Somijas pārstāve, lasīšana 
bibliotēkās pamazām tiek atstāta novārtā, aizmirstot, ka tā 
ir pamatu pamats visām pratībām. Notiek aizraušanās ar 
tehnoloģijām, medijiem, bet lasīšanai, kas saistīta ar klasisko 
grāmatu, tiek pievērsts aizvien mazāk uzmanības. Vēl viens 
atjauninātā likuma akcents ir uz bibliotēku kā demokrātisku 
vietu visiem. Taču pamēģināsim pavisam godīgi atbildēt uz 
jautājumu – vai bibliotēkas patiešām ir atvērtas ikvienam? 
Gan līdzšinējie, gan jaunie uzdevumi maina bibliotekāra 
profesiju un amata pienākumus. Bibliotekāriem ir ne tikai 

jāapgūst jaunas prasmes, bet arī jāpielāgojas jauniem 
apstākļiem, jāstrādā ar sevi un savām rakstura īpašībām. 
Taču pārdomas rosina fakts, ka jaunajā Somijas bibliotēku 
likumā nav prasību bibliotekāru kvalifikācijai, kā tas bija 
iepriekšējā likuma versijā.

Būt BIBLIOTĒKAI!

Daudz tika runāts par jauniem, inovatīviem, modernajās 
tehnoloģijās balstītiem pakalpojumiem, piemēram, par 
to, kā bibliotēkas var izmantot robotus, planšetes, virtuālo 
un paplašināto realitāti gan lasītāju piesaistei un lasīšanas 
veicināšanai, gan iedzīvotāju izglītošanai un iekļaušanai. 
Bibliotēkas visā pasaulē cenšas kļūt arvien pievilcīgākas, 
vilinošākas, kārdinošākas. Tā vien šķiet, ka vairs nav 
iespējams izgudrot neko tādu, kas varētu pārsteigt inovatīvi 
domājošu bibliotekāru. Taču, piemēram, Filadelfijas 
bibliotēka (ASV) pārsteidza auditoriju ar savu vairākus 
kvadrātmetrus lielo alpīnisma sienu bērnu bibliotēkā! 
Vēl dažas novitātes: atsevišķa Wi-Fi izmantošanas zona 
bibliotēkā ar ērtiem krēsliem, dīvāniem, pufiem; vīns 
bibliotēkas kafejnīcā; Biznesa studija (the Business 
Studio) – vieta uzņēmējiem un start-up pārstāvjiem, kur 
strādāt ikdienā. Aizvien vairāk bibliotēku savu pakalpojumu 
piedāvāšanai izmanto viedtālruņu lietotnes. Piemēram, 
Vantaa bibliotēka (Somija) ir izstrādājusi lietotni “Kabatas 
bibliotēka” (Pocket Library), kur blakus citām iespējām 
lasītāji var patapināt gāmatu uzreiz no drauga, kurš to 
izlasījis, nemaz neejot uz bibliotēku. Arvien izplatītāka 
kļūst “Dzīvā bibliotēka” (Living library, Human library), 
kad bibliotēka piedāvā individuālas sarunas ar dažādiem 
cilvēkiem – parasti tādiem, par kuriem mums ir stereotipi. 
“Dzīvās bibliotēkas” mērķis ir lauzt stereotipus par kādu 
cilvēku grupu ar individuālas sarunas palīdzību. Bet vai 
zinājāt, ka dažas bibliotēkas šo pakalpojumu ir iekļāvušas 
arī bibliotēkas katalogā un ka cilvēku apraksti tur atrodami 
blakus grāmatu un cita veida informācijas resursu 
aprakstiem?

Iedvesmojoša un harizmātiska bija Norvēģijas Nacionālās 
bibliotēkas direktora Ašlaka Sīra Mīres (Aslak Sira 

Viena no Vroclavas pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēkām atrodas pilsētas sabiedriskajā centrā “Grafit”. Bibliotēka ierīkota kā viena liela telpa ar 
atraktīvu dizainu, augstiem griestiem un apbrīnojami labu akustiku
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Myhre) uzruna par bibliotēkām kā vietu, kur var uzplaukt 
demokrātija. Bibliotēkām ir jābūt atvērtām visiem un tajās 
jānotiek sarunām un debatēm par visu – nebaidoties no 
stereotipiem un tematiskajiem ierobežojumiem. Turklāt 
viņš akcentēja, ka bibliotēkas sirds ir grāmatas un ka ir 
jāļauj bibliotēkai būt bibliotēkai. Cilvēki neiet uz turieni, 
kur nekā nav, cilvēki iet uz vietu, kam ir identitāte un 
sirds. Bibliotēkai ir jābūt atvērtai ikvienam, lai tur ikviens 
var lasīt, runāt, radīt. Tā kā bibliotēka pēc savas būtības ir 
nekomerciāla publiska vieta, tās potenciāls būt par tikšanās 
un socializācijas vietu, demokrātijas un pilsoniskuma 
veicināšanas vietu ir ievērojams.

Bibliotēkas mūsdienās dara visneiedomājamākās lietas. Tās 
iznomā gleznas, urbjus, zāģus, apģērbus, rehabilitācijas un 
sporta aprīkojumu, bibliotēkās spēlē mūziku un teātri, dejo, 
zīmē, mācās valodas, gatavo ēst un dara daudz ko citu. Taču 
to visu var darīt tikai tad, ja, citējot Norvēģijas Nacionālās 
bibliotēkas direktoru, ir saglabāta bibliotēkas sirds un 
identitāte. Jā, bibliotēka spēj un var darīt to, ko dara citi, 
bet – vai citi spēj darīt to, ko dara bibliotēka? Ja bibliotēka 
vairs nebūs bibliotēka, bet, piemēram, apģērbu maiņas 
punkts vai virtuve, kā mēs pierādīsim saviem finansētājiem, 
ka mēs esam bibliotēka?

Pasaule – mums, mēs – pasaulei

Neiztrūkstoša IFLA ģenerālkonferenču programmas 
sastāvdaļa ir bibliotēku vizītes. Apmeklējot vairākas 
Vroclavas bibliotēkas un dažas Lejassilēzijas bibliotēkas 
ārpus Vroclavas, jāsecina, ka blakus modernām bibliotēkām 
vēl aizvien ir sastopamas arī klasiskas bibliotēkas, 
piemēram, Valbžihas (Wałbrzych) bibliotēka, kas atrodas 
vēsturiskā ēkā pilsētas centrālajā laukumā. Šī gada maijā 
Vroclavas dzelzceļa stacijā atvērta Vroclavas pilsētas 
bibliotēkas filiālbibliotēka. Bibliotēkas stacijās, autoostās, 
tirdzniecības centros pasaulē vairs nav nekāds jaunums. 
Bibliotēkai ir jāatrodas tur, kur ir cilvēki, lai bibliotēka būtu 
pa ceļam iedzīvotāju ikdienas gaitām. To apliecina vēl viena 
Vroclavas pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēka, kas ierīkota 
pilsētas sabiedriskajā centrā “Grafit”. 
Bibliotēku vizītes ir iespēja redzēt bibliotēku darbu praksē, 
skatīt bibliotēku pakalpojumu piedāvājumu dažādā 
izpildījumā, smelties idejas, kuras ir vērts stāstīt kolēģiem 
Latvijā. Taču līdztekus ir gūta pārliecība par to, ka Latvijas 
bibliotēkas strādā ļoti labā līmenī un ir vērts ar Latvijas 
bibliotēku pieredzi dalīties lielākos un mazākos starptautiska 
līmeņa pasākumos.

LIBER stratēģija 2018.–2022. gadam                               

LIBER (Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche 
– Association of European Research Libraries) ir Eiropas 
zinātnisko bibliotēku asociācija, kas ietver vairāk nekā 
420 bibliotēkas no vairāk nekā 40 valstīm. Šī gada 21. 
novembrī LIBER izsludināja savu stratēģiju 2018.–2022. 
gadam. Tās nosaukums: “Ilgtspējīgs zinātnisko bibliotēku 
atbalsts zināšanām digitālajā laikmetā” (Research Libraries 
Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age).

Jaunā stratēģija paredzēta turpmākajiem pieciem darbības 
gadiem, un tā būs atbalsts LIBER bibliotēkām, saskaroties 
ar gaidāmajām izmaiņām darbā ar atvērtās zinātnes 
aktualitātēm. Stratēģija ir veidota, balstoties uz izvēlēm un 
prioritātēm. Ļoti būtiski ir sasaistīt iespiestos izdevumus 
ar digitālajām kolekcijām un pakalpojumiem, nosakot 
prioritātes šādās jomās: digitālais kultūras mantojums 
un digitālās humanitārās zinātnes, jo tieši šajās jomās 
bibliotēkas tiek pozicionētas kā centrs, kur satiekas pētnieki, 
krājums un pakalpojumu attīstītāji. LIBER gatavojas ieviest 
nopietnas izmaiņas zinātniskajā vidē.

Plānotie rezultāti:

 ● atvērtā piekļuve (Open Access) ir dominējošā 
publicēšanās forma;

 ● pētniecības dati atbalsta FAIR principus (atrodams, 
pieejams, sadarbspējīgs, atkārtoti lietojams);

 ● attīstot digitālās prasmes, tiek atvieglots pētniecības 
dzīves cikls;

 ● pētniecības infrastruktūrai ir nozīmīga loma, tā ir 
pielāgota un piemērota dažādu disciplīnu vajadzībām;

 ● rītdienas kultūras mantojums ir veidots, pamatojoties uz 
šodienas digitālo informāciju.

2018.–2022. gadam LIBER nosaka trīs stratēģiskos 
virzienus.

1.Bibliotēkas kā platforma inovatīvai zinātniskai 
komunikācijai:

 ● autortiesību un juridisko jautājumu nozīme – ietekmēt 
šos jautājumus politiskā līmenī un nodrošināt atbalstu 
pētniekiem;

 ● atvērtā piekļuve – attīstīt inovatīvus pakalpojumus 
repozitoriju tīklam, attīstīt biznesa modeļus žurnāliem 
un bibliotēku nozīmi tajos, iespējas bibliotēkām kļūt par 
atvērtās piekļuves izdevējiem;

 ● inovatīva metrika – sadarbības rezultātā attīstīt 
inovatīvu metriku, kas paredzēta pētniecības 
pārraudzīšanai un novērtēšanai.

2.Bibliotēkas – digitālo prasmju un pakalpojumu 
centri:

 ● digitālās humanitārās zinātnes un digitālais kultūras 
mantojums – pozicionēt bibliotēkas kā digitālā kultūras 
mantojuma un digitālo humanitāro zinātņu centrus, stiprinot 
un attīstot bibliotēku pakalpojumus šajās darbības jomās;

KRISTĪNE ROBEŽNIECE
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 ● līderība – nodrošināt mācības, kas zinātnisko bibliotēku 
vadītājiem palīdzētu sekot līdzi aktualitātēm viņu jomā un 
vadīt savas institūcijas.

3.Bibliotēkas – zinātniskās infrastruktūras 
partneri:

 ● arhitektūras forums – veicināt pieredzes apmaiņu starp 
bibliotekāriem un arhitektiem Eiropas mērogā, paaugstināt 
izpratnes līmeni par jaunākajām tendencēm un projektiem;

 ● pētniecības datu vadība – izpētīt un attīstīt bibliotēku 
pakalpojumus atbilstoši FAIR pētniecības datu principiem, 
piemēram, atbalsts datu vadībā pētniecības projektu laikā, 
atbalsts datu arhīvu/repozitoriju pētniecības datu kopu 
izvietošanā un uzglabāšanā.

Katram stratēģijas apakšvirzienam ir darba grupa, kas attīsta 
konkrēto virzienu. Plašāka informācija un saite uz stratēģijas 
pilntekstu: http://libereurope.eu/blog/2017/11/21/2018-
2022-strategy.

Bibliotēku novadpētniecības konference “Šodienas 
notikums – rītdienas vēsture” 2017. gada            
20.–21. septembrī Madonā                               

MARLĒNA KRASOVSKA

Kopš 1995. gada (pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) 
Novadpētniecības sekcijas nodibināšanas 1994. gada 
novembrī) aizsākās tradīcija ik gadu Latvijā organizēt 
bibliotēku novadpētniecības darbam veltītu konferenci. 
Gan ar pārtraukumiem, tomēr 22 gadu laikā šo saietu skaits 
sasniedzis jau 15. Pēc pirmās novadpētniecības konferences 
1995. gadā iznāca Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
Bibliotēku dienesta izdevuma “Es daru tā” novadpētniecībai 
veltītais papildlaidiens “A”, kurš aizsāka šī izdevuma 
burtu sēriju. Tajā bija apkopoti pirmā LBB un LNB 
rīkotā Latvijas mēroga novadpētniecības darba konkursa 
Latvijas publiskajām bibliotēkām “Labākais bibliotēkas 
novadpētniecības pasākums” darbi.

Konferenču norises vietu ģeogrāfija ir plaša: Rīga, Kuldīga 
(1995.), Preiļi (1996.), Cēsis (1997.), Talsi (1998.), Jēkabpils, 
Viesīte (1999.), Gulbene (2000.), Balvi (2001.), Daugavpils 
(2002.), Dobele, Tērvete (2003), Bauska (2006.), Rīga 
(2007.), Balvi (2013.), Dobele (2014.), Rīga (2016.).1 

Galvenais konferenču mērķis visu šo gadu garumā — 
veicināt un attīstīt bibliotēku novadpētniecības darbu, 
apzināt aktuālās norises šajā jomā, dalīties novadpētniecības 
darba pieredzē, kā arī iepazīties ar konferences mājvietas 
novada kultūrvēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu un 
bibliotēku novadpētniecības darbu.

15. bibliotēku novadpētniecības konferences “Šodienas 
notikums — rītdienas vēsture” dalībniekus 2017. gada 
20.–21. septembrī uzņēma mājīgās Vidzemes mazpilsētas 
Madonas novada bibliotēka (Madonas NB). Konferenci 
organizēja LNB Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar 
Madonas NB. Pasākuma pirmā diena noritēja Madonas 
upītes līkloču ieskautajā Madonas NB, bet otrā — Madonas

1  Sallinene, Inta. Latvijas bibliotēku novadpētniecības konferenču 
vēsture [prezentācija]. 2016. gada 22. septembris. Pieejams: http://
dom.lndb.lv/data/obj/file/317477.pdf. Plašāk: Sallinene, Inta. Latvijas 
bibliotēku novadpētniecības konferenču vēsture. Rīgas Centrālās 
bibliotēkas gadagrāmata, 2016. Rīga, 2017. 66.–86.lpp.

novadpētniecības un mākslas muzejā, tādējādi uzsverot 
ciešo saistību starp šīm abām atmiņas institūcijām, 
kas jo īpaši aktuāla ir šodienas digitālajā pasaulē, kur 
institucionālās robežas izgaist un informācijas lietotājam 
nereti kļūst pavisam neredzamas.

Šī bija viena no tām konferencēm, kas jau ar oficiālās 
atklāšanas brīdi sniedza emocionāli gaišu enerģijas lādiņu 
turpmākajam darbam. Saieta namamāte — Madonas 
NB direktore Imelda Saulīte uzrunā, kurā starp dzejas 
rindām atmirdzēja kluss lepnums par savu novadu, aicināja 
ikvienu apmeklēt Ilzes Indrānes Lazdu laipu “tepat graviņā 
aiz bibliotēkas” un atminēties novadnieku, ļaudonieti 
Teodoru Līventālu (1882—1956) — Latvijas bibliotēku 
teorijas aizsācēju, pirmās mācību grāmatas bibliotēku 
darbā2 sastādītāju, vienu no LBB dibinātājiem un tās pirmo 
priekšsēdētāju. Vēl saviļņojošāku konferences atklāšanu 
izvērta Madonas novada pašvaldības domes pārstāvji — 
domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs un domes 

2  Līventāls, Teodors. Kā nodibinat un eekahrtot biblioteku? : biblioteku 
mahzibas grahmata. Rīga : A. Golta apg., 1913. 87, vii lpp.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris 
Lungevičs sveic konferences dalībniekus

http://libereurope.eu/blog/2017/11/21/2018-2022-strategy
http://libereurope.eu/blog/2017/11/21/2018-2022-strategy
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/317477.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/317477.pdf
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priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos 
jautājumos Zigfrīds Gora, kuri bija ieradušies ar krāšņiem 
ziediem Madonas NB direktorei, izsakot viņai un sava 
novada bibliotekāriem sirsnīgu pateicību, un vienkāršos, 
patiesos vārdos godināja visus Latvijas bibliotekārus par 
viņu cildeno darbu. Atmiņā palika Z. Goras teiktais: daudzos 
lauku ciemos, kas kļūst arvien tukšāki un tukšāki, bibliotēka 
palikusi kā pēdējais dzīvības liecinātājs, un bibliotekārs ne 
tikai dara savu tiešo darbu, bet ir arī tas, kurš dod cerību 
cilvēkiem.

LNB Attīstības departamenta direktors Uldis Zariņš savā 
uzrunā atzīmēja, ka īpašu nozīmi novadpētniecības darbs 
ieguvis Latvijas simtgades kontekstā, jo ļauj apzināties, 
ka Latvija sastāv no daudzām unikālām vietām ar unikālu 
vēsturi, notikumiem un cilvēkiem, kas tajos piedalījušies un 
būvējuši Latvijas valsti.

Konferences darba saturu var iedalīt 3 tematiskās sadaļās: 
iepazīšanās ar Madonas novadu un novadpētniecības darbu 
Madonas novadā, Latvijas bibliotēku novadpētniecības 
darba pieredze un aktualitātes, Latvijas valsts simtgades 
un kultūras mantojuma saglabāšanas projekti. Konference 
notika divas dienas, programma bija ļoti piesātināta un 
darba grafiks intensīvs, tādēļ iespējams sniegt vien nelielu 
ieskatu konferences tematu, ideju un atziņu kopumā.

Karameles, dzeja un novadpētniecība Madonā

Konferences programmu atklāja Madonas novada 
pašvaldības Tūrisma informācijas centra speciāliste Sanita 

Soma ar audiovizuālu prezentāciju “Iepazīsimies — 
Madonas novads”. Tā kā Latviju konferences norises 
laikā daudzviet bija pārsteigušas ilgstošas lietavas un postoši 
plūdi, bija patīkami uzzināt, ka atrodamies drošā vietā — 
Vidzemes Centrālajā augstienē. Trešajā lielākajā Latvijas 
novadā, kurā joprojām ir visbaltākie un dziļākie sniegi, 
pretim debesīm stiepjas pat pakalni — ticiet vai ne, bet 
oficiāli mērījumi apliecina — Gaiziņkalns kopš 20. gadsimta 
80. gadiem uzaudzis par 37 centimetriem! Kopš 1938. gada, 
kad tika apstiprināts Madonas pilsētas ģerbonis ar zelta gaiļa 
galvu, pilsētas un novada simbols ir šis brašais dziedātājs. 
Madonieši var būt lepni ar novada dabas bagātībām 
(Lubānas mitrājs, Krustkalnu dabas rezervāts, Teiču dabas 
rezervāts, brīnumteiksmām apvītais Bolēnu avots), aktīvās 
atpūtas iespējām, viesu mājām un atpūtas kompleksiem, 
pat savu SPA kūrortu, kartinga trasi, peldošo pirti Kāla 
ezerā. Madonā lepojas arī ar vietējiem uzņēmējiem — 
maizes cepējiem, vīndariem, biškopjiem, siera sējējiem, 
viesnīcu  un viesu namu īpašniekiem — un cenšas tos 
atbalstīt, kā vien var (bija ļoti patīkami atklāt, ka Madonas 
NB pasniegtajā sainītī konferences priekšlasījumu autoriem 
atrodas īsti novadnieciska dāvana: Madonā cepta maize, 
medus no novada bišu dravām, Madonas karameles un citi 
vietējie gardumi, kas reizē ir arī lieliska reklāma vietējiem 
ražotājiem).

