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No 2010.gada 10.septembra līdz 10.oktobrim 
12 Latvijas bibliotekāri mācījās ASV — Mortensona 
centrā (Ilinoisas Universitātē Ērbanā–Šampeinā), 
apmeklēja lielākas un mazākas bibliotēkas Ilinoisas 
pavalstī, viesojās amišu (amish) kopienā. Mācības 
�nansēja Bila un Melindas Geitsu fonds (BMGF).

No idejas Latvijā līdz lekcijām ASV

Piedalīties BMGF apmācību programmā tika pie-
dāvāts 12 Latvijas bibliotekāriem. Atlases nosacījums 

bija viņu spēja ierosināt radošas un inovatīvas ide-
jas jauniem bibliotēku pakalpojumiem, aktuālu 
problēmu risināšanai, sabiedrības attīstībai un dzī-
ves kvalitātes augšupejai. Pilotprojekta noslēgumā 
Latvijas pieredzi pārņems citas valstis.

Pēc rūpīgas ideju analīzes tika sagatavots un 
nosūtīts Latvijas pieteikums Mortensona centram. 
Tikai divas no desmit valstīm — Latvija un Rumā-
nija — ieguva iespēju deleģēt bibliotekāru grupu 
uz apmācībām ASV. Lai katrai grupai izstrādātu 
apmācību programmu, Latvijā pērnā gada jūnijā 

ASV bibliotēkas un 
“FISH!” filozofija:
globālo bibliotēku līderu un inovatoru 
programma

Valda Ozoliņa

No kreisās: Lidija Igaune (Ezernieku pagasta tautas bibliotēka), Anita Strokša (Staiceles 
pilsētas bibliotēka), Antoņina Girs (Pededzes pagasta bibliotēka), Ilvija Ķimse (Jērcēnu 
pagasta bibliotēka), Sandra Šteina (Viesatu pagasta bibliotēka), Mārtiņš Lagzdons (Kursīšu 
pagasta bibliotēka-informācijas centrs), Valda Dzelzkalēja (Pūres pagasta bibliotēka-
informācijas un novada izpētes centrs), Iveta Ozoliņa (Alūksnes pilsētas bibliotēka), Gaļina 
Sabļina (Ogres Centrālā bibliotēka), Alita Kluša (Klintaines pagasta bibliotēka), Valda 
Ozoliņa (Brocēnu pašvaldības bibliotēka) un Inese Rumpa (Ugāles bibliotēka)
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viesojās Mortensona centra direktore Barbara Forda 
un asociētā direktore Sūzana Šnuere, kuras iepazinās 
ar bibliotēku darbu un mācību kandidātiem (par to var 
lasīt žurnāla “Bibliotēku Pasaule” 50.numurā). Projekta 
sagatavotājs un realizētājs — valsts aģentūra “Kultūras 
informācijas sistēmas” — organizēja nominēto dalīb-
nieku iepazīšanos un izbraukšanas dokumentu saga-
tavošanu, lai mēs — divpadsmit agrāk savstarpēji maz 
pazīstami vai nepazīstami pagastu un mazpilsētu bib-
liotekāri — varētu apgūt bibliotēku līderu un inovato-
ru programmu.

Programmas mērķi dalībniekiem:
nostiprināt līderības prasmes, īpaši akcentējot 1. 
bibliotēku aizstāvību, mārketingu un komuni-
kāciju;
gūt ieskatu ASV publisko bibliotēku vadības sti-2. 
los;
nostiprināt $nanšu, vadības un novērtēšanas 3. 
prasmes;
veidot labāku izpratni par ASV lauku bibliotēku 4. 
darbību un to partnerattiecībām ar savu kopie-
nu;
gūt pieredzi par lasītāju apkalpošanu ASV bib-5. 
liotēkās, brīvu pieeju informācijai, bibliotēku 
telpu izmantošanu;
iepazīt mobilo tehnoloģiju izmantojumu biblio-6. 
tēkās, praktiski apgūt mobilo tehnoloģiju rīkus;

gūt ieskatu lokālās ģenealoģiskās un vēsturis-7. 
kās informācijas organizēšanā un izmantošanā 
ASV publiskajās bibliotēkās;
dalīties pieredzē ar ASV kolēģiem;8. 
sastādīt bibliotēkas rīcības plānu vienam ga-9. 
dam;
strādāt grupās, lai izveidotu inovatīvu projektu 10. 
un tā ieviešanas plānu.

