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 IFLA vadlīnijas skolu bibliotēkām  
kā tās tiek īstenotas dažādās valstīs 

Inovācijas 
kā tiek uzlaboti pakalpojumi skolu bibliotēkās



 



Bibliotēkas pārvaldības aspekti

Krājuma attīstība

Bibliotēkas aprīkojums

 



 



Skolas bibliotekārs kā
• skolotājs
• partneris
• līderis
• informācijas speciālists
• programmu vadītājs

 



 



Kataloģizēšanas pamatprincipi un norises

• Skolu bibliotēku automatizācija
• Standarti
• Iespiesto resursu kataloģizēšana
• Attēlu, audiovizuālo u.c. resursu kataloģizēšana
• Visu veidu elektronisko resursu kataloģizēšana

 





Rokasgrāmata bibliotekāriem un pedagogiem

• Pārmaiņu analīze, digitālās pratības teoriju skaidrojums un 
piemēri

• Teorētisks pārskats par dažādām pieejām mācību procesam

• Praktisks vadonis kā izveidot, attīstīt un novērtēt mācību kursus



 



Bibliotekāru aktivitātes izglītojošajā darbā

Vadlīnijas informācijas kompetenču veicināšanai ikdienas 
darbā

 



 



 



 



 



 



 





Definīcija:
Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas 
atrodas izglītības iestādēs, nodrošina mācību procesu ar 
atbilstošām mācību grāmatām, mācību līdzekļiem un citiem 
mācību vajadzībām nepieciešamajiem resursiem. Galvenās šo 
bibliotēku lietotāju mērķgrupas ir izglītības iestāžu izglītojamie 
un pedagogi.

 





Pamatprogrammas un pakalpojumi

Speciālās programmas un pakalpojumi

Tehnoloģiju pielietojums bibliotēkās 

Sociālie mediji bibliotēkās 

Problēmu risinājumi 





Mobilās ierīces bibliotēku darbā

Mobilo tehnoloģiju loma un nozīme

Kā plānot, ieviest, attīstīt, popularizēt un izvērtēt pakalpojumus, 
balstītus uz modernajām tehnoloģijām

Praktiskas idejas un piemēri





Īss rezumējums par to, kā darbojas aplikācija

Vismaz viens piemērs, kā to var izmantot bibliotēku darbā

Vismaz viens piemērs, kā tā var palīdzēt bibliotēkas lietotājam





Paradigmas maiņa

Pagrieziena punkts fiziskajai grāmatai

Bibliotēku loma – vidutāja loma :

identificēt, iezīmēt un darīt pieejamu informāciju       
saviem lietotājiem. 



Lai uzlabotu bibliotēku pakalpojumus, jāorientējas
uz e-pakalpojumiem

Problēmas:
• informācija internetā ir neorganizēta un ne vienmēr 
viegli pieejama. Dažkārt nepieciešams radīt jaunus 
metadatus vai nomainīt elektronisko formātu.
• digitālā plaisa. Informācija nav pieejama kulturālu, 
politisku, ekonomisku, fizisku faktoru dēļ.



Jautājums nav, vai pāriet uz 

elektroniskajiem resursiem, 

Jautājums ir: kā?   



Bibliotēkas nevar ietekmēt sociālās tendences vai 
ekonomiskās krīzes, taču tās var uzņemties atbildību par 
šo parādību ietekmi uz pieeju informācijai.
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