Madonas NB galvenā bibliotekāre Sarmīte Radiņa uzstājās 
ar priekšlasījumu “Viss ir tepat — manā Madonā: 
novadpētniecības aktivitātes Madonas bibliotēkā”. 
Klausītājus priecēja S. Radiņas dzejnieces talanta 
pieskāriens tematam, pārsteidzot ar dzejisko izteiksmes 
līdzekļu un poētiskās formas izmantojumu — izrādās, 
par novadpētniecības darbu var pastāstīt arī šādi — teju 
vārsmās! Dzejai Madonas NB ierādīta īpaša goda vieta — 
par to liecina daudzie dzejai, Dzejas dienām, jaunu dzejas 

Saieta namamāte — Madonas novada bibliotēkas direktore 
Imelda Saulīte 

Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre 
Sarmīte Radiņa: “Novadpētniecība ir mūsu mīlestības 
darbs”



10Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.

krājumu atvēršanai, autoru jubilejām veltītie pasākumi, 
kas izvērsti pat starptautiskā mērogā, piemēram, Dzejas 
dienu videotilts. Sadarbība izveidojusies ar Vāciju, Igauniju, 
Lietuvu. Lai popularizētu un saglabātu literāro mantojumu, 
tapis arī 25 Madonas novada dzejnieku kopkrājums 
“Savējie”. Dzejas pasaulē tiek iesaistīti visi — Dzejas dienās 
Madonas NB organizē Brīvo mikrofonu, kur dzeju var lasīt 
ikviens dzeju rakstošais vai vienkārši to mīlošais novada 
iedzīvotājs, notiek dzejas lasījumu braucieni uz pansionātu, 
ir arī pasākumi skolēniem, piemēram, skatuves runas 
konkursi Latvijas vidusskolēniem, konkursa uzvarētāju 
uzstāšanās Dzejas dienu “Dzejas pieturās”. Madonas novada 
iedzīvotājiem bijusi iespēja nobaudīt pat “dzejas asortus” — 
burciņās fasētas dzejoļu kopijas. 2014. gadā organizēta 
novadniecei, dzejniecei Broņislavai Martuževai veltīta 
konference.

Aiz plaši izskanošajiem publiskajiem pasākumiem 
paliek mazāk pamanāmais, bet ārkārtīgi svarīgais 
ikdienas novadpētniecības darbs. Rūpīgi tiek veidots 
novadpētniecības materiālu krājums. Interesanta 
novadpētniecības krājuma pērle — bibliotēkā veidotais 
novada autoru un citu ievērojamu novadnieku rokrakstu 
krājums. Novadpētniecības datubāzē, kas tiek veidota kopš 
2002. gada, apkopoti 29 005 ieraksti, no tiem 1166 tapuši 
2016. gadā.

Lai novadpētniecības darbā iesaistītu pašus iedzīvotājus, 
tiek organizēti fotokonkursi ar piesaistošiem tematiem, 
piemēram, “Mana mīļākā vieta Madonā”, “Ieskaties 
kāzu albumā!”. Tiem seko izstāžu (arī digitālo) cikli un 
atmiņu un sarunu vakari, kas tiek organizēti sadarbībā ar 
Vidzemes Televīziju, tādējādi bibliotēkas krājumā nonāk 
arī videomateriāli. 2016. gadā Madonas 90. jubilejas 
kontekstā īstenota ideja “Labo vārdu pasts Madonai!”, 
uzrunājot novadniekus tuvu un tālu — Eiropā, ASV, Kanādā, 
Austrālijā — un aicinot veltīt labus vārdus savai dzimtajai 
pilsētai: vēlējumu, atmiņu mirkli vai dzejoli. Tapusi arī 
grāmata “Pieskārieni Madonas pusei”, kurā apkopoti 
16 autoru 37 dzejoļi Madonai, skolēnu eseju konkursa 
“Madona vakar, šodien, rīt” 11 dalībnieku rakstīto tekstu 
fragmenti, laba vēlējumi pilsētai un madoniešiem, kas 
atceļojuši gan “Labo vārdu pastā Madonai”, gan ierakstīti 
novada bibliotēkas Viesu grāmatā. Grāmata ilustrēta ar 
fotokonkursa “Mana mīļākā vieta Madonā” fotogrāfijām un 
bērnu zīmējumu konkursa “Mana Madona” darbiem.

Projekta “Balto matu stāsti” ietvaros top filmas — 
videointervijas ar novadam nozīmīgiem cilvēkiem. 
2017. gadā aizsākts pasākumu cikls “Kā labāk dzīvot — 
starp savējiem?”, kurā piedalās dažādu nozaru Madonas 
novada speciālisti un stāsta par savu dzīvi un darbu, 
sniedz noderīgus padomus. Jau notikuši pasākumi: “Es un 
mana veselība”, kurā piedalījās SIA “Madonas slimnīca” 
valdes priekšsēdētājs Artis Stuburs un zobārsts Kristaps 
Vidžis, “Es mēģinu saprast savu bērnu” — skolas un 
ģimenes psiholoģe Inese Vaniņa, pirmsskolas izglītības 
iestādes “Priedīte” vadītāja Gita Lancmane un  pirmsskolas 
pedagoģe Sandra Pulkstene stāstīja par smilšu terapiju, 
“Es mēģinu sakārtot sevi” — piedalījās astroloģe Danuta 

Kiopa un pirts meistars Vilnis Lejnieks, “Esmu skaista 
sev un savējiem” — Madonas Bērnu un jauniešu centra 
pedagoģe, Modes un dizaina studijas “Defilē” vadītāja Vineta 
Blumberga iepazīstināja ar krāsu pasauli ap mums un 
mūsos,  ājurvēdas un aromterapijas zināšanās dalījās SIA 
“Efeja-I” skaistumkopšanas salona vadītāja, kosmetoloģe 
Ināra Poriete.3  Jaunums šajos pasākumos ir kopradīšana 
un kopdarbošanās — vienojošas aktivitātes ar moto “mēs 
esam kopā mūsu novadam”.

“Novadpētniecība ir mūsu mīlestības darbs,” atzina 
S. Radiņa. Īpaši daudz enerģijas un radošās izdomas 
novadpētniecības darbā ieguldīts 2016. — Madonas 90. 
jubilejas gadā. “Madona un mīlestība sākas ar vienādu 
burtu. Sakritība? Es tā nedomāju...” (no Rūtas Putniņas 
vēlējuma Madonai).

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Izglītojošā 
darba nodaļas vadītāja Zane Grīnvalde referātā “Muzejs 
un bibliotēka: kopīgais un atšķirīgais sadarbībā” 
salīdzināja Madonas muzeja un bibliotēkas darbu. Saskares 
punktu ir daudz: novadpētniecība, sabiedrības izglītošana, 
tematiskas tikšanās, izstādes un citi publiskie pasākumi, 
mērķauditorija, profesionāli darbinieki un mācības, 
digitalizācija, atvērtība mobilajām tehnoloģijām, sadarbība 
ar UNESCO, informācijas ievietošana Kultūras kartē. 
Tas norāda uz ievērojamu potenciālu abu šo institūciju 
resursu apvienošanā kopīgo mērķu sasniegšanai. Madonas 
muzeja un bibliotēkas sadarbību pozitīvi ietekmē tas, ka 
abas institūcijas kopš 2003. gada atrodas vienā ēkā. Taču 
sadarbība aizsākusies jau 20. gadsimta 90. gadu beigās 
bibliotēkas, muzeja un arhīva kopējā projektā. 2005. gadā 

3  Ieskats pasākumos: https://www.youtube.com/
watch?v=n0WCHKnrjPA 
http://www.madona.lv/biblioteka/
lv/?&s=1290404817&fu=show&id=1493020910
http://www.madona.lv/biblioteka/
lv/?&s=1290404817&fu=show&id=1498116774
http://www.madona.lv/biblioteka/
lv/?&s=1290404817&fu=show&id=1509617851

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Izglītojošā darba 
nodaļas vadītāja Zane Grīnvalde iezīmē kopīgo un atšķirīgo muzeja un 
bibliotēkas sadarbībā

https://www.youtube.com/watch?v=n0WCHKnrjPA 
https://www.youtube.com/watch?v=n0WCHKnrjPA 
http://www.madona.lv/biblioteka/lv/?&s=1290404817&fu=show&id=1493020910
http://www.madona.lv/biblioteka/lv/?&s=1290404817&fu=show&id=1493020910
http://www.madona.lv/biblioteka/lv/?&s=1290404817&fu=show&id=1498116774
http://www.madona.lv/biblioteka/lv/?&s=1290404817&fu=show&id=1498116774
http://www.madona.lv/biblioteka/lv/?&s=1290404817&fu=show&id=1509617851
http://www.madona.lv/biblioteka/lv/?&s=1290404817&fu=show&id=1509617851
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Madonas NB, Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzejs un Cēsu zonālais valsts arhīvs piedalījušies Valsts 
kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Bibliotēku, arhīvu 
un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts” ar 
projektu “Madonai — 80”, kura rezultātā 2006. gadā tika 
izdots CD. Sadarbība turpinās gan kopīgu projektu izstrādē, 
gan izstāžu un pasākumu organizēšanā, gan sniedzot 
atbalstu vienam otra projektos un izstāžu veidošanā. 
Kopā ir organizētas konferences, izglītojoši un tematiski 
pasākumi, Muzeju nakts, notikusi sadarbība pilsētas 
svētku laikā, uzņemti ārvalstu viesi, kopā notiek talkas 
apkārtnes sakopšanā. Īpaši cieša sadarbība izveidojusies 
Madonas muzeja jaunajai filiālei — Etnogrāfijas un sadzīves 
priekšmetu krātuvei, Sarkaņu bibliotēkai un Sarkaņu Amatu 
skolai, kas izvietotas bijušajās Sarkaņu pamatskolas ēkās 
Sarkaņos. Tās papildina viena otru, atbalsta pasākumu 
organizēšanā un uzņem ekskursijas. Noslēgumā Z. Grīnvalde 
dalījās ar citātiem, kas spilgti atklāj bibliotēkas un muzeja 
kopīgo un atšķirīgo dimensiju: “Muzejs ir vieta, kur nekad 
nekas netiek pazaudēts, tikai no jauna atklāts...” (Nanette L. 
Avery), savukārt “Bibliotēka ir ideju dzimšanas vieta, vieta, 
kur vēsture atdzīvojas.” (Norman Cousin).

Latvijas Universitātes Vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas 
vadošā pētniece, Dr. hist. Anete Karlsone ar patiesu 
novadnieces lepnumu referātā “Novada tautiskā tērpa 
attīstība Latvijā, Kalsnavas josta” pastāstīja par maz 
zināmo, noslēpuma apvīto novada dārgumu — Kalsnavas 
tipa jostu, kas ir senāka un, pētniecesprāt, arī izcilāka par 
Lielvārdes jostu. Šī jostu tipa atklāšana ir ļoti nozīmīga gan 
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas un saglabāšanas 
aspektā, gan arī vietējās identitātes rekonstruēšanā un 
veidošanā. A. Karlsone uzskata, ka šīs jostas ir vissenākais 
latviešu rakstaino jostu tips — ļoti šauras, austas no 
vissmalkākajiem diegiem un dzijām. Pārsteidzoši lielais 
ieguldītais darbs to darināšanā nozīmē to, ka šīs jostas 
austas īpašām vajadzībām. Ne tikai praktiskam lietojumam, 
greznošanai, rotāšanai — varbūt maģiskām, aizsardzības 
funkcijām, rituālai dāvanai, ziedojumam — diemžēl 
zināšanas par to zudušas sirmā senatnē. Jostu raksts īpašs 
ar to, ka dominējošā raksta daļa sastāv tikai no trīsstūriem, 
kas sakārtoti fantastiski harmoniskā sistēmā, tumšajai un 
gaišajai krāsai mijoties, tomēr arvien paliekot līdzsvarā. 
Vai gan tā nav dziļi senajā tautas gudrībā balstīta attieksme 
pret pasauli, kur tumšais un gaišais vienmēr ir līdzsvarā 
un viens bez otra veido tikai daļu no mūsu dzīves? Jostu 
paustie bezvārdu stāsti ir kā atslēdziņas, ko vērts paņemt 
līdzi savā ikdienas ritējumā, cenšoties izprast daudzās 
dzīves mīklas, rast harmoniju un līdzsvaru. Šajā senajā 
simbolikā un kultūrtelpas bagātībā atklāt sākotni, pamatu 
savai identitātei. Vairāk par šo tematu var lasīt A. Karlsones 
grāmatā “Rakstainās jostas: kopīgais kultūrslānis”, ko laidis 
klajā Latvijas Nacionālais kultūras centrs. 

Konferences pirmās dienas noslēgumā dalībnieki devās 
izbraukumā uz Sarkaņu pagastu, kur apmeklēja jau minēto 
Madonas muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu 
atklāto krātuvi un Sarkaņu Amatu skolu, kur ikviens 
novada iedzīvotājs bez maksas var apgūt senās amatu 
prasmes (aušanu, adīšanu, tamborēšanu, izšūšanu, tautas 

tērpu izgatavošanu, knipelēšanu, mezglošanu, pērļošanu, 
klūdziņu pīšanu). Te nu tā bija — senatnes elpa, senie 
raksti, iedzīvināti stellēs uzkārtos audumos, tautastērpu 
darinātāju pusgatavajos brunčos, cimdu dzīparos, lakatos 
un izšuvumos. Tautas daiļamata meistare aušanā Inese 
Mailīte demonstrēja unikālās simtgadīgās Pētera 
Viļumsona stelles, ko Madonas novads iegādājies kā muzeja 
eksponātu, lai to arī reāli izmantotu aušanai.

Sarkaņu pagasta bibliotēkā konferences dalībniekus 
sagaidīja bibliotēkas vadītāja Irina Bačuka. 2016. gadā 
par radošu darbu Sarkaņu pagasta bibliotēkā viņa ir 
saņēmusi Madonas novada pašvaldības pateicību. 
Bibliotēkas krājums 100% ir atspoguļots Madonas reģiona 
elektroniskajā kopkatalogā, lasītājiem pieejama dokumentu 
attālināta rezervēšana un citi e-pakalpojumi. Tiek 
organizēti bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši 
pasākumi. 2016. gadā notikuši 23 tematiski pasākumi 
un 16 izstādes. 2016. gadā sniegto pakalpojumu klāsts 
papildināts ar ekskursijām. Vienu dienu nedēļā bibliotēkā 
uz radošajām nodarbībām pulcējas mājsaimnieces, gada 
nogalē dalībniecēm tiek organizēts izbraukums. Bibliotēkas 
vadītāja aktīvi piedalās projektu konkursos.  2016. gadā 

Madonas muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu atklātā krātuve 
Sarkaņu pagastā

Izstāde bijušajā Sarkaņu pamatskolā     
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tapuši 4 projekti, piemēram, bibliotēkā notika aizraujošs 
Dr. hist. Anetes Karlsones lekciju cikls “Ceļā uz savu 
tautas tērpu”. Arī 2017. gadā Sarkaņu bibliotēka īsteno trīs 
projektus, divus no tiem sadarbībā ar  biedrību “Sarkaņu 
pagasta kultūrmantojums”. Projektā “Augu krāsas Vidzemes 
brunčos” interesenti apguva sentēvu amatniecības tradīcijas 
tautas tērpa gatavošanā Dr. hist. Anetes Karlsones vadībā. 
Ar augu krāsvielām tika krāsota dzija Sarkaņu tautiskajiem 
brunčiem un audumi Sarkaņu dabas ainavu veidošanai 
tekstilmozaīkas tehnikā projekta “Sarkaņu pagasta daba 
stāsta” ietvaros (krāsotās dzijas paraugi ar pasīti par 
krāsvielu avotiem tagad apskatāmi Sarkaņu bibliotēkā). 
Aušanas prasmēs konsultēja Tautas daiļamata meistare 
Inese Mailīte. Projekta “Sarkaņu pagasta daba stāsta” 
mērķis bija popularizēt Sarkaņu pagasta pamatvērtību – 
dabu ar Ingas Sudāres-Špunes fotogrāfijām, Latvijas Pasta 
izdotām markām un Ilzes Pliskas vadībā veidotiem dekoriem 
tekstilmozaīkas tehnikā. 22. novembrī Sarkaņu pagasta 
bibliotēkā notika abu projektu rezultātus prezentējošs 
noslēguma pasākums, kur tika atklāta projektos tapušo 
tekstildarbu un fotogrāfiju izstāde.

Bibliotēkas organizētās aktivitātes kļuvušas ļoti populāras — 
apmeklētāji ierodas ne tikai no Madonas novada, bet arī 
Cesvaines, Lubānas un Ērgļu novadiem. Konferences 
dalībnieki apmeklēja projekta “Rakt un rakstīt...” ietvaros 
tapušo brīvdabas lasītavu-lapeni, izmēģināja ērtos zviļņus 
un šūpuļtīklus, un apbrīnoja literāro puķu dobi. Sarkaņu 
pagasta bibliotēkas darba pieredze tik ļoti ieinteresēja, ka  

konferences organizatoriem nenācās viegli profesionālās 
sarunās aizrāvušos dalībnieku grupas pierunāt atkal 
sapulcēties kopā, lai turpinātu programmā paredzēto.

Pēc viesošanās medicīnas profesora, Latvijas bērnu 
ķirurģijas pamatlicēja Aleksandra Bieziņa muzejā 
“Dilmaņi” sekoja vakarēšana Sarkaņu pagasta tautas namā 
“Kalnagravas” kopā ar folkloras kopu “Vērtumnieki”.

Latvijas bibliotēku novadpētniecības vadlīnijas — 
finiša taisnē

LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā speciāliste, 
“Bibliotēku novadpētniecības darba vadlīniju” sastādītāja 
Marlēna Krasovska ziņojumā “Bibliotēku 
novadpētniecības vadlīnijas un bibliotēku 
novadpētniecības rokasgrāmata: paveiktais 
un plānotais” skaidroja vadlīniju nepieciešamību, 
iepazīstināja ar dokumenta mērķiem un saturu, kā 
arī informēja par tā izstrādes gaitu. Vadlīniju izstrādē 
līdzdarbojās LNB Letonikas un Baltijas centra vadošā 
pētniece Jana Dreimane (konsultante un izdevuma 
redaktore) un vadlīniju izdevuma redkolēģija: Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un 
bibliotēku studiju nodaļas vadītāja Daina Pakalna, Rīgas 
Centrālās bibliotēkas bibliotēku dienesta galvenā eksperte 
bibliotēku jomā Inta Sallinene, “Tieto Latvia” tirdzniecības 
vadītāja Baiba Mūze. Nozīmīgu ieguldījumu sniedza 
arī novadpētniecības bibliotekāri-praktiķi, kas dalījās ar 
ilggadējā darba pieredzē gūtām atziņām.  