Adaptēšanās, amiši un pārsteigumi 
bibliotēkās

11.septembrī devāmies ceļā uz ASV. Pēc garā lido-
juma mūs sirsnīgi sveica un dienesta viesnīcā iekārtoja 
Mortensona centra darbinieki, tādēļ jutāmies gaidī-
ti un aprūpēti. Mūsu sadzīve bija teicami organizēta. 
Divas dienas — adaptācijai atšķirīgajā laika joslā (nak-
tīs nenāca miegs, dienās dažbrīd ļoti gribējās gulēt). 
Savlaikus tikām iepazīstināti ar sabiedriskā transporta 
sistēmu. Patīkami pārsteidza pilsētas autobusu šoferu 
izpalīdzība un laipnība, jo tikai pakāpeniski izdevās 
iepazīties ar Ērbanu-Šampeinu, kur dzīvo ap 180 000  
iedzīvotāju (42 000 studentu). Īpaši spilgti atmiņā pali-
cis gadījums, kad autobusa šoferis izkāpa no autobusa 
un veselu kvartālu mūs pavadīja, lai parādītu cita marš-
ruta pieturu.

 Ārtures bibliotēkā viena no 
darbiniecēm ir amišu jaunie-
te. Vairākās bibliotēkās mums 
norādīja, ka var fotografēt tel-
pas, bet cilvēkus ne. Amišu ko-
pienā ir līdzīgi noteikumi. Šī ie-
mesla dēļ šajā fotogrāfijā nav 
redzama meitenes seja. Ap-
ģērbs raksturīgs amišu sievie-
tēm. Pieņemu, ka šai jaunietei 
vecāki nav ļoti stingri, jo atļauj 
strādāt bibliotēkā, kas ir iestā-
de ārpus amišu kopienas. Arī 
tas, ka darbs ir saistīts ar dato-
ra lietošanu vai uzturēšanos tā 
tuvumā, liecina par to. Vēl pār-
domas izraisa meitenes apa-
vi — vai to izvēle ģimenē noti-
ka viegli vai grūtas cīņas rezul-
tātā…

Amiši pārvietojas 
ar vieglām karie-
tēm gan savas ko-
pienas teritorijā, 
gan dodoties pēc 
iepirkumiem uz tu-
vākajām pilsētām. 
Tur ir speciāli stāv-
laukumi ar slitām, 
kur piesiet zirgus
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Guvām ieskatu ASV bibliotēku sistēmā, tikāmies ar 
kolēģiem lielās un mazās bibliotēkās — katrai no tām 
ir savas prioritātes un iespējas. Ērbanā-Šampeinā, kas 
veidojusies, saplūstot divām pilsētām, katra adminis-
tratīvā vienība turpina uzturēt savu bibliotēku, jo ne-
spēj vienoties par kopēju koncepciju. Rezultātā Šam-
peinā uzcelta jauna ēka, bet Ērbanā renovēta jau esošā 
un uzcelta piebūve.

Mācību lekcijas mijās ar praktiskā darba apguvi. 
Lekcijas un diskusijas tika veltītas šādiem jautājumiem: 
$nanšu vadība bibliotēkās krīzes apstākļos; kvalitatīva 
bibliotēkas vadība; darbības plāna sastādīšana; biblio-
tēku konsorciji — ko no tiem iegūst bibliotēkas? (Šāds 
jautājums tiek uzdots arī Latvijā, sevišķi, kad jālemj par 
līdz$nansējumu reģiona galvenajai bibliotēkai.)

Neatsverama mācību procesa daļa bija pieredzes 
apmaiņas braucieni uz lauku bibliotēkām. Mēs ap-
meklējām sešas lauku bibliotēkas. Bijām patīkami pār-
steigti — par mūsu bibliotēkām bija sameklēti mate-
riāli internetā un ar “Google” tulkotāja palīdzību teksts 
pat iztulkots latviski.

