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Avoti

• Nozares informācija tīmeklī
• Ārzemju vieslektoru priekšlasījumi
• Starptautisku konferenču apmeklējumi
• Ārvalstu bibliotēku apmeklējumi



Kas liek bibliotekāriem ieviest inovācijas?

• EIFL PLIP 2014./2015. g. pētījums
• Electronic Information for Libraries
• Public Library Innovation Programme
• Mērķis: noskaidrot, kas iedvesmo (liek, mudina) publiskās 

bibliotēkas ieviest inovācijas un inovatīvus pakalpojumus

Pieejams: http://www.eifl.net/news/new-eifl-research-
what-inspires-librarians-innovate

http://www.eifl.net/news/new-eifl-research-what-inspires-librarians-innovate


Kas liek bibliotekāriem ieviest inovācijas?

• Vēlme padarīt bibliotēku pēc iespējas noderīgāku 
(atbilstošāku) vietējai sabiedrībai, kopienai

• Personīgs gandarījums būt noderīgiem sabiedrībai, 
kopienai

• Papildu finansējuma piesaiste un bibliotēkas 
infrastruktūras uzlabošana



Kur smelties iedvesmu, idejas, pieredzi?

Vienādranga (vienādlīmeņa) pasākumi:
• bibliotēku apmeklējumi, vizitācijas
• dalība konferencēs, semināros, praktiskās nodarbībās
• kopīgi projekti

Starptautiskas konferences iedvesmo, nacionālas 
konferences – sekmē praktisko darbību



Inovāciju ieviešanas šķēršļi

• Finanšu resursu trūkums
• Citu resursu trūkums, piem., nav personāla, kas spētu 

ieviest inovācijas (motivācija, kompetence)
• Izpratnes un atbalsta trūkums no vadītāju, pārvaldes puses

Informācijas pieejamība par inovācijām, inovāciju piemēriem 
tīmeklī (dzimtās valodas/svešvalodas faktors)



Kāpēc vajadzīgas inovācijas bibliotēkā?

• Nepieciešamība pēc pārmaiņām, lai nodrošinātu, ka 
bibliotēkas ir modernas, laikmetīgas un atbilstošas 
iedzīvotāju vajadzībām

• Lai izdzīvotu šodienas apstākļos un lai spētu sagatavoties 
nākotnes izaicinājumiem

• Inovatīvi pakalpojumi stiprina bibliotēkas pozīciju citu 
iestāžu un institūciju vidū, dara bibliotēkas stiprākas



Perfect storm

• Viss mainās, attīstās tik strauji, ka nespējam tam izsekot
• Fiziskas telpas nozīme un loma digitālo tehnoloģiju laikmetā
• Arvien lielāku nozīmi iegūst bibliotēkas telpu pievilcība
• Elastīgs un piemērots bibliotēkas darbalaiks
• Bibliotēkas atrašanās vieta – bibliotēkai jāatrodas satiksmes 

krustpunktā
• Bibliotēka – kopienas centrs, vieta darbam ar zināšanām
• Publikas iesaiste bibliotēkas pakalpojumu attīstībā un pilnveidē



21. gadsimta bibliotēka vairs nav statiska vieta, kas apkalpo 
noteiktas vecumgrupas. Bibliotēku darbs iekļauj dažādas 
vecumgrupas, visu ģimeni un pat četrkājainos draugus

• Family place library koncepcija http://familyplacelibraries.com
• Starppaaudžu projekti – savienot paaudzes
• Bērni vecumā no 0 līdz 3 gadiem – lasīšanas intereses veicināšana 

bērniem, kas vēl nelasa
• Galvenais bibliotēkas mērķis ir veicināt lasīšanu, lasītprasmi, 

rakstītprasmi
• Telpa, vide kā pakalpojums

http://familyplacelibraries.com/


Jauni bibliotēku veidi, pakalpojumi

• Mediatēka (mediateka) – bibliotēkas veids (Polijā), kas 
orientējas uz jaunajām tehnoloģijām un medijiem, parasti 
bērnu un jauniešu auditorijai

• Bebeteca – speciāli maziem bērniem (0–3) veidotas 
bibliotēku nodaļas ar atbilstošu krājumu un iekārtojumu 
(Spānijā, Portugālē)

• Bērnu klubi (Toddlers Clubs, Toddlertimes, Under 5s; Klub 
Malucha)



Vroclavas bibliotēkas mediatēka (Mediateka Wrocław)



Olštinas (Olsztyn) bibliotēkas «Planeta 11» (Biblioteka
Multimedialna)



Multimedialna Biblioteka dla Dzieci «Abecadło»

http://www.abecadlo.olsztyn.pl/kontakt/

http://www.abecadlo.olsztyn.pl/kontakt/






«Dokk1» inovāciju projekti
https://www.aakb.dk/english/projects

https://www.aakb.dk/english/projects


Inovāciju stratēģija

https://www.aakb.dk/sites/
www.aakb.dk/files/files/file
_attachments/2013-06-
25_1444/2824_innovations
strategi_uk-web.pdf

https://www.aakb.dk/sites/www.aakb.dk/files/files/file_attachments/2013-06-25_1444/2824_innovationsstrategi_uk-web.pdf




James Branch Cabell Library. Virginia Commonwealth
University (ASV)

https://www.youtube.com/watch?v=dm6lF1rfiIo

https://www.youtube.com/watch?v=dm6lF1rfiIo


Robert W. Woodruff Library. Atlanta University 
Center (ASV)



Student Learning Centre. Ryerson University
(Toronto, Kanāda)



Kalgari Centrālā bibliotēka (Kanāda)



Inovācijas, jauni pakalpojumi, idejas

• Apģērbu noma bibliotēkā
• Palīdzība skolēniem mājasdarbu pildīšanā, t. sk. tiešsaistē (online

homework help)
• 24/7 + pašapkalpošanās
• Bibliotēku mobilās lietotnes
• Robottehnoloģijas
• Satura personalizēšana (content curation)
• Tēmturu (hashtag) izmantošana
• Integrētie plaukti (integrated shelving)













2013. gada pētījums Polijā

• 71 % pusaudžu vecumā no 14 līdz 18 gadiem nevar iedomāties 
savu dzīvi bez interneta

• 60 % jauniešu atzīst internetu par galveno informācijas resursu 
mācībām un mājasdarbiem

• 21 % jauniešu nepārbauda internetā iegūto informāciju
• 3 % pieaugušo kā vecāki dod padomu saviem bērniem, kā 

lietot datoru un internetu

















Columbus
Metropolitan Library







CML Parsons Branch



Thompson Library. Ohio
State University





Cincinnati Library











CL Reading Branch





Chicago Public Library







Hunt Library. North Carolina State University

https://www.youtube.com/watch?v=Okr78MUrImI

https://www.youtube.com/watch?v=Okr78MUrImI








Almeres bibliotēka (De nieuwe
bibliotheek)
https://www.denieuwebibliotheek.nl/english

https://www.denieuwebibliotheek.nl/english


Drone race in de nieuwe bibliotheek Almere
30 maart 2016
https://www.youtube.com/watch?v=3iVWhXp262Y

https://www.youtube.com/watch?v=3iVWhXp262Y


Jaunie bibliotekāri (new librarians)



Simon Sinek – The Golden Circle
https://www.youtube.com/watch?v=mqZyg2XAmDk

https://www.youtube.com/watch?v=mqZyg2XAmDk
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