Vadlīniju izstrādi apgrūtināja vairāki faktori. Pirmkārt, 
nenācās viegli formulēt vispārējus novadpētniecības 
darba principus bibliotēkām ar dažādu statusu Latvijas 
bibliotēku sistēmā, atšķirīgiem vietējiem apstākļiem, 
materiāli tehniskajām un finansējuma iespējām — līdz ar 
to atšķirīgu līdzšinējo novadpētniecības darba praksi un arī 
dažādu novadpētniecības darba attīstības līmeni. Otrkārt, 
izrādījās, ka ir ļoti daudz neskaidru novadpētniecības 
teorijas un prakses jautājumu. Lai par tiem diskutētu un 
rastu atbildes, tika organizētas divas novadpētniecības 

Sarkaņu bibliotēkas vadītāja Irina Bačuka lepojas ar pašas darināto 
novada tautastērpu

Konferences saviesīgā daļa Sarkaņu pagasta tautas namā 
“Kalnagravas”. Muzicē folkloras kopa “Vērtumnieki“
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diskusijas — 2016. gada jūnijā un 2017. gada aprīlī. 
Diskusijas pulcināja ievērojamu skaitu Latvijas bibliotēku 
novadpētniecības darba profesionāļu no visiem Latvijas 
novadiem, un tajās tika apspriests plašs jautājumu loks: 
novadpētniecības terminoloģija, prioritārie darba virzieni, 
novadpētniecības resursu digitalizācija, sadarbība un 
pētniecība novadpētniecības darba jomā, novadpētniecības 
krājumu un kolekciju popularizēšana, lietotāju iesaistīšana 
novadpētniecības kolekciju veidošanā utt.4 Ne visos 
jautājumos bija iespējams nonākt pie kompromisa un 
vienota risinājuma, jo, tā kā katrs novads ir unikāls, 
novadpētniecības darbā bieži vien nepieciešama atšķirīga 
pieeja. Tas arī ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ 
novadpētniecības vadlīnijas ir veidotas kā ieteicošas. 
Piemēram, vienots viedoklis nebija iespējams jautājumā par 
pētniecību: vai un ciktāl bibliotekāram jāpiedalās novada 
vēstures izpētē? Tas ir atkarīgs no bibliotekāra izglītības 
un profesionālās kvalifikācijas pētniecības veikšanai, arī 
personiskās ieinteresētības, no bibliotēkas kapacitātes, no 
tā, vai konkrētajā apvidū ir muzejs, kura pienākumos ietilpst 
pētniecības darbs (nereti bibliotēka ir vienīgā kultūras 
iestāde novadā vai pagastā). Dažādās bibliotēkās atšķirsies 
arī pētniecības darba plašums un dziļums.

Ierobežotu resursu apstākļos ir svarīgi izvirzīt prioritātes. 
Vadlīnijās ir izdalīti novadpētniecības darba pamatvirzieni 
un papildvirzieni, kurus bibliotēka var veikt, taču tikai tad, 
ja ir izpildīti pamatvirzieni un atliek resursi šādu papildu 
uzdevumu veikšanai. Pamatvirzieni ir: maksimāli pilnīga 
novadpētniecības krājuma veidošana, organizēšana un 
saglabāšana, bibliotēkas informācijas meklēšanas sistēmas 
veidošana un uzziņu sniegšana, pieejamības nodrošināšana, 
novadpētniecības krājuma un pakalpojumu popularizēšana, 
bibliotēkas vēstures izpēte un dokumentēšana. 
Taču, piemēram, zinātniskā pētniecība ir noteikta kā 
papildvirziens.

Vadlīniju izstrādi apgrūtināja arī tas, ka vairākas problēmas 
novadpētniecības darbā šobrīd un tuvākajā laikā nav 
atrisināmas. Pasaules tendence novadpētniecībā ir 
digitalizācija, virtuālo resursu piedāvājums tiešsaistē. Taču 
daudzās Latvijas bibliotēkās nav lielapjoma datu glabāšanas 
iespēju. Bibliotēkām trūkst digitalizācijas tehnikas un 
programmatūras, teorētisko un praktisko zināšanu 
digitalizācijā. Lielā mērā neatrisināts ir arī autortiesību 
jautājums — daudzas bibliotēku digitālās kolekcijas nav 
publicētas tīmeklī tieši autortiesību ierobežojumu dēļ. 
Apgrūtināta ir bibliotēku sadarbība novadpētniecībā, notiek 
darba dublēšana. Latvijas bibliotēku novadpētniecības 
krājumi ir sadrumstaloti, tīmeklī grūti atrodami. Vairākkārt 
izskanējusi nepieciešamība nodrošināt iespēju piekļūt 
novadpētniecības materiāliem no viena pieejas punkta, 
izveidojot vienotu virtuālo platformu, vienoto resursu 
agregatoru vai vienotu datubāzu sistēmu, kas atrisinātu gan 
datu glabāšanas un pieejamības problēmas, gan novērstu 

4  Diskusiju apskati publicēti Latvijas Bibliotēku portālā.
Pirmā diskusija: http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-
biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39703&type=0
Otrā diskusija: http://www.biblioteka.lv/sector/News/ArticleItem.
aspx?article=41762&type=0

darba dublēšanu. Lai šīs problēmas neaizkavētu vadlīniju 
pabeigšanu, bija jāizlīdzas ar visai vispārīgu definējumu 
un skatu nākotnē: “Perspektīvā Latvijas bibliotēku 
novadpētniecības krājumi skatāmi kā vienots nacionālais 
novadpētniecības krājums un bibliotēku sadarbība 
novadpētniecībā attīstāma valstiskā līmenī.”

M. Krasovska informēja, ka vadlīniju publicēšana iecerēta 
tuvākajā laikā, kā arī ir iesākta un turpinās bibliotēku 
novadpētniecības rokasgrāmatas izstrāde, kurā detalizētāk 
tiks apskatīti nozīmīgākie bibliotēku novadpētniecības darba 
jautājumi.

Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba pieredze

Ar savu novadpētniecības darba pieredzi dalījās četru 
Latvijas bibliotēku pārstāvji.

Cēsis

Cēsu reģionā novadpētniecības darbs izvirzīts kā viena 
no 2016. un 2017. gada prioritātēm. Par nozīmīgākajiem 
sasniegumiem šajā laikposmā pastāstīja Cēsu Centrālās 
bibliotēkas novadpētniecības bibliogrāfe Ināra Elbrete 
referātā “Cēsu reģiona novadu kultūrvēstures izpētes 
veicināšana un atbalsts pagastu bibliotēkām”.

2016. gadā ir pabeigta Cēsu Centrālās bibliotēkas 
novadpētniecības mapju nosaukumu ievadīšana Cēsu 
reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā. Šī darba 
mērķis ir attālināti informēt interesentus par krājumā 
esošajām tematiskajām un personāliju mapēm.  Novērots, 
ka tas ir ievērojami palielinājis mapju izsniegumu, kā 
arī novadpētniecības lasītavas apmeklējumu. Aktīvi tiek 
turpināta arī Novadpētniecības datubāzes veidošana 
kopkatalogā  — tajā tiek apkopoti laikrakstu, žurnālu, 
grāmatu materiālu analītiskie apraksti. Mapju nosaukumu 
bibliogrāfiskie apraksti elektroniskajā kopkatalogā tiks 
sasaistīti ar Novadpētniecības datubāzes ierakstiem 
(kas bieži ietver arī pašu publikāciju), lai lasītāji varētu 
nekavējoties ērti iepazīties ar publikācijām, ko ietver 
konkrētā mape. Priekšā gan vēl liels darbs, kamēr visas 
mapēs esošās publikācijas tiks ievadītas datubāzē, ņemot 
vērā, ka Cēsu Centrālajai bibliotēkai ir vairāk nekā 2000 

Cēsu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības bibliogrāfe 
Ināra Elbrete stāsta par sasniegumiem novadpētniecības 
darbā Cēsu reģiona bibliotēkās

http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39703&type=0
http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39703&type=0
http://www.biblioteka.lv/sector/News/ArticleItem.aspx?article=41762&type=0
http://www.biblioteka.lv/sector/News/ArticleItem.aspx?article=41762&type=0
https://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
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novadpētniecības mapes. Novadpētniecības datubāzē ir jau 
vairāk nekā 84 000 ierakstu. Gadā tiek izveidoti aptuveni 
6000 jaunu ierakstu.5 Nākotnē plānots fiziskās mapes vairs 
nepapildināt, veidot tikai elektroniskās mapes un materiālus 
digitalizēt.

Lai Novadpētniecības datubāzē tiktu atspoguļotas arī tās 
vērtības, kas atrodas reģiona novadu bibliotēkās, 2015. gadā 
novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbinieki aktīvi 
sāka novadpētniecības materiālu bibliogrāfisko aprakstu 
veidošanu Novadpētniecības datubāzē, saņemot atbalstu 
šajā darbā no Cēsu Centrālās bibliotēkas kā reģiona 
galvenās bibliotēkas (semināri, individuālas apmācības, 
konsultācijas). Šobrīd lielākā daļa reģiona novadu publisko 
bibliotēku darbinieku paši veido bibliogrāfiskos ierakstus 
par saviem novadiem Novadpētniecības datubāzē. Lai 
sekmētu publisko bibliotēku novadpētniecības darba 
attīstību e-vidē,  no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 1. 
maijam Cēsu reģiona 8 novadu publiskajām bibliotēkām tika 
organizēts novadpētniecības konkurss “Laikmeta liecība – 
E – novadpētniecība”.

2016.–2017. gadā Cēsu Centrālās bibliotēkas audiovizuālo 
dokumentu krājums ir papildināts ar jaunieguvumu — 
5 CD ar aptuveni 100 dokumentālo filmu fragmentu 
kopijām un 3 pilnmetrāžas filmām no Latvijas Valsts 
Kinofotofonodokumentu arhīva par Cēsīm laika posmā 
no 1928.–1994. gadam. Vēsturiskās videoliecības tiek 
popularizētas, organizējot filmu demonstrējumus.

Alūksne

Alūksnes novadā novadpētniecības konkursu organizēšana 
novada kultūras un izglītības iestādēm izveidojusies par 
stabilu tradīciju jau kopš 2002. gada. Alūksnes pilsētas 
bibliotēkas bibliogrāfe Maija Semjonova referātā 
“Novadpētniecības konkursi Alūksnes novadā: 
saturs un pieredze” uzsvēra, ka viens no galvenajiem šo 
konkursu mērķiem ir sekmēt pašvaldības iestāžu 

5  Cēsu Centrālās bibliotēkas Novadpētniecības datubāze: http://cesis.
biblioteka.lv/alise.

sadarbību. Konkursos piedalās novada bibliotēkas, muzeji, 
kultūras (tautas) nami, izglītības un kultūrizglītības 
iestādes. Konkursu organizē Alūksnes pilsētas bibliotēka 
un Alūksnes novada kultūras un sporta nodaļa. Ik gadu 
rudenī tiek izsludināts jaunais konkursa temats. Tiek 
vērtēta darba oriģinalitāte, unikalitāte, dokumentalitāte, 
atbilstība konkursa tematam, darba noformējums, kā arī 
iestāžu sadarbība. Konkursos top jauni novadpētniecības 
resursi, kas kļūst par vērtīgu Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
novadpētniecības krājuma papildinājumu (šeit tiek 
glabāti visu gadu konkursu darbi). Tādējādi tie ir pieejami 
ikvienam interesentam. Konkursa darbu popularizēšanai 
bibliotēka organizē stāstu vakarus ar konkursa darbu autoru 
piedalīšanos.

2015./2016. gada novadpētniecības konkursā “Latvijai – 
100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. 
Tradīcijas” konkursa dalībnieki tika aicināti izzināt 
Alūksnes novadam raksturīgās tradīcijas. Iesniegtie darbi 
tika vērtēti 3 grupās pēc darba formas: teksts (Word), 
video un prezentācija. Teksta darbu grupā 1. vieta tika 
piešķirta Zeltiņu muzejam un Zeltiņu tautas namam par 
Zeltiņu pagasta teātra vēstures dokumentēšanu un izpēti. 
Prezentāciju grupā uzvarēja Bejas novadpētniecības centrs 
un Bejas bibliotēka par mākslas zāģēšanas tradīcijas izpēti 
Bejā un Mālupes bibliotēka un Mālupes Saieta nams, kas 
pētīja aušanas tradīcijas Mālupē. Vēl tika pētītas Kapusvētku 
tradīcijas Annas pagastā, talkas tradīcijas Jaunlaicenes 
pagastā, teātra spēlēšanas tradīcijas Zeltiņu pagastā, aušanas 
tradīcijas Mālupes pagastā, Masļeņicas tradīcijas Pededzes 
pagastā u.c.

Valka

Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenās bibliotekāres 
novadpētniecības darbā Janas Čākures prezentācija ““Aiz 
katrām durvīm ir cits stāsts…”: novadpētniecība 
Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēkās” 
bija bilžains bibliotēku novadpētniecības darba “rozīnīšu” 
kaleidoskops. Atvēlētajās minūtēs katram no daudzajiem 
notikumiem varēja veltīt vien mirkli.

Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe Maija Semjonova dalās 
Alūksnes novada novadpētniecības konkursu organizēšanas pieredzē

Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Jana 
Čākure priekšlasījumā “Aiz katrām durvīm ir cits stāsts…” stāsta par 
novadpētniecību Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēkās

http://cesis.biblioteka.lv/alise/
http://cesis.biblioteka.lv/alise/
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Prezentācijas nosaukuma iedvesmas avots — Jaunklidža 
bibliotēkā izveidotā tāda paša nosaukuma digitālā izstāde: 
“Vērīgi palūkojoties uz lietām sev apkārt, var secināt, ka 
daudzas no tām raksturo mūsu tautas dzīvesziņu, citas 
apliecina mūsu senču vai līdzcilvēku radošo izdomu, amata 
prasmi vai mūžīgi mainīgo modi. Atsevišķi priekšmeti 
iemieso sevī arī filozofiskas kategorijas, tādējādi kļūstot ne 
tikai par materiālo, bet arī nemateriālo kultūras mantojumu. 
Viens no šādiem “ietilpīgajiem” jēdzieniem ir durvis.”

2016. gadā Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēkās 
noslēdzās novadpētniecības konkurss “Ceļojums laikā: 
manas bibliotēkas ēkas vēsture”, kura mērķis, kā jau 
nosaukums norāda, bija izzināt bibliotēku ēku vēsturi. 
Rezultātā tika iegūti daudzveidīgi materiāli: fotogrāfijas, 
atmiņu stāstījumi, publikācijas vietējā presē, materiāli no 
LNB digitālās kolekcijas “Periodika.lv”. Ar četrpadsmit 
konkursa darbiem var iepazīties Valkas novada Centrālās 
bibliotēkas tīmekļa vietnē: http://biblioteka.valka.lv/
lv/novadpetnieciba/celojums-laika. Par oriģinālāko 
konkursa darbu tika atzīta Bilskas bibliotēkas veidotā 
novadpētniecības spēle “Bilskas bibliotĒKA”, bet apjomīgākā 
darba laurus (vairāk nekā 100 lappuses) ieguva Birzuļu 
bibliotēka. 

Interesanta pieredze šajā reģionā ir ciešā sadarbība ar 
novadu tūrisma un informācijas centriem. Piemēram, 
bibliotēkās izvietoti atsevišķi stendi ar tūrisma informāciju. 
Tūristi novērtē brīvpiekļuvi internetam un plašo uzziņu 
materiālu klāstu. Jērcēnu pagasta bibliotēka iesaistījusies 
arī tiešā tūrisma pakalpojumu sniegšanā, piedāvājot 
tematiskas ekskursijas Jērcēnmuižā, kurās iepazīstina ar 
kultūrvēsturisko mantojumu un dabas bagātībām apkārtnē. 
Tūristiem tiek piedāvāta arī ekskluzīvās vietējās “Dižozola” 
zīļu kafijas degustācija. Jērcēnu bibliotēka pat nodibinājusi 
sadarbību ar tūrisma firmām “Impro”, “Jauni rakursi” un 
”Skaistie skati”. 2016. gadā Jērcēnmuižu apmeklējuši 850 (!) 
ekskursanti ne tikai no Latvijas, bet arī vācieši, igauņi, 
skoti, čehi, holandieši. Jērcēnmuiža prezentēta arī Igaunijas 
tūroperatoriem. Ekskursijas vada arī Jaunklidža bibliotēkas 
vadītāja. Un kādēļ gan ne, jo bibliotekārs taču ir informētākā 
persona novadā — tieši viņa pārziņā ir bagātīgais novada 
informācijas resursu krājums!

Kuldīga

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Automatizācijas un 
informācijas resursu apstrādes nodaļas speciāliste Inita 
Fogele iepazīstināja ar Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
novadpētniecības krājuma pārvaldību digitālajā vidē. 
Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā jau kopš 2013. gada 
fiziskā formāta novadpētniecības mapes vairs netiek 
papildinātas ar jauniem materiāliem. Saistībā ar digitālā 
laikmeta  prasībām, sabiedrības pieprasījuma izmaiņām, 
aktualizējušos nepieciešamību izlemt, kam atveltīt atlikušo 
vietu bibliotēkā — novadpētniecības mapēm vai lasītājiem, 
kā arī vairākiem citiem apsvērumiem, tika pieņemts lēmums 
par novadpētniecības dokumentu pārvaldību digitālajā 
vidē. Kopš 2003. gada tiek veidota Kuldīgas, Alsungas un 
Skrundas novada bibliotēku kopkataloga Novadpētniecības 

datubāze bibliotēku informācijas sistēmā “ALISE” (to veido 
Kuldīgas Galvenā bibliotēka un 24 pagastu bibliotēkas 
Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadā — katra pagasta 
bibliotēka pati veido bibliogrāfiskos ierakstus par savu 
pagastu). No 2014. gada visiem Novadpētniecības 
datubāzes bibliogrāfiskajiem ierakstiem tiek pievienotas 
aprakstītās vienības digitālās kopijas (ar autortiesībām 
aizsargātu darbu kopijām piekļuve iespējama tikai Kuldīgas, 
Alsungas un Skrundas novada bibliotēkās). Tas nozīmē 
arī to, ka Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā notiek aktīva 
novadpētniecības materiālu digitalizācija. Kopš 2015. 
gada visi digitalizētie vai digitāli radītie novadpētniecības 
materiāli paralēli tiek ievietoti arī speciāli šim nolūkam 
izveidotajā digitālo novadpētniecības materiālu krātuvē 
“Digitālā Kuldīga”, kas atrodas uz bibliotēkas īpašumā esoša 
ārējā datu nesēja. Krātuve “Digitālā Kuldīga” ir veidota pēc 
analoģijas ar fizisko mapju sistēmu — materiāli tajā tiek 
kārtoti pēc UDK klasifikācijas sistēmas. Tajā var ļoti ātri un 
ērti veikt meklēšanu, pārlūkošanu un informācijas izguvi. 
No 2015.-2017. gadam digitālajā krātuvē ievietoti 27 700 
faili, kas klasificēti 1 419 mapēs. Šādas novadpētniecības 
krājuma pārvaldības sistēmas uzturēšana ir darbietilpīga, 
aktualizējušies arī digitālās saglabāšanas jautājumi, 
tomēr ieguvumi ir nesalīdzināmi lielāki nekā riski. Tēlaini 
izsakoties, digitālajā laikmetā nepietiek ar to, ka atvērtas ir 
bibliotēkas fiziskās durvis, jāaicina lietotāju arī bibliotēkas 
virtuālajā pasaulē. Un Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
virtuālā pasaule ir ļoti bagāta — meklējiet virtuālās 
durvis ar uzrakstiem “Vēsture. Notikumi. Cilvēki.” un 
“Novadpētniecība” Kuldīgas Galvenās bibliotēkas tīmekļa 
vietnē un kāpiet pāri to slieksnim!