Apmeklējām Ārtures (Arthur) publisko bibliotē-
ku, kas apkalpo amišu kopienu. Amišiem raksturīga 
atšķirīga dzīves uztvere. Kopiena izveidojusies, iece-
ļotājiem no Eiropas cenšoties saglabāt nemainīgās 
vērtības — ticību, ģimeni un kopienu. Viņi neizman-
to elektrību, jo uzskata, ka ar to ģimenē ienāk sliktas 

lietas, piemēram, televizors. Elektrības vietā izmanto 
gāzi. Tālākiem ceļojumiem tiek līgts auto ar šoferi, jo 
pašiem braukšanas tiesību nav. Laukus apstrādā ar zir-
giem un pašu gatavotas tehnikas palīdzību. Cik vien 
iespējams, amiši lieto tikai pašu audzēto un pagatavo-

-
nā ir arī liberālāk noskaņoti ļaudis, kuri ne tik stingri 
ievēro tradicionālo dzīvesveidu. Lielveikalā redzēju 
amišu ģimeni, tērptu kā 17.gadsimtā — vīrieti melnās 
drēbēs ar platmali galvā un sievieti, nēsājam aubi. Viņi 
meklēja apavus savam divgadīgajam bērnam. Amiši 
dzīvo lielās ģimenēs, maksājot nodevas vietējās kopie-
nas baznīcai, kas sniedz atbalstu nelaimes gadījumos. 
Laulības amišiem sarunā vecāki, savu piekrišanu dod 
baznīca, kurai ikdienas norisēs ir nozīmīga loma. Nere-
ti amišiem veidojas valodas barjera, jo kopienā nerunā 
angliski. Bērni apmeklē tikai amišu skolas, kur mācās 
lasīt un rakstīt, apgūst vēsturi un angļu valodu. Skolo-
tājas ir jaunas meitenes, kuras absolvējušas sešgadīgo 
amišu skolu. Sasniedzot 18 gadu vecumu, jaunieši uz 
gadu var atstāt kopienu un pārbaudīt sevi neierastā — 
modernā — amerikāņu vidē, lai izlemtu, vai turpmāk 
dzīvot kopienā vai “brīvajā” pasaulē. Ņemot vērā viņu 
izglītības līmeni, nav grūti iedomāties izvēli — atgrie-
šanos mājās.

Bibliotēka amišiem ir retā saikne ar pasaules pro-
gresu. Faksu sūtījumi, dokumentu kopēšana, darījumi 
internetā — tas viss bibliotekāram jāveic amišu uzņē-
mēju vietā. Viņu populārākais darbības lauks ir gald-
niecība un bioloģiskās pārtikas ražošana. Kādā amišu 
saimniecībā mums tika organizētas pusdienas (dros-
mīgākie tādas piedāvā), kas atgādināja vecmāmiņas 

gatavotās maltītes bērnībā laukos. Sarunās ar ameri-
kāņu kolēģiem radās iespaids, ka izglītotie amerikāņi 
jūtas vainīgi par to, kas noticis ar indiāņiem, tādēļ ļoti 
cenšas respektēt amišu tiesības būt citādiem.

Ziedošanas tradīcijas

Izbraucām no rīta un, šķērsojuši līdzenumu ar ne-
skaitāmiem modi$cētas kukurūzas un sojas laukiem, 
nokļuvām mazpilsētā Parīzē. Pirms kādiem divsimt ga-
diem ieceļotāji no Francijas devuši pilsētai vārdu par 
godu savas dzimtenes galvaspilsētai. Parīzes Kārnegī 
bibliotēkas (Paris Carnegie Library) ēka uzcelta 1904.
gadā par 18 000 dolāru. Skotu izcelsmes miljonāra En-
drū Kārnegī (Andrew Carnegie) fonds no 1900.gada līdz 
1915.gadam $nansēja 106 publisko bibliotēku celtnie-
cību. Lai saņemtu grantu, vietējā pašvaldība (kopiena) 
sastādīja pieteikumu un piedalījās projektu konkursā.

Parīzes bibliotēkas ēka ir skaista, ar kolonnām un 
pakāpieniem, jo ceļš uz zinībām ir augšupejošs — tāds 
bijis arhitekta skatījums pirms 100 gadiem. Tagad ēkai 
uzcelta piebūve, kur viena ieeja ir ielas līmenī, lai bib-
liotēkā varētu nokļūt cilvēki ar īpašām vajadzībām. 
Bibliotēkā strādā seši darbinieki, no viņiem tikai divi — 
uz pilnu slodzi. Budžets — 170 000 dolāru gadā.

Bibliotēkas vadītāja iepazīstināja ar bērnu lasīšanas 
-

jām. Dažkārt kāda picu $rma dāvina picas vai talonus 
picērijas apmeklējumam, citkārt uzvarētāji iegūst tie-
sības ierakstīt grāmatas pasītē tās pirmā lasītāja vārdu 
— tas bērniem patīk! Bibliotēkas krājumu papildināša-
nai gadā paredzēta ļoti liela summa.

Statistisko datu uzskaite bibliotēkā nenotiek visu 
gadu kā Latvijā, bet tikai vienu nedēļu, lai iegūtu ap-
tuvenus rādītājus, kas tiek iesniegti pavalsts bibliotē-
kai. Datorlietotāji gan tiek akurāti reģistrēti. Darbojas 
bibliotēkas valde astoņu cilvēku sastāvā, kurai biblio-
tēkas vadītāja sniedz sistemātiskus darba pārskatus. 
Bibliotēka piedāvā iedzīvotājiem bez maksas vairākas 

-
rasts Latvijā.

Parīzē dzīvo 9000, bet tās apgabalā — ap 20 000 
iedzīvotāju. Bibliotēka saņem noteiktus procentus no 
nekustamā īpašuma nodokļa iemaksām. Bibliotēkas 
budžetu papildina arī ziedojumi. Ziedošanas tradīcijas 
ASV ir iesakņojušās, jo daļai iedzīvotāju ir uzkrājumi. 
Parīzes mērs Kreigs Smits (Craig Smith) ieceļ bibliotē-
kas valdes locekļus (pirms tam konsultējoties ar biblio-

bibliotēkas darbiniekiem viņš tiekas ik mēnesi, jo uz-
skata, ka bibliotēka kā informācijas brīvpiekļuves vieta 
vietējai kopienai ir ļoti svarīga.

Gūstam ieskatu arī ASV pašvaldību darbā. Mēra un 

citi komunālie jautājumi. Domes sēdes notiek divas 
reizes mēnesī un ir atklātas. Arī bibliotēkas valdes sē-
des ir atklātas, katrs aicināts tajās piedalīties un izteikt 
priekšlikumus. Pilsētā mērs un nedaudzie domes dar-
binieki pieņemti darbā uz pusslodzi, vien izpilddirek-
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tors strādā pilnu slodzi. Pilsētas mērs 
pēc profesijas ir advokāts, daudz ce-
ļojis un iepazinis Eiropas pašvaldību 
darbu. Viņš ar smaidu piebilst, ka Čikā-
gas mērs gan strādājot pilnu slodzi, jo 
tik lielā pilsētā ir ļoti daudz darba. Vēl 
pilsētas mērs piebilda, ka pašvaldībai 
jāiztiek ar savu budžetu un atbilstoši 
jāplāno aktivitātes. Viņiem nav jāno-
drošina minimālie ienākumi katram 
iedzīvotājam, jo ar to nodarbojas īpa-
ša Ilinoisas pavalsts aģentūra. Skolā 
mācību grāmatas bērniem tiek nodro-
šinātas, vecākiem iemaksājot nelielu 
procentu no grāmatu cenas.

Parīzes mērs atzina, ka jaunas sko-
las vai bibliotēkas celtniecība nebū-
tu viegli panākama, jo par to vietējā 
kopienā būtu organizējams referen-
dums. Tā kā vecākā gadagājuma cil-
vēku skaits pieaug, pozitīvs lēmums 
visdrīzāk netiktu pieņemts. Pirms div-
desmit gadiem bibliotēka ieguva jau-
nu piebūvi nevis uz nodokļu palielinā-
šanas, bet naudas līdzekļu uzkrājuma 
rēķina. Arī lielākās pilsētās lēmumu 
par bibliotēku celtniecību izšķir iedzī-
votāju referendums, piemēram, Šam-
peinā tas ticis organizēts vairākkārt.