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka un kultūras 
mantojuma digitalizācijas projekts

LNB Attīstības departamenta direktors Uldis Zariņš 
ziņojumā “Kultūras mantojums: teksta un kino 
digitalizācija” iepazīstināja ar aktualitātēm Latvijas 
Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) veidošanā un 
ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija 
(1. kārta)” īstenošanā. Šajos projektos izveidotais digitālais 

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Automatizācijas un informācijas 
resursu apstrādes nodaļas speciāliste Inita Fogele iepazīstina ar 
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas novadpētniecības krājuma pārvaldību 
digitālajā vidē

http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/celojums-laika
http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/celojums-laika
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/441373.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/441373.pdf
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saturs ir ļoti nozīmīgs resurss arī Latvijas pašvaldību 
publisko bibliotēku novadpētniecības darbā.

Viens no jaunumiem ir LNDB vienotais resursu meklētājs 
(http://lndb.lv/), ar kura palīdzību iespējams veikt 
informācijas meklēšanu visos LNDB digitālajos resursos:  
Periodikas portālā (http://periodika.lv), Grāmatu portālā 
(http://gramatas.lndb.lv), Vēsturisko karšu portālā 
(http://kartes.lndb.lv/), kolekcijā “Zudusī Latvija” (http://
zudusilatvija.lv), Latvijas vēsturisko skaņu ierakstu kolekcijā 
(http://audio.lndb.lv), saistīto datu pilotkolekcijā “Rainis 
un Aspazija” (http://runa.lnb.lv) u.c., kā arī akadēmiskajā 
repozitorijā “Academia” (http://academia.lndb.lv) un 
LNB katalogā un datubāzēs. Papildus tiek piedāvāta jauna 
“Ex Libris” meklēšanas un informācijas piegādes sistēma 
“Primo” (https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/
primo-explore/search?vid=371KISCNLL_VU1), kas ļauj 
vienlaikus meklēt informāciju Valsts nozīmes bibliotēku 
elektroniskajā kopkatalogā, LNB veidotajās un abonētajās 
tiešsaistes datubāzēs un  “Primo Central” meklēšanas 
indeksa brīvpieejas informācijas resursos, kā arī izmantot 
citus saistītos pakalpojumus (pasūtīt LNB krājumā 
esošos informācijas resursus un pagarināt to izsniegšanas 
laiku, piekļūt abonēto datubāžu pilntekstiem, izveidot 
starptautiskajiem standartiem atbilstošas informācijas 
resursu norādes, skatīt citēšanas informāciju u.c.).

ERAF projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. 
kārta)” plānots būtiski papildināt Periodikas portāla saturu, 
digitalizējot 1 861 000 laikrakstu lappušu. Digitalizēta tiks 
Latvijas PSR reģionālā prese (katra rajona un republikas 
nozīmes pilsētas centrālais laikraksts par periodu no 1945. 
līdz 1990. gadam), Latvijā izdotie citvalodu laikraksti 
(krievu, vācu, poļu un ebreju valodā), kā arī iztrūkumi 
līdz šim digitalizētajā presē (Latvijas centrālie pirmskara 
laikraksti “Jaunākās Ziņas”, “Baltijas Vēstnesis”, “Brīvā 
Zeme” u.c., profesionālā un nozaru periodika). Tiks 
digitalizētas arī 609 000 grāmatu lappuses (retās un 
vēsturiski nozīmīgās grāmatas, uzziņu un nozaru literatūra), 
200 000 latviešu komponistu nošu lappuses, 5000 Latvijas 
karšu lappuses, 111 500 attēlu vienību (afišas, fotogrāfijas, 
foto negatīvi, kultūras pieminekļu uzmērījumi u.c.), skaņu 
un video ieraksti, kinofilmas (Latvijas Televīzijas, Latvijas 
Radio, Saeimas plenārsēžu ieraksti, Latvijas dokumentālās 
filmas, trimdas latviešu videoieraksti, kino hronikas u.c.).

Projekta finansējums ir apstiprināts un pirmās dokumentu 
ķīpas jau ir sasniegušas digitalizētājus. Projekta 1. kārta ilgs 
līdz 2022. gadam, plānota arī 2. kārta. Iespējams, 2. kārtā 
izdosies īstenot ideju par sistēmu integrāciju, kas ļautu 
izveidot vienu piekļuves punktu visu Latvijas bibliotēku 
novadpētniecības resursiem.

Latvijas valsts simtgades projekti

Latvijas Valsts simtgades (LV100) biroja Reģionālo 
un nevalstisko projektu vadītāja Jolanta Borīte 
priekšlasījumā “Latvijas valsts simtgade — pašu 
radāms stāsts” uzdeva jautājumu ikvienam: “Kas ir 
tas, ko jūs varat uzdāvināt Latvijas valstij dzimšanas 

dienā?”. Simtgades svinību virsmērķis ir stiprināt Latvijas 
sabiedrības valstsgribu, piederības izjūtu un mīlestību 
pret savu zemi, veicinot pašorganizējošus procesus un 
sadarbību. Kā svinēt? Iespēju ir ļoti daudz, sākot no svētku 
kūkas cepšanas līdz pasākumu organizēšanai savai ģimenei, 
kopienai, varbūt pat — valsts mērogā.

J. Borīte iepazīstināja ar LV100 biroja (http://lv100.lv) 
iniciatīvām, piemēram, 100 iedvesmas stāstu portālu par 
jauniem cilvēkiem Latvijas reģionos “TUESI.LV” (https://
tuesi.lv), projektu “Latvijas skolas soma” (http://lv100.lv/
programma/latvijas-skolas-soma), programmu “Latvijas 
filmas Latvijas simtgadei” (http://lv100.lv/jaunumi/
latvijas-filmas-latvijas-simtgadei), projektu “Katram savu 
tautastērpu” (http://www.katramsavutautasterpu.lv/) u.c. 
(vairāk skat.: http://lv100.lv/programma/lielnotikumi). 
J. Borīte aicināja iesaistīties simtgades norisēs un iesaistīt 
arī savu kopienu. Šim mērķim noderīgi ir izmantot  LV100  
biroja tīmekļa vietnes sadaļu “Iesaisties” (http://lv100.lv/
iesaisties), kas sniedz iespēju iesaistīties dažādos projektos 
un aktivitātēs, kā arī pievienot savus organizētos Latvijas 
simtgades pasākumus kopējam simtgades kalendāram. Kopš 
2017. gada maija LNB Draugu telpā darbu uzsācis LV100 
informācijas centrs, kur arī pieejama ar svētkiem saistītā 
informācija.

Savukārt LV100 biroja Izglītības un jauniešu projektu 
vadītāja Aija Tūna tuvāk pastāstīja par projektu “Latvijas 
skolas soma” un bibliotēku iespējām tajā iesaistīties.

LNB projektu vadītāja Inga Surgunte iepazīstināja ar LNB 
simtgades projektu “Neredzamā bibliotēka”, kura mērķis 
ir atklāt nezināmo bibliotēku vēstures daļu: bibliotēku, kuras 
zudušas uz visiem laikiem  vai bibliotēku, kas vēl eksistē, 
taču fiziski mums vairs nav pieejamas (piemēram, izvestas 
uz ārvalstīm). Tiks pētītas arī tās bibliotēkas, kas iekļautas 
kādu citu Latvijas bibliotēku krājumā  (piemēram, seno 
muižu bibliotēkas). Projekts noslēgsies 2019. gadā ar izstādi.

LNB Letonikas un Baltijas centra projektu vadītāja Dagnija 
Baltiņa aicināja iegriezties jaunajā Latvijas Kultūras 

Latvijas Valsts simtgades biroja Reģionālo un nevalstisko projektu 
vadītāja Jolanta Borīte aicina iesaistīties Latvijas valsts simtgades 
jubilejas organizēšanā

http://lndb.lv/
http://periodika.lv
http://gramatas.lndb.lv
http://kartes.lndb.lv/
http://zudusilatvija.lv
http://zudusilatvija.lv
http://audio.lndb.lv
http://runa.lnb.lv
http://academia.lndb.lv
C:\Users\kdeksne\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\LNVIRC14\meklēšanas un informācijas piegādes sistēma \“Primo
C:\Users\kdeksne\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\LNVIRC14\meklēšanas un informācijas piegādes sistēma \“Primo
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISCNLL_VU1
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISCNLL_VU1
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/441373.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/441373.pdf
http://lv100.lv/
https://tuesi.lv
https://tuesi.lv
http://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/
http://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/
http://lv100.lv/jaunumi/latvijas-filmas-latvijas-simtgadei/
http://lv100.lv/jaunumi/latvijas-filmas-latvijas-simtgadei/
http://www.katramsavutautasterpu.lv/
http://lv100.lv/programma/lielnotikumi/
http://lv100.lv/iesaisties/
http://lv100.lv/iesaisties/
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kanona (LKK) tīmekļa vietnē http://kulturaskanons.lv, 
kur var iepazīties ar projekta aktualitātēm un uzzināt par 
jaunajām iespējām vērtību apzināšanā un pieejamībā.  
D. Baltiņa uzsvēra, ka LKK vērtības svarīgi ne tikai parādīt 
virtuālajā vidē, bet iedzīvināt arī fiziskajā pasaulē. LNB 2017. 
gada 1. septembrī aizsāka LKK aktivitātes ar orientēšanās 
spēli Gaismaspilī skolas vecuma bērniem, kuru spēlējot 
var iepazīt 17 kanonā iekļautās vērtības. LNB Latvijas 
bibliotēkām piedāvā arī radošās darbnīcas par LKK (vairāk 
skat. http://kulturaskanons.lv/radosas-darbnicas).

Aicinām bibliotēkas izmantot to, ka LKK joprojām ir atvērts 
un ikviens tam var ieteikt vērtības (http://kulturaskanons.
lv/ieteikt-vertibu). Jo sevišķi tajā trūkst lokālo, reģionālo 
vērtību.

Atmiņas — nozīmīga pētījumu joma

Pagātnē piedzīvotais, pat ja nogrimis aizmirstībā, tik 
un tā ietekmē tagadni. Indivīdi un sabiedrība saskaras 
ar pagātnes notikumu sekām pat vairākās nākamajās 

paaudzēs, tie ietekmē sabiedrības identitāti, vērtības. Tādēļ 
ļoti nozīmīgi ir atmiņas pētījumi, kas ir humanitāro un 
sociālo zinātņu pētījumu pamatlauks. Atmiņas pētījumi 
kā akadēmiska starpdicplināru pētījumu joma uzplauka 
20. gadsimta 80. gados, nākamajās desmitgadēs kļūstot 
arvien populārāka. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes (LU SZF) Komunikācijas zinātnes maģistra un 
doktora studiju programmu direktore, LU SZF Sociālo un 
politisko pētījumu institūta Sociālās atmiņas pētniecības 
centra direktore Dr. hist. Vita Zelče noslēguma lekcijā 
“Izaicinājumi atmiņas pētniecībā un interpretācijā” sniedza 
ieskatu atmiņas pētniecības vēsturiskajā attīstībā, skaidroja 
galvenos jēdzienus, analizēja atmiņas pētījumu uzplaukuma 
iemeslus, iepazīstināja ar nozīmīgākajiem atmiņas 
teorētiķiem un jaunajām tendencēm memoriālajā kultūrā. 
V. Zelče uzsvēra, ka ļoti svarīga atmiņas pētījumu jomā ir 
atmiņas resursu veidošana bibliotēkās, muzejos, mutvārdu 
vēstures krājumos, arī privātajās kolekcijās. Jo īpaši 
mūsdienās, kad cilvēki arvien straujāk zaudē tiešo saskarsmi 
ar pagātni, senčiem.

Konferences prezentācijas pieejamas LNB tīmekļa 
vietnē:
https://www.lnb.lv/lv/biblioteku-novadpetniecibas-
konferences-sodienas-notikums-ritdienas-vesture-
prezentacijas.

Konferences fotogalerijas apskatāmas:

Madonas novada bibliotēkas tīmekļa 
vietnē: http://www.madona.lv/biblioteka/
lv/?&s=1290404817&fu=show&id=1506001692.

LNB Bibliotēku attīstības centra “Facebook” 
lapā: https://www.facebook.com/pg/lnb.bac/
photos/?tab=album&album_id=1672906012783766.

Uz tikšanos nākamajā bibliotēku novadpētniecības 
konferencē Kuldīgā!

LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātnes maģistra un 
doktora studiju programmu direktore, Dr. hist. Vita Zelče atklāj 
jaunas nianses atmiņas pētniecībā

Cilvēki ar īpašām vajadzībām sabiedrībā,       
ģimenē un bibliotēkā                                                                                                                                   

KRISTĪNE DEKSNE

2017. gada 19.–20.oktobrī Šauļu reģiona publiskajā 
bibliotēkā (Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji 
biblioteka) Lietuvā norisinājās starptautiska zinātniski-
praktiska konference “Cilvēki ar īpašām vajadzībām 
sabiedrībā, ģimenē un bibliotēkā” (Persons with disabilities 
in society, family and library). Konference tika organizēta 
ar mērķi vairāk uzzināt un labāk izprast cilvēkus ar 
invaliditāti, meklēt veidus, kā labāk strādāt un komunicēt ar 
šiem cilvēkiem, kā arī parādīt cilvēku ar īpašam vajadzībām 
iespējas iekļauties sabiedrībā un izmantot līdzvērtīgus 
pakalpojumus. Latviju pārstāvēja un ar ziņojumu konferencē 

uzstājās LNB Bibliotēku attīstības centra speciālistes 
Kristīne Deksne un Ilze Kļaviņa.

Konferences pirmajā dienā ietvertie ziņojumi pārsvarā 
skaidroja dažādas definīcijas un izpratni par cilvēkiem ar 
invaliditāti, veidus un formas, kā šie cilvēki iekļaujas un 
jūtas sabiedrībā. Ar ziņojumiem uzstājās gan universitāšu 
lektori, gan pārstāvji no Lietuvas ministrijām un UNESCO, 
gan sociālo pakalpojumu sniedzēji. Tas ļāva paraudzīties 
uz terminu “invaliditāte” no dažādiem skatu punktiem un 
lika aizdomāties, kas ir cilvēka spēja vai nespēja kaut ko 

http://kulturaskanons.lv/
http://kulturaskanons.lv/ieteikt-vertibu/
http://kulturaskanons.lv/ieteikt-vertibu/
https://www.lnb.lv/lv/biblioteku-novadpetniecibas-konferences-sodienas-notikums-ritdienas-vesture-prezentacijas
https://www.lnb.lv/lv/biblioteku-novadpetniecibas-konferences-sodienas-notikums-ritdienas-vesture-prezentacijas
https://www.lnb.lv/lv/biblioteku-novadpetniecibas-konferences-sodienas-notikums-ritdienas-vesture-prezentacijas
http://www.madona.lv/biblioteka/lv/?&s=1290404817&fu=show&id=1506001692
http://www.madona.lv/biblioteka/lv/?&s=1290404817&fu=show&id=1506001692
https://www.facebook.com/pg/lnb.bac/photos/?tab=album&album_id=1672906012783766
https://www.facebook.com/pg/lnb.bac/photos/?tab=album&album_id=1672906012783766
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darīt. Otrajā konferences dienā lielākoties uzstājās dažādu 
valstu bibliotēku pārstāvji, stāstot par savu pieredzi cilvēku 
ar invaliditāti apkalpošanā, kā arī par projektiem un 
pakalpojumiem šai mērķgrupai.

Latvijas ziņojumā “Cilvēku ar īpašām vajadzībām iespējas 
Latvijas bibliotēkās” (Opportunities for people with 
disabilities in Libraries of Latvia) tika aplūkoti Latvijas 
bibliotēku biežāk piedāvātie pakalpojumi cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. Referāts tika sagatavots, balstoties 
uz 2016. gada bibliotēku atskaitēm un bibliotēku tīmekļa 
vietnēs publicēto informāciju. Atsevišķi tika izdalīta Rīgas 
Centrālās bibliotēkas, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas un 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieredze.

Galvenās lietas, ko vajadzētu ņemt vērā 
bibliotēkām, nodrošinot pakalpojumus cilvēkiem ar 
invaliditāti:

 ● Bibliotēkām jābūt vienādi pieejamām visiem, cienot 
katra individuālās vajadzības;

 ● No bibliotekāra tiek sagaidīta vēlme komunicēt, 
pacietība, vēlme palīdzēt. Ir nepieciešamas zināšanas par 
cilvēkiem ar dažādām invaliditātēm, bet nav nepieciešamas 
īpašas prasmes;

 ● Organizējot pasākumus, kas orientēti uz vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, jāparedz, ka tos var apmeklēt arī 
cilvēki ar invaliditāti;

 ● Cilvēki ar īpašām vajadzībām vairāk novērtē nevis 
konkrētus pasākumus tieši šai grupai, bet iespēju 
piedalīties un būt daļai no pasākumiem, kas paredzēti 
visiem;

 ● Apdomājamas jaunas pasākumu formas, kas ļautu 
šajos pasākumos iesaistīties arī cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem un citām invaliditātēm – vebināri, pasākumu 
tiešsaistes straumēšana, diskusijas par literatūru sociālajos 
tīklos u. c.;

 ● Plānojot jaunas bibliotēku ēkas vai renovējot esošās 
telpas, mēģināt izveidot universālu dizainu, kā arī 
veikt iekārtu un vides pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām;

 ● Bibliotēkām ir jārēķinās ar to, ka cilvēki ar invaliditāti 
ne vienmēr redz bibliotēkas kā viņiem piemērotu iespēju un 
pakalpojumu, tāpēc jādomā, kā mainīt šo viedokli;

 ● Priekšnosacījumi bibliotēkas pakalpojumu uzlabošanai 
cilvēkiem ar invaliditāti ir – izpratne un sadarbība.

Vislabākais veids kā uzzināt, ko cilvēki ar invaliditāti 
sagaida un vēlas saņemt no bibliotēkām, ir sarunas ar šiem 
cilvēkiem. Sabiedrībā ir daudz cilvēku ar invaliditāti, un 
ikviens no mums piedalās iekļaujošas sabiedrības veidošanā. 
Iekļaušanas pamatnosacījumi ir: tolerance un komunikācija. 
Un pāri visam – pacietība un vēlme palīdzēt. Lai visām 
Latvijas bibliotēkām izdodas atrast veidus, kā nodrošināt 
savus pakalpojumus ikvienam lietotājam!

Konferences referātu kopsavilkumi/
tēzes: https://docs.wixstatic.com/ugd/8c313c_
b132d08e8a3b498a90d59d174c760849.pdf

Konferences apskats un fotogalerija: http://savb.
lt/lt/renginys/tarptautine-konferencija-skirta-negalios-
problematikai

Šauļu reģiona publiskā bibliotēka (Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka). Foto: Kristīne Deksne
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http://savb.lt/lt/renginys/tarptautine-konferencija-skirta-negalios-problematikai/
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Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas 
apakškomisijas darbs                                                                                                  

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 
(LZA TK) Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas 
apakškomisijā 2017. gada 2. pusgadā notikušas divas sēdes. 
Izskatīti LNB Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas iesūtītie 
Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas 
(International Federation of Library Associations and 
Institutions, IFLA) izdevuma “Starptautiskie kataloģizācijas 
principi” (Statement of International Cataloguing 
Principles, ICP) vārdnīcā iekļautie termini, kas turpmāk tiks 
izmantoti kataloģizētāju ikdienas darbā. Kopumā abās sēdēs 
apspriesti un apstiprināti 39 termini.

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) 
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studente Marta 
Velpe kursa darba “Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu 
datubāzes lietojamība” izstrādes ietvaros veikusi datubāzes 
testēšanu ar verbālā protokola metodi. Pētījumā piedalījās 
5 studentes. Ar rezultātiem LZA TK Informācijas un 
dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas dalībniekus 
iepazīstināja apakškomisijas locekle, LU SZF Informācijas 
un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja Daina Pakalna. 
Saņemtie ieteikumi un secinājumi būs noderīgi datubāzes 
http://termini.lnb.lv pilnveidei. Tie tiks apkopoti un 
iesniegti LNB Tehnoloģiju departamentā tehnisko iespēju 
izvērtēšanai.

No apakškomisijā individuāli iesūtītajiem jautājumiem 
viskarstākās diskusijas raisīja termina “library 

advocacy” latviskā ekvivalenta izvēle. Šobrīd Latvijas 
bibliotekārajā sabiedrībā tiek lietoti trīs šī termina varianti: 
“bibliotēku (interešu) pārstāvība”, “bibliotēku (interešu) 
pārstāvniecība”, “bibliotēku (interešu) aizstāvība”. Par 
to, kurš variants būtu visatbilstošākais, domas dalās gan 
nozares speciālistu, gan apakškomisijas ekspertu vidū:

 ● “pārstāvība”, jo tas raksturo procesu; vārds “aizstāvība” 
latviešu valodā ir ar šaurāku nozīmi, pārsvarā juridisku, 
nevis kā “advocacy” angļu valodā;

 ● “bibliotēku interešu pārstāvība” – ja “aizstāvēt”, tad 
gribas jautāt – “no kā?”; “pārstāvēt” atbilstošāk izsaka 
būtību;

 ● “bibliotēku aizstāvība” – tā tomēr ir “aizstāvība pret 
uzbrukumu” (samazināt finansējumu, slodzes, štata vietu 
skaitu u. tml.);

 ● “(interešu) pārstāvība”, jo aizstāvamies tad, kad 
mums uzbrūk; no labas gribas par interesēm iestājamies, 
bibliotekāri jau pieraduši lietot “pārstāvniecība”.

Lēmums: nosūtīt jautājumu apspriešanai LZA TK. Līdz 
galīgā lēmuma pieņemšanai ieteikt vārdus “pārstāvība”, 
“pārstāvniecība”, “aizstāvība” izvēlēties atbilstoši 
kontekstam un lietot kopā ar vārdu “interešu”.

INESE KAZĀKA

Šauļu reģiona publiskā bibliotēka (Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka). Foto: Kristīne Deksne

http://termini.lnb.lv
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Bibliotēku nozares terminoloģijas aktualitātes                                                                                                                                  
INESE KAZĀKA

2017. gada 2. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Sēžu 
zālē notika valodnieces un terminoloģes, Dr. habil. philol. 
Valentīnas Skujiņas (02.10.1937.–27.04.2015.) 80 gadu 
jubilejas atceres zinātniska konference “Terminoloģija, 
valodas kultūra un prakse”. Konferences dalībnieki sniedza 
ieskatu svarīgākajos V. Skujiņas dzīves un darbības 
notikumos, dalījās atmiņās par sadarbību Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Terminoloģijas komisijā. Referātu tematika 
aptvēra jomas, kurās V. Skujiņa darbojusies – terminoloģija, 
valodas kultūra, valodas prakse.

V. Skujiņa studējusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas 
fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā (1955–
1960). Mācoties pēdējā kursā, V. Skujiņa sāka strādāt 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā; 
sākumā – Vārdnīcu sektorā, taču pavisam drīz par viņas 
galveno zinātniskās pētniecības objektu un interesi kļūst 
terminoloģija, aptverot gan terminzinātnes teoriju, gan 
visdažādākos terminoloģijas prakses jautājumus. Kopš 
1961. gada V. Skujiņa veica Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Terminoloģijas komisijas zinātniskās sekretāres, vēlāk – 
līdzpriekšsēdētājas (1992–1998) un priekšsēdētājas (1998–

2012) pienākumus. V. 
Skujiņa ir ap 600 zinātnisku 
un populārzinātnisku rakstu 
autore, kā arī ap 70 terminu 
vārdnīcu autore, līdzautore, 
zinātniskā redaktore un 
eksperte. Vairākos gadu 
desmitos krātās atziņas 
apkopotas monogrāfijā 
“Latviešu terminoloģijas 
izstrādes principi” (1993, 
2002), par kuru viņa ieguva 
habilitētā doktora grādu. Šī 
grāmata vēl šodien kalpo 
par pamatavotu latviešu 
terminoloģijas studijās un 
praktiskajā terminoloģijas 
darbā.

2017. gada 6. oktobrī Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā notika konference “Bibliotēku nozares 
un saskarnozaru terminoloģija: teorija un prakse”. 
Konferenci organizēja LNB Bibliotēku attīstības centrs 
sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas 
komisijas (LZA TK) Informācijas un dokumentācijas 
terminoloģijas apakškomisiju. Konferences mērķis bija 
iepazīstināt bibliotēku un saskarnozaru speciālistus ar 
LZA TK un tās apakškomisiju darbu, informēt par LZA 
TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas 
apakškomisijas un tajā pārstāvēto organizāciju (Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Latvijas 
Nacionālā arhīva) veikumu, kā arī veicināt izpratni par 
terminu pieņemšanas un apstiprināšanas kārtību Latvijā. 
Konference sniedza iespēju satikties terminoloģijas darba 

speciālistiem un interesentiem, apmainīties ar idejām, 
veidot jaunus kontaktus.

Konferences pirmajā daļā LZA TK priekšsēdētājs Māris 
Baltiņš sniedza ieskatu terminoloģijas vēsturē un 
problemātikā Latvijā, kā arī ieskicēja LZA TK darbības 
galvenos virzienus. Bibliotēku un arhīvu nozari pārstāvošās 
LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas 
apakškomisijas priekšsēdētāja Inta Virbule stāstīja par 
apakškomisijā paveikto, kā arī par panākumiem vēsturiskās 
nozares terminu bankas “Arhīvi, bibliotēkas, muzeji” 
atjaunošanā un pilnveidē. Ar jaunu nosaukumu “Bibliotēku, 
arhīvu un muzeju terminu datubāze” tā ir pieejama 
lietotājiem kopš 2017. gada marta. Šis terminoloģijas resurss 
būs noderīgs nozares speciālistiem līdz brīdim, kad kā 
lokālie redaktori varēsim iekļauties nākotnē paredzamā LZA 
TK Terminoloģijas portāla darbā. LZA TK darbības stratēģijā 
(2015–2020) paredzēta vienotas nacionālās terminu 
datubāzes izveide. Pastāvošā LZA TK terminu datubāze 
“AkadTerm” (http://termini.lza.lv/term.php) ir nozīmīgs 
terminoloģijas resurss, bet tajā ir grūti veikt rediģēšanas 
darbu, kā arī operatīvi ievietot terminus. Ir izstrādāti 
projekti datubāzes (terminoloģijas portāla) koncepcijai, 
kas būs pamats tuvākajos gados plānotajai sadarbībai ar 
Kultūras informācijas sistēmu centru (KISC).

Visaktīvākā no apakškomisijām – LZA TK Informācijas 
tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas 
terminoloģijas apakškomisija (tautā saukta – “datorterminu 
apakškomisija”) – 2017. gada 16. jūnijā organizēja savu 
500. – jubilejas – sēdi. Sēdes notiek regulāri – katru otro 
nedēļu. Tās priekšsēdētājs Eduards Cauna ar ilustratīviem 
piemēriem atklāja datorterminu veidošanas aizkulises 25 
gadu garumā.

Konferences otrā daļa bija veltīta bibliotēku nozares 
un saskarnozaru terminoloģijas problemātikai un 
aktualitātēm. Pasākuma viešņa – Igaunijas Nacionālās 
bibliotēkas terminoloģe, Igaunijas Bibliotekāru biedrības 
Terminoloģijas komisijas sekretāre – Piret Pärgma 
stāstīja par nozares terminologu darbu Igaunijā. Igaunija ir 
ļoti aktīva bibliotēku terminoloģijas jomā. Terminoloģijas 
komisija 12 cilvēku sastāvā darbojas Igaunijas Bibliotekāru 
biedrības paspārnē. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir 
veidot bibliotēku terminu tiešsaistes vārdnīcu http://termin.
nlib.ee/inglise/index. Lai dažādu jomu terminoloģijas 
jautājumus varētu apspriest plašākā lokā, ik gadu tiek 
organizēti terminoloģijas semināri.

Par terminoloģijas problēmām akadēmiskajā vidē pieredzē 
dalījās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja Daina 
Pakalna. Viņa norādīja, ka terminoloģija ir dinamisks 
process, un ir svarīgi (taču vienlaikus sarežģīti) katram 
jēdzienam uzreiz atrast vispiemērotāko apzīmējumu – 
terminu. Ļoti nepieciešams ir drošs, aktuāls terminoloģijas 

http://termini.lza.lv/term.php
http://termin.nlib.ee/inglise/index
http://termin.nlib.ee/inglise/index
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resurss, kurā operatīvi publicēti apstiprinātie termini un to 
definīcijas, kā arī nepieciešams nodrošināt ātrāku terminu 
apstiprināšanas procesu.

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes 
profesors, LZA TK loceklis Juris Baldunčiks akcentēja 
mūsdienu izglītības un zinātnes terminoloģijas problēmas. 
Viņš norādīja, ka liela daļa sabiedrības (arī daudzi nozaru 
speciālisti) izvairās no nopietnas terminoloģisko jautājumu 
risināšanas, kā arī vērojama liela angļu valodas ietekme un 
burtiska angļu valodas paraugu pārņemšana.

Dokumentu un arhīvu pārvaldības terminoloģijas problēmas 
ieskicēja Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks Gatis 
Karlsons. Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors 
Valters Ščerbinskis pastāstīja par terminoloģijas 
problēmām, strādājot pie Nacionālās enciklopēdijas 
veidošanas. Tās šķetinot, notiek konsultācijas ar rakstu 
autoriem, regulāra sadarbība ar Valsts valodas centru un 
LZA TK, kā arī ar Nozaru redakcijas kolēģijas attiecīgo jomu 
locekļiem.

Jēdzienu “Bibliotēka 2.0”, “Bibliotēka 3.0”, “Bibliotēka 
4.0”, “Bibliotēka 5.0” atšķirības un raksturīgās iezīmes 
atklāja LNB Attīstības departamenta stratēģiskās attīstības 
speciāliste Silva Suhaņenkova. LNB Datu standartizācijas 
eksperte, LZA TK Informācijas un dokumentācijas 
terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētāja Inta 
Virbule aktualizēja vienotas terminoloģijas un izpratnes 
nepieciešamību RDA (Resursu aprakstīšana un piekļuve) 
terminu vārdnīcas sagatavošanā latviešu valodā. Par 
jaunumiem terminoloģijas darba automatizācijā – aktuāliem 
terminoloģijas rīkiem, resursiem un pakalpojumiem 
informēja SIA “Tilde” Terminoloģijas pakalpojumu daļas 
vadītāja Tatjana Gornostaja.

Gan konferences lektori, gan klausītāji atzina, ka 
par terminoloģijas jautājumiem ir jārunā, jo korekta 
terminoloģija ir nozares attīstības pamatā. Pēc pirmās 
konferences panākumiem ir skaidrs, ka šādam pasākumam 
jākļūst par tradīciju. Pēc konferences tika saņemtas daudzas 
dalībnieku atsauksmes un ierosinājumi nākamajiem 
pasākumiem.

Atsauksmes par konferenci:

 ● Iegūta informācija par terminu veidošanas vēsturi un 
terminoloģijas darba procesiem;

 ● Viss patika. Tas nav bieži, kad konferencē interesanti ir 
pilnīgi visi referāti;

 ● Saskarnozaru pārstāvju satikšanās, iepazīšanās, 
sarunas, daudzveidīgās terminoloģijas jautājumu 
aptverošās prezentācijas;

 ● Informācija par LZA TK Informācijas un 
dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas darbību. 
Ļoti nozīmīgi bija uzzināt par piekļuvi profesionālo terminu 
datubāzei;

 ● Pārliecināties, ka pie šīs lietas tiek strādāts. 
Terminoloģija svarīga visās jomās;

 ● Iespēja uzzināt par terminoloģijas jaunumiem, par 
datubāzi, arī par saskarnozaru terminoloģijas aktualitātēm, 
to, kā strādā igauņi;

 ● Kopumā tēmas un to lektori bija vienkārši lieliski.

Ierosinājumi turpmākajiem pasākumiem:

 ● Aktuālu jēdzienu apspriešana, diskusijas, iesaistot visus 
dalībniekus;

 ● Aktuālu terminu un jēdzienu lietošanas piemēru 
demonstrēšana, tādā veidā veicinot to iedzīvināšanu 
profesionālajā valodā;

 ● Seminārs par kopīgo atmiņas institūciju terminoloģijā;

 ● Nodalīt jautājumus, kas aktuāli katram nozares 
speciālistam no tiem, kas vairāk interesē terminologus vai 
akadēmiskās vides pārstāvjus.

Ar konferences prezentācijām var iepazīties LNB 
tīmekļvietnē. Savukārt konferences foto galerija aplūkojama 
LNB Bibliotēku attīstības centra “Facebook” lapā.

Palīgs bibliotēkām – attēlu krātuve “Pinterest”                                                                                                                
AINA ŠTRĀLE

Statistika liecina, ka sociālie mediji kļūst aizvien nozīmīgāki 
dalībnieki gan pasaules iedzīvotāju sadzīvē, gan biznesā. 
Planētas iedzīvotāju skaits pašlaik ir 7,476 miljardi, 54 % 
no tiem dzīvo pilsētās, 50 % lieto internetu, savukārt aktīvi 
sociālo mediju lietotāji ir 37 % pasaules iedzīvotāju1. 

1  Sk. grafisko tabulu tiešsaistē: http://www.lia.lv/media/uploads/
LIA_Nozare_Ciparos_2017.pdf; 24. lpp.

Sociālo mediju lietojums pasaulē strauji aug: 2012. gadā tie 
tika lietoti vidēji 90 minūtes dienā, bet 2017. gadā – jau 135 
minūtes dienā; 2010. gadā tos lietoja 0,97 miljardi pasaules 
iedzīvotāju, 2017. gadā – 2,46 miljardi, bet 2021. gadā 
lietos – 3,02 miljardi iedzīvotāju2. 

2  Sk. grafisko tabulu tiešsaistē: https://www.statista.com/
statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide; https://www.
statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-
users

https://www.lnb.lv/lv/konferences-biblioteku-nozares-un-saskarnozaru-terminologija-teorija-un-prakse-prezentacijas
https://www.lnb.lv/lv/konferences-biblioteku-nozares-un-saskarnozaru-terminologija-teorija-un-prakse-prezentacijas
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683425515065149.1073741865.987637897977251&type=1&l=41f5747813
http://www.lia.lv/media/uploads/LIA_Nozare_Ciparos_2017.pdf
http://www.lia.lv/media/uploads/LIA_Nozare_Ciparos_2017.pdf
https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
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Latvijā populārajiem sociālajiem medijiem – “Draugiem.
lv”, “Facebook”, “Twitter” – pievienojas arī “Pinterest”, 
“Instagram”, “LinkedIn”, “Youtube” un citi. Datu avots 
“Twitter @EiropasKomisija” apliecina, ka 2017. gadā 57 % 
Latvijas iedzīvotāju individuāli iesaistījās dažādos sociālajos 
medijos3, bet datu avots “EC Digital Agenda Scoreboard” 
informē – 26 % Latvijas uzņēmumu lieto sociālos medijus 
biznesa interesēs. Kopumā Eiropas Savienībā aptuveni 
45,5 % uzņēmumu izmanto sociālos tīklus4.

Sociālā tīklošana – bibliotēku ikdiena

Par nozīmīgu sastāvdaļu bibliotēku pakalpojumu, resursu un 
notikumu reklāmā kļuvuši sociālie mediji5. Sociālo mediju 
piedāvātās iespējas modificēt, kopīgot un apspriest interneta 
saturu kļūst aizvien nozīmīgākas arī bibliotēku mārketingā 
gan pasaulē, gan Latvijā. Par to liecina plašais informācijas 
klāsts bibliotēku zinātnes iespiestajā literatūrā un tīmeklī. 
LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā par šo 
tematiku atrodamas grāmatas un žurnālu raksti – literatūra, 
kas lasāma gan papīra formā, gan tiešsaistē. Ja esat 
bibliotekārs – sociālo mediju komunikācijas entuziasts –, 
lasītavas krājumā vai tīmeklī varat atrast daudz vērtīgu 
padomu par to, kā ar dažādu sociālo mediju palīdzību 
reklamēt bibliotēkas krājumu un pakalpojumus, kā piesaistīt 
iedzīvotāju uzmanību bibliotēkām.

Sociālo mediju iespējas Latvijas bibliotēkās tiek plaši 
izmantotas6, taču galvenokārt tikai reklamējot notikumus, 
krājumus, jaunāko literatūru, bibliotēku digitālās kolekcijas. 
Toties daudzviet pasaulē bibliotekāri sociālos medijus lieto 
arī sabiedrības informācijas vajadzību virzīšanai: bibliotēkas 
reklamē jaunumus un pakalpojumus, savukārt lietotāji 
izsaka viedokli par jauninājumiem, apkalpošanas kvalitāti. 
Gala rezultātā šī domu apmaiņa palīdz pilnveidot bibliotēkas 
darbu. Piemēram, ja “Facebook” vai “Instagram” lietotāji ar 
“Patīk” jeb “Like” atzīmi bibliotēkas lapā novērtējuši kādu 
jauninājumu, tas ir rādītājs, ka darba virziena attīstīšana 
nākotnē var dot pozitīvu rezultātu. ASV bibliotēku nozares 
mārketinga speciālistes Shae Martinez un Beth Thomsett-
Scott raksta, ka “par nozīmīgu sastāvdaļu bibliotēku 
pakalpojumu, resursu un notikumu reklāmā kļuvusi sociālā 
tīklošana, un tā ir ērts rīks, kas veicina bibliotēku darbinieku 
un lietotāju viedokļu apmaiņu”7.

Attēlu banka bibliotēkām – “Pinterest”

“Pinterest” ir sociālās tīklošanas platforma, kas fokusējas 
uz tīmekļa vizuālo saturu, ļauj tā lietotājiem veidot virtuālas 
kolekcijas no tīmeklī atrastiem attēliem, 2014. gadā atzina 

3  Sk. grafisko tabulu tiešsaistē: http://www.lia.lv/media/uploads/
LIA_Nozare_Ciparos_2017.pdf; 10. lpp.
4  Sk. grafisko tabulu tiešsaistē: http://www.lia.lv/media/uploads/
LIA_Nozare_Ciparos_2017.pdf; 21. lpp.

5 Martinez, Shae, McFadden, Joyce. Outreach and Marketing Using 
Pinterest. Marketing with Social Media. A LITA Guide, 2014, 67. lpp.
6  Sk. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas piemēru: https://www.pinterest.
com/pin/352195633332313105
7  Martinez, Shae, McFadden, Joyce. Outreach and Marketing Using 
Pinterest. Marketing with Social Media. A LITA Guide, 2014, 67. lpp.

sistēmbibliotekāre Anita Dryden8. Savukārt ASV Montanas 
štata universitātes profesors, sociālo mediju mārketinga 
speciālists Greg Notess 2010. gadā izveidoto “Pinterest” 
raksturoja kā “jaunu tīmekļa resursu koplietošanas veidu, 
kas nodrošina attēlu organizēšanu viegli izveidojamās 
digitālās kolekcijās”9.

Pasaules bibliotēku “Pinterest” lapas liecina, ka šo rīku 
bibliotekāri lieto ļoti plaši un daudzveidīgi. Bibliotekāriem, 
kas vēl nav pazīstami ar “Pinterest”, varētu to ieteikt arī 
kā iespēju piesaistīt bibliotēkai jaunus apmeklētājus. Šajā 
rakstā atradīsiet vairāku ASV, kā arī Latvijas bibiotēku 
pieredzes paraugus bibliotēku reklāmas darbā ar “Pinterest”. 
Par tehniskajām iespējām padomi un informācija lasāma 
platformas palīdzības centra instrukcijā10, turklāt šo mediju 
vērtējoša un skaidrojoša informācija pieejama arī latviski11. 
Lietotājiem “Pinterest” dod iespēju koplietot fotoattēlus 
un video. “Pinterest” ir īpaši veidots vizuālās informācijas 
apmaiņai, tādēļ šajā ziņā nodrošina plašāku funkcionalitāti 
nekā “Facebook” vai “Twitter”, atzīst ASV Ārkanzasas 
Universitātes asociētā profesore un bibliotekāre Elaine 
Thornton.12

Iemesli, kādēļ lietot “Pinterest”

Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ ir vērts lietot 
“Pinterest”, – tas piedāvā ērtu un vienkāršu tīmeklī atrastas 
vizuālās informācijas sistematizācijas un saglabāšanas 
veidu. Varbūt atceramies, kādas problēmas savulaik 
izraisīja, tīmeklī sērfojot, nejauši atrasti vērtīgi attēli, pirms 
iepazināmies ar iespēju šādus atradumus “krāt” kādā no 
sociālajiem medijiem? Primitīva metode bija attēlu tīmekļa 
adreses saglabāt savā e-pastā vai īpašā mapē uz darbvirsmas 
u. tml. Pieņemsim, ka esam tīmeklī atraduši jaukas idejas 
bibliotēkas jauno mēbeļu projektam un gribam tās saglabāt 
tā, lai tās būtu ērti un ātri atrodamas. “Pinterest” nodrošina 
iespēju veidot attēlu un video kolekciju, sākotnēji to varētu 
saukt “Bibliotēkas mēbeles”. Attēlu daudzumam pieaugot, 
varam attēlus klasificēt grupās, piemēram, “Plaukti”, 
“Skapji” u. tml., katrai jaunai attēlu grupai veidojot atsevišķu 
kolekciju. Savai tīmeklī atrasto “bibliotēkas mēbeļu” 
kolekcijai varam pievienot dabā skatītu un pašu fotografētu 
interesantu paraugu fotouzņēmumus, video, zīmējumus, 
kā arī mēbeļu projektam noderīgu grāmatu vākus un citu 
atbilstošu informāciju.

Kādēļ izvēlēties tieši “Pinterest?” Attēlus iedvesmai taču 
varam krāt arī “Facebook”. Ja nevēlamies, lai attēli būtu 
pieejami laika joslā, tos var glabāt lietotāja “slepenajā 

8  Dryden, Anita. Libraries and Marketing with Technology. Marketing 
with Social Media. A LITA Guide, 2014, 8. lpp.
9  Notess, Greg. Next Generation Social Networks and Search. On the 
Net, 2012, 45. lpp.

10  Sk. grafisko tabulu tiešsaistē: https://help.pinterest.com/en/guide/
all-about-pinterest
11  Juhņeviča, Ella. Pinterest – tavu interešu virtuālā krātuve. LBB 
Jauno speciālistu sekcija. Piejams: https://lbbjss.wordpress.com/
author/ellasnest/page/3
12  Thornton, Elaine. Is Your Academic Library Pinning? Academic 
Libraries and Pinterest. Journal of Web Librarianship, 2012, 6 (3), 165. 
lpp. Pieejams: https://doi.org/10.1080/19322909.2012.702006

http://www.lia.lv/media/uploads/LIA_Nozare_Ciparos_2017.pdf
http://www.lia.lv/media/uploads/LIA_Nozare_Ciparos_2017.pdf
http://www.lia.lv/media/uploads/LIA_Nozare_Ciparos_2017.pdf
http://www.lia.lv/media/uploads/LIA_Nozare_Ciparos_2017.pdf
https://www.pinterest.com/pin/352195633332313105/
https://www.pinterest.com/pin/352195633332313105/
https://help.pinterest.com/en/guide/all-about-pinterest
https://help.pinterest.com/en/guide/all-about-pinterest
https://lbbjss.wordpress.com/author/ellasnest/page/3/
https://lbbjss.wordpress.com/author/ellasnest/page/3/
https://doi.org/10.1080/19322909.2012.702006
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krātuvē”. Taču “Pinterest” atšķirībā no “Facebook” ir radīts 
tieši vizualizētu ideju attīstīšanai. Pašu idejas te varam 
papildināt ar citu radītiem tīmekļa attēliem, ideju kolekcijas 
varam grupēt tematiski, un, tāpat kā citos sociālajos 
medijos – dalīties ar attēliem. Turklāt – ja mūsu radītās 
vizuālās idejas iepatikušās citiem, tās savām kolekcijām 
var pievienot arī citi lietotāji. Dalīšanās ir vēl viena lieliska 
“Pinterest” priekšorocība, jo mūsu idejas kļūst pieejamas 
visā plašajā pasaulē, tās izmanto visa plašā tīmekļa lietotāju 
saime. Par katru jaunpievienotu attēlu saņemam informāciju 
no “Pinterest” lietotāju apkalpošanas centra. Šī informācija 
paver iespēju kontaktēties ar līdzīgu interešu attēlu 
krājējiem. “Pinterest” lietotāji var sekot citiem lietotājiem un 
pievienot savām kolekcijām citu saglabātos attēlus, turklāt 
“Pinterest” ir ērti lietojams sasaistē ar “Facebook”, “Twitter” 
un citiem sociālajiem medijiem. Tā ir liela priekšrocība, 
ka izvēlētos attēlus varam ērti kopīgot arī citos sociālajos 
medijos.

“Pinterest” piedāvā arī plašas produktu reklāmas iespējas. 
Arī reklāmas vajadzībām atlasītos attēlus var grupēt 
tematiski, veidojot tematiskas attēlu kolekcijas, kuras angļu 
valodā tiek sauktas par board (latviski tās dēvē par “dēļiem”, 
taču ieteicamāk būtu lietot vārdu “kolekcija”). Arī kolekciju 
veidošanas pamācības ir atrodamas “Pinterest” palīdzības 
centrā.

“Pinterest” darbības 
sākumposmā tas tika 
uzskatīts par sociālo mediju 
sieviešu auditorijai, jo 
to daudz lieto rokdarbu 
ideju ierosmei, dažādu 
svinību, piemēram, kāzu 
apģērbu paraugiem, ēdienu 
recepšu popularizēšanai un 
tamlīdzīgi. Taču pamazām 
“Pinterest” izmantošanas 
jomas un tematika 
daudzveidojās un šobrīd 
šie priekšstati jau ir zuduši. 
Pēc jaunākajiem statistikas 
datiem viena trešdaļa “Pinterest” reģistrēto lietotāju ir 
vīrieši, kuru skaits platformā dubultojās 2014. gadā13. Vēl 
izpētīts, ka 75 % apmeklējumu tiek veikti no mobilajām 
ierīcēm, vakaros, brīvdienās un nedēļas nogalēs.

“Ēzelis-bibliotēka” un citi “Pinterest” mārketinga 
piemēri

Par bibliotēku reklāmas iespējām, lietojot “Pinterest”, plaša 
informācija lasāma rakstu krājumā “Marketing with Social 
Media”14, kas LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu 
lasītavā pieejams gan iespiestā veidā, gan elektroniski. 
Raksta “Outreach and Marketing Using Pinterest”15 

13  Sk. grafisko tabulu tiešsaistē: https://sproutsocial.com/insights/
pinterest-statistics
14  Martinez, Shae, Thomsett-Scott, Beth. Outreach and Marketing 
Using Pinterest. Marketing with Social Media. A LITA Guide, 2014, 
67.–80. lpp.
15  Turpat, 76. lpp.

autores norāda, ka šo mediju pasaulē lieto daudzveidīgi, un 
min vairākus piemērus: ilustrēts bibliotēkas klasifikācijas 
sistēmas ceļvedis, kas palīdz lasītājiem orientēties 
bibliotēkas krājumā, jauno grāmatu vāku attēli pievērš 
uzmanību jaunieguvumiem. “Pinterest” kolekciju attēlos 
tiek reklamēti bibliotēku krājumā esoši vēsturiski attēli, 
vizuālo resursu un digitālo kolekciju ceļveži, pat vizualizētas 
bibliotēku sadarbības un attīstības veicināšanas idejas.

ASV Fizioterapijas asociācijas bibliotēkas attēlu kolekcijā 
aplūkojamas un lejuplādējamas pacientu aprūpes brošūras, 
kuras iepazīstina ar dažādiem fizioterapijas ārstniecības 
pakalpojumiem, tādējādi reklamējot arī asociācijas 
bibliotēku.16 Autores raksturo arī citus reklāmas veidus: 
ASV Misūri štata Centrālās Metodistu universitātes 
bibliotēka izveidojusi “Pinterest” paraugu kolekciju, lai 
palīdzētu studentiem uzsākt pētniecību – te skatāmi attēli 
un tekstu paraugi, kā arī informatīvs rakstpratības kurss.17 

Savukārt Vorčesteras Politehniskā institūta Dž. Gordona 
bibliotēka, angļu rakstnieka Čārlza Dikensa kolekcijas 
īpašniece, eksponējusi šīs kolekcijas vitrīnas18, rakstnieka 
grāmatu pirmizdevumu attēlus, te atrodama saite uz 
Č. Dikensa kolekcijas tīmekļa vietni  institūta bibliotēkā. 
“Pinterest” apmeklētāji šo lapu papildinājuši ar daudzām 
Č. Dikensa darbu ilustrācijām un citiem ar rakstnieka 
daiļradi saistītiem attēliem19. 

ASV Kloda Mora Veselības zinātņu bibliotēka izmanto 
vienu no kolekcijām, lai eksponētu bibliotēkas krājumā 
esošas izīrējamas e-ierīces, ekspozīcijai pievienotas arī 
iekārtu lietošanas instrukcijas.20 ASV Konektikutas 
štata Otis bibliotēkas kolekcijā redzamas šīs bibliotēkas 
klausāmgrāmatas pieaugušajiem21 un bērniem22, kā arī 
daudzas citas kolekcijas, turklāt savienojums ar bibliotēkas 
katalogu informē par šo grāmatu pieejamību23.

16  Turpat, 75. lpp.
17  Turpat, 76. lpp.
18  Sk.: https://www.pinterest.com/pin/32088216065210103
19  Sk.: https://www.pinterest.com/pin/386817055473371769
20  Martinez, Shae, Thomsett-Scott, Beth. Outreach and Marketing 
Using Pinterest. Marketing with Social Media. A LITA Guide, 2014, 76. 
lpp. Sk. arī Kloda Mora Veselības zinātņu bibliotēkas “Pinterest” lapu: 
http://pinterest.com/claudemoorehsl
21  Sk.: https://www.pinterest.com/otislibraryct/adult-audio-books
22  Sk.: https://www.pinterest.com/otislibraryct/childrens-audiobooks
23  Martinez, Shae, Thomsett-Scott, Beth. Outreach and Marketing 
Using Pinterest. Marketing with Social Media. A LITA Guide, 2014, 76. 
lpp.
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“Pinterest” kolekcijās jeb “dēļos” apskatāmās idejas var 
aizvest patiešām vērtīgā grāmatu lasīšanas ceļojumā, it 
sevišķi, ja lasām angliski. Dažādu pasaules bibliotēku 
“Pinterest” vietnes piedāvā rosinošas idejas, kas varētu 
interesēt bibliotekārus un bibliotēku lasītājus arī Latvijā, 
piemēram, “grāmatas, kas pārtapušas filmās”24, “lasīšana 
ved uz interesantām vietām”25, “iepazīsti pasauli bērnu 
grāmatās”26. Tamlīdzīgi bibliotekāru ierosinājumi varētu 
sekmēt arī Latvijas autoru darbu lasīšanu.

“Pinterest” var palīdzēt iekārtot un padarīt pievilcīgākas 
bibliotēku telpas27, skatot “Pinterest” ideju krātuvē 
bibliotēku plauktus, skapjus, atpūtas zonas mēbeles u. c. 
paraugus.

Arī Latvijas bibliotekāri ir 
izveidojuši kolekcijas, kas 
var rosināt oriģināli reklamēt 
bibliotēku resursus, piemēram, 
Latvijas Bibliotekāru biedrības 
Jauno speciālistu sekcijas 
kolekcijām “Pinterest” lietotāji 
plašā pasaulē pievienojuši 
oriģinālas idejas: šeit var ieraudzīt 
ēzeli-bibliotēku, kā arī citus 
interesantus grāmatu reklāmas 
priekšlikumus: bibliotēka-zilonis, 
pludmales bibliotēka, bibliotēka uz 
riteņiem.

24  Sk.: https://www.pinterest.com/
pin/242138917445935609/?lp=true
25  Sk.: https://www.pinterest.com/pin/138978338478188135; https://
www.pinterest.com/kmeyrand/reading-takes-you-places; https://www.
pinterest.com/pin/236298311673921448
26  Sk.: https://www.pinterest.com/pin/138978338478322814

27  Sk.: https://www.pinterest.com/explore/library-furniture/?lp=true

Daži citi ieteikumi

Lai veicinātu mārketinga 
efektivitāti, raksta “Outreach 
and Marketing Using 
Pinterest” autores iesaka 
bibliotēkas “Pinterest” lapas 
vai kolekcijas savienot ar 
plašsaziņas līdzekļiem, kā 
arī ar tīmekļa informāciju 
par bibliotēku: tiešsaistes 
katalogu, emuāriem, 
digitālajām kolekcijām u. c. 
resursiem, un, protams, ar 
“Facebook”, “Instagram” 
un citiem sociālajiem 
medijiem. Raksta autores 

iesaka izraudzīties arī lapas administratoru, kas regulāri 
veic izmaiņas un nodrošina saišu funkcijas. Turklāt 
“Pinterest” piedāvā arī iespēju kontrolēt, cik un kādi lasītāji 
ieinteresējušies par bibliotekāra pievienoto informāciju, jo 
komentāros zem attēla redzami attēla saglabātāju vārdi.

LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā atrodamajā 
rakstu krājumā “Marketing with Social Media”28, atrodami 
raksti arī par mārketinga veicināšanu, lietojot citas digitālās 
komunikācijas iespējas, piemēram, “Facebook”, “Wiki”, 
“Google+”, “Foursquare”, “Twitter”. Jāņem vērā, ka sociālo 
mediju tehnoloģiskās iespējas strauji attīstās, tādēļ rūpīgi 
jāizvērtē izvēlētās literatūras izdošanas laiks. LNB Bibliotēku 
un informācijas zinātņu lasītavā atrodams daudz aktuālu 
izdevumu par sociālo mediju izmantošanu bibliotēku darbā.

28  Marketing with Social Media. A LITA Guide. Ed. by Beth C. 
Thomsett-Scott. 2014, 178. lpp.
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Nozīmīgākie bezatlīdzības izdevumi Latvijas 
bibliotēkām 2017. gadā                                                

SOLVITA OZOLA

2017. gadā ar LNB Bibliotēku attīstības centra starpniecību 
pie lasītājiem visā Latvijā nonāca daudzi vērtīgi izdevumi. 
Pirmām kārtām jāmin ciešā sadarbība ar LNB Atbalsta 
biedrību. Ar tās starpniecību un atbalstu Latvijas publiskajās 
bibliotēkās nonāca daudz vērtīgu izdevumu.

LNB Atbalsta biedrība sadarbībā ar grāmatas 
autores Ritas Petričekas dzīvesbiedru nodeva 
bezatlīdzībā visām publiskajām bibliotēkām grāmatu: Rita 
Petričeka “Bertrams Rozenbergs FIAT JUSTITIA”. 
Ritas Petričekas grāmata “Bertrams Rozenbergs” ir vairāk 
nekā vienkāršs atmiņu un vēstuļu apkopojums ģimenes 
vēstures saglabāšanai. Tas ir stāsts par izcilu personību – 
Bertramu Rozenbergu – un Rozenbergu ģimeni, ko sašķēla 
un izpostīja Otrais pasaules karš un padomju okupācija. 
Grāmata sniedz saistošas vēstures liecības un pat filmas 
sižeta cienīgu notikumu aprakstus. Pavisam īpašs ir 
Bertrama pēdējais vārds, ko viņš teicis savā tiesas prāvā, 
laikā, kad pie varas bija Staļins un plosījās komunistu terors: 
“Es uzskatu padomju varu Lavijā par nelikumīgu, tāpēc 
sevi par PSRS pilsoni neuzskatīju un neuzskatu. Žēlastību 
no tiesas neprasu, bet prasu godāt taisnību pēc romiešu 
tiesībām.” Tas līdzinās ievērojamā latviešu disidenta Gunāra 
Astras teiktajam pēc vairāk nekā 30 gadiem, tikai nav 
guvis tik plašu skanējumu. Grāmata ir saistoša arī ētiskā 
aspektā. Bertrama rīcība dažādās situācijās atgādina par 
tādām īpašībām kā godīgums un neiecietība pret netaisnību, 
patriotisms, labsirdība un draudzīgums, rūpes un atbildība 
par ģimeni, savu uzskatu aizstāvēšana, nepakļaušanās svešai 
varai, vairākuma viedoklim vai spiedienam. Brīžiem šķiet, 
ka šīs vērtības – un visvairāk tieši godīgums – mūsdienās 
kļuvušas par retumu un, iespējams, tieši to trūkums vai 
nepietiekamība ir daudzu mūsdienu Latvijas problēmu 
cēlonis. Bertrams savulaik atstāja neizdzēšamu iespaidu 
uz saviem laikabiedriem. Viņš ir ietekmējis arī cilvēkus, 
kam nekad nebija iespējas viņu satikt. Izdodot grāmatu 
un dāvinot to Latvijas bibliotēkām, Juris Petričeks cer, 
ka Bertrama personība iedvesmos lasītājus sevī veidot 
un stiprināt kādu no viņa lieliskajām īpašībām. Grāmata 
atrodama visās Latvijas publiskajās bibliotēkās no 
2017. gada janvāra.

Kā nākamo vērtīgāko izdevumu jāmin apjomīgo 
laikmetīgās mākslas albumu “Bez sienām”, ko 
ar LNB Atbalsta biedrības starpniecību “ABLV 
Bank” dāvināja bibliotēkām. Grāmata nonāca 300 
Latvijas bibliotēkās, atrodot ceļu pie lasītājiem un mākslas 
draugiem. Izdevums “Bez sienām” apkopo Baltijas un 
Krievijas redzamāko mūsdienu mākslinieku darbus, kas 
iekļauti topošā Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijā. Tie ir 
mākslas darbi, ko “ABLV Bank” jau vairākus gadus iegādājas 
nākotnes muzejam, lai atstātu redzamu liecību par mūsu 
laiku. Viens grāmatas “Bez sienām” eksemplārs kļuva par 
atmiņu stāstu un veltījumu nākamajām paaudzēm. Bankas 

pārstāvji to nodevuši ievietošanai LNB Tautas grāmatu 
plauktā.

Vēl kā vērtīgi mākslai veltīti izdevumi jāmin vizuāli skaistais 
mākslas izdevumu dāvinājums no “ABLV Charitable 
Foundation”. Gandrīz 500 eksemplāru “Latvijas 
Mākslas akadēmijas gadagrāmatas 2016” un “Rīgas 
Fotomēneša kataloga 2016” eksemplāru ar LNB 
Atbalsta biedrības atbalstu nonāca Latvijas bibliotēkās, 
papildinot to mākslas nozares klāstu un piedāvājumu. 
LNB Atbalsta biedrība un “ABLV Charitable Foundation” 
sadarbojas jau vairākus gadus, dāvinot aktuālas un vērtīgas 
mākslas grāmatas bibliotēkām un palīdzot tām kļūt saturā 
bagātākām un daudzpusīgākām. Pateicoties šai sadarbībai, 
līdz šim Latvijas bibliotēkām nogādāti jau 2376 mākslas 
katalogi un izdevumi. “Latvijas Mākslas akadēmijas 
gadagrāmata” ir gadskārtējs un interesants kultūras un 
izglītības notikums – maģistra programmas diplomandu 
radošo izpausmju un sasniegumu apkopojums. Ar 
“ABLV Charitable Foundation” atbalstu Latvijas Mākslas 
akadēmijas absolventu gadagrāmata tiek izdota jau sesto 
gadu un tajā tiek pārstāvētas visas Latvijas Mākslas 
akadēmijas apakšnozares. “Rīgas Fotomēneša katalogs” 
veltīts starptautiskajam festivālam “Rīgas Fotomēnesis” 
un aktuālajam laikmetīgajā fotogrāfijā. Katalogs atspoguļo 
festivāla tēmu “Teritorijas, robežas un savienojumi”, 
tajā apskatāmas fotogrāfijas no tuvējā reģiona – Baltijas, 
Ziemeļeiropas un Austrumeiropas valstīm un tas parāda ne 
tikai ģeogrāfiskās, bet arī personiskās teritorijas un robežas. 
Arī “Rīgas Fotomēneša katalogs”ir tapis ar “ABLV Charitable 
Foundation” atbalstu.

Gada beigās LNB Atbalsta biedrība sadarbībā ar 
ziedotāju un grāmatas autoru Vili Vītolu dāvināja 
visām Latvijas publiskajām bibliotēkām grāmatu: Vilis 
Vītols “Pārdomas par Krieviju”. “Grāmatā atradīsiet 
aprakstītas pāris epizodes no Krievijas vēstures. Galvenokārt 
tādas, ko parasti cenšas aizmirst vai nepieminēt. Tālāk 
pārdomas par Krievijas šodienu, uz ko tā spējīga un ko 
tā nespēj. Pēdējā daļā ir mani minējumi par lielās valsts 
nākotni. Karš starp Krieviju un Rietumiem ir sācies, 
kaut daudzi nevēlas vienkāršo patiesību redzēt. Citi to 
nesaprot. Konfliktu uzsāka Putins, vienalga, vai to sauc par 
hibrīdkaru, jaunu Auksto karu vai vienkārši par iebrukumu 
Čečenijā, Gruzijā, Ukrainā. Grāmatas noslēgumā iekļautas 
dažas pārdomas par Rietumu demokrātiju iespējām šajā 
situācijā”, izdevumu raksturo tā autors Vilis Vītols. Lūk, 
ko paar grāmatu saka publicists Otto Ozols: “Vilis Vītols ir 
nozīmīgs 20. gadsimta liecinieks, pieredzējis dažādas valstu 
iekārtas – dzimis Ulmaņa laikā Latvijā, piedzīvojis krievu 
un vācu laikus, kā bēgļu bērns vērojis Vācijas demokrātijas 
atdzimšanu no briesmīgā nulles punkta, Venecuēlā strādājis 
gan diktatūras, gan ilgstošas demokrātijas periodā. Arī par 
Latvijas atjaunošanas laiku pēc padomju okupācijas viņš var 
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spriest kā aculiecinieks, jo bijis kopā ar savu valsti grūtos 
un labos brīžos. Viļa Vītola grāmatās savijas viņa bagātīgā 
pieredze un plašās zināšanas. Par šo grāmatu varu teikt 
pavisam vienkārši – skarbi, godīgi, precīzi. Un satricinoši. 
Kādam to vajadzēja pateikt. Vilis Vītols to ir izdarījis.” 
Savukārt Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete par 
Viļa Vītola grāmatu saka šadus vārdus: “Vilis Vītols noteikti 
ir optimists, jo viņš ar savām “Pārdomām par Krieviju”, kas 
nu piepulcējas tam milzīgajam rakstu darbu kalnam, kas 
jau sacerēts par šo tēmu, cer atmodināt “apburto princesi 
Eiropu” no tās nomoda sapņiem un ilūzijām par Krieviju.”

Eiropas Parlamenta deputāte, bijusī ārlietu 
ministre Sandra Kalniete visām publiskajām 
bibliotēkām dāvināja savu jaunāko grāmatu: Sandra 
Kalniete “Cinītis”. Izdevums ir atskats uz Latvijas 
diplomātisko ceļu kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, un to 
gada beigās izdeva Jāņa Rozes apgāds. Tas ir spilgts atmiņu 
krājums par Latvijas diplomātiskā dienesta izaugsmi kopš 
1990. gada un politiķes personīgo pieredzi piedaloties tā 
attīstībā. Sandra Kalniete atzīmē, ka “rakstot šādā atmiņu 
žanrā, vai ik uz soļa jāizdara izvēle – ko pateikt, bet ko 
noklusēt. Tāpēc centos ar pietāti izturēties pret cilvēkiem, 
ar kuriem esmu kopā strādājusi. Tā īsti vietām esmu 
atļāvusies paironizēt tikai pati par sevi, lai gan grāmata būtu 
daudz dzīvāka, ja es pasmietos arī par citiem”. Izmantojot 
personīgus stāstus, grāmata atklāj jaunas, plašākai 
sabiedrībai līdz šim nezināmas epizodes, kā arī papildina jau 
zināmo ar iespaidiem no politiķes skata punkta. Skaidrojot 
“Cinīša” tapšanu, autore min, ka ir mēģinājusi “raitā valodā 
izstāstīt atmiņas par nozīmīgām epizodēm, kas, satekot 
kopā no daudziem avotiem, veido mūsu valsts dzīvo atmiņu. 
Tā vēl nav vēsture, bet fona krikumi un krikumiņi, kuriem 
sablīvējoties, veidojas tā viela, no kuras vēlāk pētnieki 
destilē vēsturi.” “Cinītis” būs aizraujoša lasāmviela tiem, 
kuri vēlas atskatīties uz Latvijas diplomātisko ceļu kopš 
neatkarības atgūšanas. Grāmatu autore ir veltījusi Latvijas 
ārpolitiskajam dienestam, kas 20. gadsimtā piedzimis 
divreiz. Grāmatas 850 eksemplāri tika dāvināti Latvijas 
bibliotēkām.

Artura Vaidera fondam, sadarbojoties ar 
izdevniecību “Jumava”, klajā nākusi grāmata 
“VAIDERS. Artura Vaidera dzīves vārdnīca no A līdz 
Ž”. Grāmata ir saistoša lasāmviela, un tās autori ir Latvijā 
pazīstami cilvēki, tostarp izcili žurnālisti. Tā ir grāmata par 
Artura Vaidera dzīvi un darbiem – no dzimtās Arendoles 
līdz vienam no visizcilākajiem sporta žurnālistiem Latvijā 
jeb sporta žurnālistikas karalim, kā neformāli viņu sauca 
profesionāļi. Vienlaikus tas ir aizrautīgs ceļojums laikā, 
caur viena cilvēka mūžu pieskaroties arī Latvijai vairāk 
nekā 60 gadu garumā. Artura Vaidera fonds tika izveidots 
pirms gada, lai atbalstītu un veicinātu Latvijas žurnālistikas, 
īpaši sporta žurnālistikas, attīstību, kā arī saglabātu izcilā 
žurnālista Artura Vaidera piemiņu. Grāmatu Latvijas 
bibliotēkām dāvina Eiropas Parlamenta deputāte, Artura 
Vaidera fonda valdes priekšsēdētāja Inese Vaidere. Kopā 
Latvijas bibliotēkām tika nodoti 600 grāmatas eksemplāri.

Apgādā “Zvaigzne ABC” izdots vēstures interesenta, 
rūpnīcas VEF bijušā ģenerāldirektora Ivara Braža 
vēsturiski biogrāfiskais romāns “Asinīs rūdītais”. 
Ar Latvijas Mobilā telefona atbalstu grāmata 
tiek dāvināta visām pašvaldību publiskajām 
bibliotēkām. Izdevums ir patiess stāsts par Ziemassvētku 
kauju un Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku kaprāli 
Indriķi Ekertu. Romāna galvenais varonis ir Indriķis Ekerts 
– 5. Zemgales latviešu bataljona strēlnieks. Viņš, par spīti 
ļoti smagajam ievainojumam Ziemassvētku kauju laikā, 

Inese Vaidere personīgi ir parakstījusi katru grāmatu, pavadot 
daudzas stundas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā! 
Foto: no Ineses Vaideres arhīva
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brīnumainā kārtā izdzīvoja, 
pusdzīvs nokļuva Vācijas 
gūstā un, pārcietis smago 
gūsta laiku, atgriezās 
Latvijas atbrīvošanas cīņās 
pret boļševikiem kā Latvijas 
armijas 12. Bauskas kājnieku 
pulka kaprālis. Līdzīgi 
daudziem Pirmā pasaules 
kara strēlniekiem un 
Latvijas armijas karavīriem 
Indriķis Ekerts izveidoja 
savu lauku saimniecību 
neatkarīgajā Latvijas valstī. 
Viņš un viņa ģimene smagi 
pārdzīvoja trīs Latvijas 

okupācijas Otrā pasaules kara laikā un tam sekojošajos 
gados, tomēr savā 89 gadus garajā mūžā Indriķis ne vien 
saglabāja dzimtās Zemgales smagnējo lauku mierīgumu, 
izturību, ticību tēvu zemes brīvībai, nenogurstošo darba 
čaklumu, sirds dāsnumu, humora dzirksti un bagātu 
strēlnieku dziesmu krājumu, bet arī prata to visu nodot 
saviem pēcnācējiem. Stāsts par Indriķi Ekertu ir stāsts par 
vienu nelielu, bet neatņemamu Latvijas vēstures daļiņu, kas 
mērāma viena cilvēka mūža mērogā. Latvijas bibliotēkām 
nodoti 800 grāmatas eksemplāri. Fotogaleriju no grāmatas 
atklāšanas pasākuma sk. apgāda “Zvaigzne ABC” “Facebook” 
lapā.

Apgādā “Zvaigzne ABC” izdota žurnālistes un 
rakstnieces Ingas Jērumas sarakstītā grāmata par 
ārstu un politiķi Hosamu Abu Meri: “Hosams Abu 
Meri. Libānietis. Sirdī latvietis”. Palūkoties uz sevi, 
saviem ieradumiem un tradīcijām, vēsturi un mentalitāti 
ar citas nācijas pārstāvja acīm vienmēr ir intriģējoši: kādi 
gan mēs izskatāmies no malas? Tieši tāpēc bieži ar interesi 
uzklausām, ko par Latviju un latviešiem saka ārvalstnieki, 
kas mūsu zemē apmetušies uz pastāvīgu dzīvi – vēl vairāk, 
nereti esam ziņkārīgi: kāpēc gan no visām iespējamām 
pasaules valstīm par savējo izvēlēta tieši Latvija? Vienu 
no atbildēm uz šo un citiem jautājumiem tagad iespējams 
izlasīt grāmatā, kas vēsta par ārstu un politiķi Hosamu Abu 
Meri, kurš pirms divdesmit gadiem no dzimtās Libānas 
pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Hosams Abu Meri ir sabiedrībā 
labi zināms cilvēks – tik labi, ka nereti pat piemirstam viņa 
izcelsmi un uzskatām viņu par latvieti – par kādu, starp citu, 
sevi uzskata arī pats Hosams. Taču grāmata piedāvā izzināt 
līkločaino un savdabīgo ceļu, kurš patlaban ievērojamo 
mediķi no tālas austrumu zemes un pilnīgi atšķirīgas 
kultūrvides atvedis uz Latviju. Grāmatu “Hosams Abu 
Meri. Libānietis. Sirdī latvietis” ar LNB Bibliotēku attīstības 
centra starpniecību dāvanā saņem 700 Latvijas publiskās 
bibliotēkas. Katrā grāmatas eksemplārā ir uzlīme par 
Hosama Abu Meri dāvinājumu.

SIA “MC Estate” sadarbībā ar ziedotāju, grāmatas 
autoru, Jūliju Krūmiņu nodod bibliotēkām 
grāmatu: Jūlijs Krūmiņš “Iļģuciema pašpuikas 
stāsti”. Grāmata nav par citiem, bet mani pašu, saka 
miljonārs un daudzu partiju dāsnais atbalstītājs Jūlijs 

Krūmiņš. Viņa memuāros netrūkst spilgtu epitetu un 
stāstu par sabiedrībā atpazīstamām personām. Daudz 
kritizēti par oligarhiem dēvētie Ventspils mērs Aivars 
Lembergs un ekspolitiķis Andris Šķēle un viņu, kā raksta 
Krūmiņš, noziedzīgie grupējumi. “Šī grāmata ir ļoti atklāta 
un vaļsirdīga, jo esmu tik vecs, ka man ne no kā vairs nav 
jākaunas un ne no viena nav jābaidās. Šajā grāmatā es 
vienkārši aprakstu politisko un ekonomisko vidi, kādā man 
bija jāstrādā. Jo mūs visus un mūsu darbus tiesās Dievs 
un nākamās paaudzes”, skaidro Jūlijs Krūmiņš. Grāmatu 
autors velta saviem mazbērniem, lai viņi vienmēr zinātu, 
ko patiesībā ir darījis viņu vectēvs. Latvijas bibliotēkām ar 
LNB Bibliotēku attīstības centra starpniecību nodoti 1000 
grāmatas eksemplāru.

Apgādā “Zelta grauds” izdots “Meža enciklopēdijas” 
2. sējums, kura 800 eksemplāri nodoti visām 
publiskajām bibliotēkām. Mežiem Latvijā vienmēr 
ir bijusi un būs liela nozīme cilvēku dzīvē. Meži ir 
spējuši saglabāt dabas daudzveidību, izzūdošas augu un 
dzīvnieku sugas, tādējādi nodrošinot sabiedrībai plašas 
sociālās, kultūras un ekoloģiskās vērtības. Cilvēkam ir 
jācenšas vērot, pietuvoties, izprast mežu un, apzinoties 
pastāvošās attiecības starp cilvēku un mežu, nodrošināt tā 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Divsējumu izdevumā “Meža 
enciklopēdija” apkopota visa informācija par visām ar meža 
nozari saistītām sfērām. Plašā autoru kolektīva Jāņa Broka 
vadībā sagatavotā “Meža enciklopēdija” ar vairāk nekā 
4000 šķirkļu un 2000 attēlu ir pirmais fundamentālais 
enciklopēdiskais izdevums par mežiem Latvijā. Visi 
raksti ir strukturēti pa tēmām. Enciklopēdijas 1. sējums 
iznāca 2003. gadā. Tas pieejams visās Latvijas publiskajās 
bibliotēkās un bez maksas apskatāms portāla www.letonika.
lv sadaļā enciklopēdijas. Tagad arī “Meža enciklopēdijas” 
2. sējums ar LNB Bibliotēku attīstības centra starpniecību 
būs pieejams visās pašvaldību publiskajās bibliotēkās.

Tautas frontes muzejs ir izdevis grāmatu: 
“Garaspēka zemes atgūšana”. Grāmatas veidotāji ir 
Dainis Īvāns un Ilmārs Znotiņš, grāmatas mākslinieks – 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1404900826198528.1073742133.108464335842190&type=1&l=aaf818fa27
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1404900826198528.1073742133.108464335842190&type=1&l=aaf818fa27
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1404900826198528.1073742133.108464335842190&type=1&l=aaf818fa27
http://www.letonika.lv
http://www.letonika.lv
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Juris Petraškevičs. Atmodas gadus Dainis Īvāns atceras 
spilgti un detalizēti. Pirmais Tautas frontes priekšsēdētājs 
grāmatā ir apkopojis savas atmiņas. “Man gribējās nedaudz 
mitoloģizēt Atmodas tēmu, teiksmas līmenī runāt par 
tautas varonību, kas līdz šim nevienā akadēmiskā pētījumā 
vai memuāros nav izdarīts”, norāda Dainis Īvāns. Īpašu 
uzmanību Dainis Īvāns pievērsis tam, lai grāmatas saturs 
un forma būtu viegli uztverama jaunajai paaudzei. Grāmatā 
publicētas daudzas vēsturiskas fotogrāfijas. Grāmatas 
tiek dāvinātas gan visām publiskajām bibliotēkām, gan 
lielākai daļai skolu bibliotēku. Ar LNB Bibliotēku attīstības 
centra starpniecību bibliotēkām tiek nodoti 1200 grāmatas 
eksemplāri.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija izdevusi grāmatu: 
“Pilsētas zemnieku valstī. Latvijas pilsētas savu 
interešu sardzē: 1919–1941”. Grāmata atspoguļo 
Latvijas Pilsētu savienības izveides gaitu un darbību 
starpkaru periodā, kā arī dod plašu ieskatu tā laika 
saimnieciskās dzīves un valsts tautsaimniecības norisēs. 
Grāmatas izdevēji un autori ir pārliecināti, ka grāmata sniegs 
daudz vērtīgas informācijas visiem, kas vēlēsies iepazīties ar 
pilsētu tā laika prioritātēm, attīstības plāniem, attiecībām 
ar valsti un citiem svarīgiem jautājumiem. Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija 120 grāmatas eksemplāru kā bezatlīdzības 
izdevumu nodevusi Latvijas bibliotēkām.

Anglijas Karaliskā dārzkopības biedrība (Royal 
Horticultural Society) ir izdevusi grāmatu “RHS 
Encyclopedia of Conifers. A comprehensive guide 
to cultivars and species” (Skuju koku enciklopēdija: 
šķirņu un sugu visaptveroša rokasgrāmata, angļu 
valodā). Enciklopēdija ir ziemcietīgo un tropisko skuju 
koku sugu un šķirņu rokasgrāmata. Bagātīgi ilustrētā 
divsējumu izdevumā ar 1500 lappusēm, ir aprakstītas 
vairāk nekā 8000 šķirnes un 615 sugas, publicētas 5000 
fotogrāfijas. Grāmatas autori: Āris G. Auders, skuju koku 
kolekcionārs un fotogrāfs no Latvijas un Derek P. Spicer, 
Britu Skuju koku biedrības priekšsēdētājs, ir strādājuši 
pie šīs grāmatas 7 gadus. Abiem ir plašas zināšanas par 
skuju kokiem, to sugām un šķirnēm Apvienotajā Karalistē, 
Eiropā un pasaulē. Lai pētītu un fotografētu skuju kokus, 
autori ir apceļojuši privātās kolekcijas, botāniskos dārzus un 
arborētumus. Enciklopēdijas pielikumā uzskaitīti visi skuju 
koku kolekcionāri, stādu audzētavas, arborētumi, kā arī 
individuālie skuju koku audzētāji, kas pēdējo trīs gadsimtu 
laikā ir radījuši jaunas skuju koku šķirnes. Enciklopēdija 
ir veidota gan profesionāļu vajadzībām, gan dārzkopības 
amatieriem. Biedrība “Laikmets” un Madonas novada 
mecenāts un “SPI Group”, tajā skaitā AS “Latvijas 
Balzams” īpašnieks Jurijs Šeflers 140 grāmatas 
eksemplārus nodeva Latvijas bibliotēkām.

Dzejas dienu laikā biedrība “Ascendum” un Latvijas 
Bērnu un jaunatnes literatūras padome izdevusi 
bērnu dzejas gadagrāmatu “Garā pupa”. Šogad notika 
jau ceturtie gadagrāmatas atvēršanas svētki, ko vadīja “Garās 
pupas” sastādītāja Inese Zandere, piedalījās dzejnieki un 
atdzejotāji Indra Brūvere-Daruliene, Zane Brūvere-Kvēpa, 
Guntars Godiņš, ilustrators Edmunds Jansons un mūziķis 
Ernests Mediņš. Jaunajā dzejas krājumā atrodami gan bērnu 
dzejas jaunumi, gan līdz šim nepublicēti Ulda Ausekļa, 
Andra Akmentiņa, Valta Ernštreita, Ingas Gailes, Kārļa 
Vērdiņa un citu autoru darbi. Gadagrāmatā apkopoti dzejoļi 
bērniem, kas atrasti Alberta Kronberga, Vitauta Ļūdēna 
un Vizmas Belšvicas arhīvos, kā arī publicēta apjomīga 
tautasdziesmu kopa. Nodaļā “Atgādinājums”, kas veltīta šī 
gada jubilāriem, iekļauti Jāzepa Osmaņa, Andra Vējāna, 
Valda Grenkova, Artura Gobas un citu autoru dzejoļi. 
Grāmatā atrodama Vladimira Novikova pasaka “Lauku pele 
un pilsētas pele” Ineses Zanderes atdzejojumā, kā arī Kārļa 
Vērdiņa poēmas “Dilles tante” fragments. Kā ieskats citu 
valodu dzejas tradīcijās šī gada grāmatā atdzejotas rumāņu 
doinas, kā arī igauņu dzejnieka Contras un igauņu, poļu, 
žemaišu un kastīliešu dzejnieku darbi. Nodaļā “Sākums” 
publicēti bērnu radošie darbi – bērnu dzejas konkursa 
veiksmīgākie dzejoļi. “Garās pupas” izdošanu 2014. gadā 
pēc ilgāka pārtraukuma atjaunojusi biedrība “Ascendum” 
un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome. 
Gadagrāmatas veidolu un dizainu radījuši Rūta Briede un 
Artis Briedis, 2017. gada izdevumu ilustrējis mākslinieks 
Edmunds Jansons. Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts 
kultūrkapitāla fonds un Rīgas domes Izglītības, kultūras un 
sporta departaments. Biedrība “Ascendum” gadagrāmatas 
800 eksemplārus nodeva Latvijas publiskajām bibliotēkām. 
Grāmatas vāka attēls.

Grāmatas dāvinātāji vēlējās dāvināšanas brīdi iemūžināt Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā pie Tautas grāmatu plaukta kopā ar Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas direktoru Andri Vilku. Foto: no Latvijas Lielo 
pilsētu asociācijas “Facebook” lapas

http://satori.lv/storage/app/media/Zinas/2017/21270797_1642270639176778_6678346924047754198_n.jpg
https://www.facebook.com/LatvijasLieloPilsetuAsociacija/photos/a.1654368461519790.1073741828.1644332562523380/1828636217426346/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LatvijasLieloPilsetuAsociacija/photos/a.1654368461519790.1073741828.1644332562523380/1828636217426346/?type=3&theater
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Latvijas Ornitoloģijas biedrība – bibliotēkām. 
Populārzinātniskais žurnāls “Putni Dabā”. Žurnāls 
“Putni Dabā” tiek izdots kopš 1987. gada. Izdevējs – Latvijas 
Ornitoloģijas biedrība – ir lielākā dabas aizsardzības 
organizācija, kas apvieno ap 500 biedru visā Latvijā. Par 
biedrības biedru var kļūt ikviens interesents, žurnālu 
“Putni Dabā” Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedri saņem 
bez maksas. Vairāk informācijas – www.lob.lv un www.
putnidaba.lv. Kopš 2012. gada Latvijas Ornitoloģijas 
biedrība bez maksas piešķir visām pašvaldību publiskajām 
bibliotēkām populārzinātnisko žurnālu “Putni Dabā”, kurš 
iznāk četras reizes gadā. Šī gada pirmie trīs žurnāla numuri 
ir nodoti publiskajām bibliotēkām. Ceturtais žurnāla numurs 
gaidāms decembrī.

Biedrība “Vides Vārds” – bibliotēkām. Žurnāls 
“Vides Vēstis”. Pateicoties Latvijas Vides aizsardzības 
fonda finansējumam žurnāls tiek izdots kopš 1997. gada. 
Žurnāls informē par aktualitātēm vides aizsardzībā, stāsta 
par norisēm dabā, rosina izvēlēties zaļu dzīvesveidu. Visi 
žurnāli no iznākšanas brīža ir bez maksas lasāmi tīmeklī 
– www.videsvestis.lv. Lai šī gada žurnālu iespiedizdevumi 
nonāktu visās Latvijas publiskajās bibliotēkās, finansējumu 
no Latvijas Zaļās partijas kvotām piešķīra Saeima. Arī 
šogad ir lūgts Saeimas atbalsts, lai nākamā gada žurnāla 
numuri nonāktu bibliotēkās. Līdz šim žurnāls iznāca 
sešas reizes gadā. Diemžēl šogad iznāca tikai četri žurnāla 
numuri. Pirmie trīs šī gada izdevumi ir nodoti publiskajām 
bibliotēkām. Drīzumā tiks izdalīts arī ceturtais šī gada 
numurs.

SIA “Rīgas Laiks” – bibliotēkām. Žurnāls “Rīgas 
Laiks”. Kopš pirmā izdevuma 1993. gadā “Rīgas Laiks” 
ir iemantojis nedalītu īpaša lasītāju loka uzmanību – tas 
ir viens no pieprasītākajiem latviešu preses izdevumiem 
Latvijas bibliotēkās. Īpaši nozīmīgs ir apstāklis, ka “Rīgas 

Laiks”, atšķirībā no daudziem citiem periodiskajiem 
izdevumiem, gadiem ritot, atstāj paliekošu ieguldījumu 
mūsu valsts kultūrvēstures procesu izpratnē. Tāpēc 
ir pašsaprotami, ka tieši žurnālam “Rīgas Laiks” būtu 
jābūt pieejamam visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no 
ekonomiskajiem un citiem ierobežojumiem. Tādēļ jau 
kopš 2012. gada žurnāla “Rīgas Laiks” izdevēji pēc savas 
iniciatīvas ik mēnesi nodod Latvijas bibliotēkām vairāk nekā 
1000 žurnāla eksemplāru, cerot, ka šis solis ļaus Latvijas 
bibliotēku lasītājiem piekļūt netradicionālai, interesantai un 
saistošai lasāmvielai, gūstot vērtīgu intelektuālu pieredzi. 
Žurnāls iznāk 12 reizes gadā.

Biedrība “Enerģija un pasaule” – bibliotēkām. 
Žurnāls “Enerģija un Pasaule”. Izdevums stāsta par 
enerģētikas nozares sasniegumiem un atklājumiem, informē 
par Latvijas valsts un novadu attīstību enerģētikas jomā, 
publicē zinātnisku rakstu tulkojumus. Žurnāla satura 
veidošanā piedalās ievērojami Latvijas un ārzemju zinātnieki 
un enerģētikas nozares eksperti. “Enerģija un Pasaule” 
vēsta arī par izglītību un kultūru, dabas aizsardzību un 
cilvēkam draudzīgas vides veidošanu. Par žurnāla satura 
augsto kvalitāti rūpējas redakcijas padome, kurā pārstāvēti 
gan Latvijas enerģētikas nozares un akadēmiskās vides 
profesionāļi, gan zinātnieki no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, 
Vācijas un ASV. Žurnālam ir pastāvīga sadarbība ar Latvijas 
Zinātņu akadēmiju, Latvijas augstskolām un zinātniskās 
pētniecības institūtiem. Žurnāls iznāk sešas reizes gadā. 
Katra numura 360 eksemplāri tiek nodoti bibliotēkām. 
Pirmie pieci šī gada numuri jau ir nodoti bibliotēkām, sestais 
žurnāla numurs pie bibliotēkām nonāks gada beigās.

Laikraksts “konTEKSTS” – bibliotēkās. Laikraksts 
“konTEKSTS” ir literārs ikmēneša izdevums, kas ļauj 
sekot līdzi notikumiem latviešu literatūrā. To izdod 
Latvijas Rakstnieku savienība, un tā teju 20 lappuses biezo 
saturu veido tikai literatūrai veltīti temati bez papildu 
uzslāņojumiem. Paralēli prozai un dzejai, kritikai, literatūras 
procesa aktualitātēm iekļauts arī atvērums “Literatūra 
bērniem un pusaudžiem”, kas ir nebijis precedents latviešu 
periodikā. Neiztrūkstoša sadaļa ir sarunas ar autoriem 
gan par dzīvi un literatūru, gan radošo procesu. Īpaša 
uzmanība pievērsta lasītāju viedokļiem, grāmatniecībai, 
pētniecībai. Izdevums pieejams arī elektroniski. Laikrakstu 
var iegādāties Latvijas Rakstnieku savienības tīmekļvietnes 
www.rakstnieciba.lv sadaļā “konTEKSTS”. Laikraksta 
izdošanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. 2017. gadā 
ir izveidojusies sadarbība ar laikraksta galveno redaktori 
Sandru Ratnieci par laikraksta nonākšanu bibliotēkās. 
Pagaidām atvesto eksemplāru skaits ir nevienmērīgs.

http://www.lob.lv
http://www.putnidaba.lv
http://www.putnidaba.lv
http://www.videsvestis.lv
http://www.rakstnieciba.lv/
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SIX ISSUES FACING 
LIBRARIES TODAY: 
CRITICAL PERSPECTIVES 

John M. Budd. Lanham : Rowman & 
Littlefield Publishers, [2017] xii, 181 p.

Džons Bads (John M. Budd) ir 
pazīstams bibliotēkzinātnes teorētiķis, 
kura provokatīvās idejas allaž ir 
saviļņojušas bibliotekāru sabiedrību un 
rosinājušas diskusijas. Šajā izdevumā 
autora mērķis ir pievērsties dažām 
mūžsenām problēmām bibliotēku 
pasaulē: kas ir informācija un 
informācijpratība? Kāds ir akadēmisko 
bibliotēku ieguldījums augstākajā 
izglītībā? Kā vislabāk izglītot pašus 
bibliotekārus? Kāda ir informācijas 
un bibliotēku zinātņu profesijas ētiskā 
un morālā bāze? Un, visbeidzot, kāda 
varētu būt šo profesiju nākotne? 
Šie jautājumi ir seni, taču jauns ir 
skatījums uz tiem. Autors piedāvā savu 
skatījumu un izsaka cerību, ka atbildes 
tiks meklētas un atrastas kopīgi.

THE LIBRARY STAFF 
DEVELOPMENT 
HANDBOOK: HOW TO 
MAXIMIZE YOUR LIBRARY’S MOST 
IMPORTANT RESOURCE 

 Mary Grace Flaherty. Lanham : 
Rowman & Littlefield, 2017. xiii, 139 p.

Bibliotēkas personāla attīstības 
rokasgrāmatā stāstīts par to, kā attīstīt 
pašu svarīgāko bibliotēkas resursu – 
personālu. Izdevumā piedāvāti 
ieteikumi, padomi un piemēri, kā labāk 
veidot personāla attīstības stratēģiju 
un risināt dažāda veida problēmas. 
Aplūkotas tādas tēmas kā personāla 
atlase, kandidātu intervēšana un 
izvērtēšana, darbinieku izglītošana, 
mentorings, novērtēšana, pēctecības 
plānošana, motivēšana. Autore 
uzsver: cilvēkresursi ir vissvarīgākais 
resurss visu veidu bibliotēkās, un 
darbinieku attīstības jautājums 
ir būtiska bibliotēkas pārvaldības 
sastāvdaļa. Izdevums noderēs gan 
esošajiem, gan topošajiem vadītājiem, 
kā arī bibliotēkzinātnes studentiem un 
interesentiem.

PROVIDING 
REFERENCE 
SERVICES: A PRACTICAL 
GUIDE FOR LIBRARIANS 

John Gottfried, Katherine Pennavaria. 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2017. 
149 p.

Kaut arī digitālās informācijas 
meklēšanas iespējas ievērojami 
paātrinājušas meklēšanas procesu, 
vienlaikus kļuvis grūtāk izvērtēt 
un atlasīt pieejamo informāciju. 
Autori radījuši praktiska satura 
rokasgrāmatu, kuras mērķis ir palīdzēt 
bibliotekāriem uzlabot prasmes un 
iemaņas uzziņu darbā. Uzziņu darbs 
tiek analizēts no vairākiem aspektiem: 
no vēsturiskā, pašreizējā un nākotnes 
skatījuma. Praktiskos ieteikumus 
papildina teorētiski izklāsti, kas palīdz 
izprast problēmas būtību. Ietvertās 
tēmas: pamatinformācija par uzziņu 
pakalpojumiem un to attīstības 
vēsturi, uzziņu resursi, pakalpojumu 
organizācija un piegāde, personāla 
un izpildes vadība, partnerattiecību 
veidošana u. c. Atsevišķas nodaļas 
veltītas detalizētam konkrētu problēmu 
iztirzājumam. Izdevums ir vērtīgs 
informācijas avots bibliotekāriem, kas 
strādā ar lasītājiem, it īpaši tiem, kuru 
pienākumos ietilpst uzziņu darbs. 
Izdevums noderēs visu veidu bibliotēku 
darbiniekiem, kā arī ikvienam 
interesentam, kurš vēlas iegūt vai 
padziļināt zināšanas par uzziņu 
pakalpojumiem bibliotēkās.

Jaunumi bibliotēku nozares profesionālās 
literatūras plauktā                                                               

ELITA VĪKSNA
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STAFF-LESS 
LIBRARIES: INNOVATIVE 
STAFFING DESIGN 

Carl Gustav Johannsen. Cambridge : 
Chandos Publishing, 2017. 175 p.

Publiskā bibliotēka – atvērta 
apmeklētājiem, bet bez personāla? 
Jā, tieši par šādu inovatīvu 
risinājumu stāsta izdevuma autors. 
Dalīdamies pieredzē un analizēdams 
labākos prakses piemērus, viņš 
soli pa solim apraksta problēmas, 
priekšrocības, trūkumus un 
iespējas, ko piedāvā šāds neierasts 
jaunievedums: bibliotēkas darba 
laika paplašināšana ārpus ierastajām 
stundām bez papildpersonāla 
pieņemšanas. Tas veicina publisko 
bibliotēku modernizāciju un 
paplašina apmeklētājiem pieejamos 
pakalpojumus, sniedzot iespēju 
brīvi izraudzīties apmeklējuma 
laiku. Pirmoreiz šādu modeli 
ieviesa Dānijā, un tas izrādījās tik 
veiksmīgs, ka dažu gadu laikā šādu 
bibliotēku skaits trīskāršojās. Kopš 
2010. gada šis modelis ticis ieviests 
teju visā Skandināvijā, kā arī citviet 
pasaulē – Nīderlandē, Lielbritānijā, 
Ķīnā, Japānā, Singapūrā, Taivānā. 
Jāatzīmē, ka galvenais iebildums – 
prognozējamais vandālisma 
pieaugums – netika novērots. Jaunākās 
tendences apliecina, ka šādu bibliotēku 
skaits turpina augt. Autors piedāvā 
stratēģijas, kā visveiksmīgāk novērst 
iespējamos apdraudējumus, veidot 
draudzīgu un iedvesmojošu vidi un 
īstenot koncepciju par bibliotēku kā 
“trešo vietu”.

MEDIA AND 
INFORMATION 
LITERACY: AN INTEGRATED 
APPROACH FOR THE 21ST CENTURY

Marcus Leaning. Cambridge : Chandos 
Publishing, an imprint of Elsevier, 
2017. ix, 133 p.

Izdevumā analizēta politisko spēku 
un izglītības radītā ietekme uz 
informācijpratību un mūsdienu 
plašsaziņas līdzekļu vidi, galveno 
uzmanību pievēršot mobilajām 
un datortehnoloģijām, kas veido 
plašsaziņas līdzekļu platformu. 
Izdevuma autors piedāvā jaunu 
pieeju informācijpratības izglītībā, 
uzsverot, ka nav iespējams un 
nedrīkst aprobežoties ar izglītošanu 
tikai klases sienās. Izdevumu ievada 
atskats vēsturē, ietverot analītisku 
aprakstu, kā radās un attīstījās 
jēdzieni “informācijpratība” un 
“medijpratība”, bet turpinājumā autors 
pēta datortehnoloģiju radīto ietekmi, 
digitālo mediju satura problemātiku 
un digitālās plaisas atstāto iespaidu uz 
sabiedrību.

ACADEMIC 
LIBRARIES AND 
TOXIC LEADERSHIP

Alma C. Ortega. Cambridge : Chandos 
Publishing, 2017. xiv, 84 p.

Toksiska vadība (toxic leadership) ir 
pagaidām vēl maz pētīts fenomens, 
kas spēj ietekmēt gan individuālus 
darbiniekus, gan organizāciju 
kopumā, rezultējoties neefektīvā 
un neproduktīvā darba vidē. 
Šo terminu 1996. gadā ieviesa 
Mārsija Vikere (Marcia Whicker) 
kā kopēju apzīmējumu vairākiem 
disfunkcionāliem vadības stiliem. 
Toksiskā vadība sastopama visa veida 
organizācijās visā pasaulē. Riska zonā 
atrodas t. s. “sieviešu kolektīvi”, un, kā 
zināms, 82 % bibliotekāru ir sievietes. 
Izdevuma autore Alma Ortega vairāk 
nekā 12 gadus darbojusies ASV 
akadēmiskajās bibliotēkās un pētījusi 
to darba vidi. Izdevumā autore analizē 
vadības stilus un stāsta, kā atpazīt 
toksisko vadības stilu, kā to izskaust 
un kā pasargāt bibliotēkas no šādiem 
“līderiem”.



32Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Attīstības departamenta 
Bibliotēku attīstības centrs
Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 8. stāvā
Tālr.: 67716053
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv

Vadītāja, profesionālās pilnveides pasākumi, konsultatīvais darbs
EVIJA VJATERE, 67716053, evija.vjatere@lnb.lv

Skolu un publisko bibliotēku projektu koordinatore
ILZE KĻAVIŅA, 67716045, ilze.klavina@lnb.lv

Akadēmisko un speciālo bibliotēku projektu koordinatore
KRISTĪNE ROBEŽNIECE, 67716237, kristine.robezniece@lnb.lv

Informācijpratības, medijpratības un mūžizglītības projektu koordinatore
MARTA DZIĻUMA, 67716179, marta.dziluma@lnb.lv

Standartizācijas un terminoloģijas speciāliste
INESE KAZĀKA, 67716051, inese.kazaka@lnb.lv, termini@lnb.lv

Statistikas speciāliste
BAIBA BIERNE, 67806128, baiba.bierne@lnb.lv

Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava, 67716058, zlasitava@lnb.lv
ANDA SALDOVERE, 67716047, anda.saldovere@lnb.lv
ELITA VĪKSNA, 67716048, elita.viksna@lnb.lv

Tīmekļa resursu redaktore, Latvijas Bibliotēku portāls
KRISTĪNE DEKSNE, 67716043, kristine.deksne@lnb.lv, portals@lnb.lv

Brīvpieejas apmaiņas krājums, bezatlīdzības izdevējprodukcijas koordinācija
SOLVITA OZOLA, 67716046, solvita.ozola@lnb.lv

Galvenā bibliotekāre
MĀRA JĒKABSONE, 67716050, mara.jekabsone@lnb.lv

Galvenā bibliotekāre
MARLĒNA KRASOVSKA, 67716049, marlena.krasovska@lnb.lv

Galvenā bibliotekāre
AINA ŠTRĀLE, 67716067, aina.strale@lnb.lv
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