Atvadoties no Parīzes, nosprie-
dām, ka derētu apskatīt bibliotēku, 
kurā strādā tikai viens darbinieks, jo 

citādi nebūtu iespējams ob-
jektīvs Latvijas un Amerikas 
bibliotēku salīdzinājums.

Mājupceļā no Parīzes uz 
Ērbanu-Šampeinu apmek-
lējām Krismenas publisko 
bibliotēku (Chrisman Public 

Library). No ārpuses necila 
ēka, amerikāņu funkcionā-

ir neaizmirstams. Kvadratūra 
atbilstoša dažai labai plašākai 
Latvijas pagasta bibliotēkai; 
sadalīta zonās, viena — pie-

augušo komunikācijai un lasīšanai, tālāk bibliotekāres 
galds un datorizētās lasītāju darba vietas, bērnu stū-
rītis. Tas, manuprāt, visskaistākais, kādu nācies redzēt. 
Bibliotekāre stāsta, ka to brīvprātīgi palīdzējis iekārtot 
kāds vietējais mākslinieks. Šādu praksi vajadzētu sti-
mulēt arī Latvijā. Pirmie asni jau izspraukušies! Saldus 
novadā ir Ezeres pagasta bibliotēka ar fantastiskiem 

Tiekoties ar mazpilsētas Parīzes mēru, mums bija 
iespēja uzdot jautājumus un uzzināt par kultūras 
dzīvi. Attēlā no kreisās pirmajā rindā: Lidija Igaune, 
Mārtiņš Lagzdons, Līga Māsēna, Ilvija Ķimse, otrajā 
rindā: Parīzes Kārnegī bibliotēkas direktore Terēza 
Penningtone, Parīzes Kārnegī bibliotēkas valdes 
locekle Eimija Makgilverija, Parīzes mērs Kreigs Smits 
un Valda Ozoliņa

Pirms 100 gadiem celtā Parīzes 
Kārnegī bibliotēkas ēka 
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sienu gleznojumiem, kas tapuši nesen, krīzes laikā, jo 
mākslinieks jau bez darba nesēdēs!

Pekstonas Kārnegī bibliotēka (Paxton Carnegie 

Library) uzcelta 1903.gadā par Endrū Kārnegī fonda 
piešķirtajiem 10 000 dolāriem. Pilsētā un tās apkārtnē 
ir 46 000 iedzīvotāju. Bibliotēka piedāvā bezvadu in-
ternetu, klēpjdatorus, katru ceturtdienu — stāstu lai-
ku bērniem. Pieaugušajiem gan tiek rīkoti tikai viens 
divi pasākumi gadā.

Mūsu apmeklējuma laikā notika leļļu teātris bēr-
niem — 15 minūtes. To iestudējusi pati bibliotekāre. 
Ņemts vērā, ka maziem bērniem uzmanība ir noturī-
ga īsu laiku. Uzveduma galvenais varonis rīkojas slikti, 
mūsuprāt, pat šokējoši. Bērniem visskaļākās emocijas, 
kad uz skatuves notiek pakaļdzīšanās vai kaušanās. 
Jau sākumā bibliotēkas vadītāja paskaidro, ka stāsts 
būs par tēlu, kurš kaujas, un piebilst — mēs gan tā 
nedarām. Noslēgumā pēc aplausiem mūs iepazīstina 
ar lellēm un to uzbūvi. Vēl mūzikas pavadījumā tiek 
rādītas marionetes, ainu starplaikos skan mūzika. Pēc 

teātra bērni ar mammām tiek aicināti no krāsainiem 
putuplasta gabaliem un audumu kvadrātiem izgata-
vot lelles vai zvērus, ko nest uz mājām. Bērnu pasāku-
mu telpa apvienota ar bibliotēkas virtuvi. Te arī trau-
ciņš, kur nāk paēst bibliotēkas kaķis, melns ar baltām 
ķepiņām. Kaķis gan diezgan noplucis, jo zaļā jaunība 
tam sen jau aiz kalniem... (Par līdzīgu bibliotēkas kaķi 
var lasīt Vikijas Maironas un Breta Vitera grāmatā “Djū: 
mazpilsētas bibliotēkas kaķis, kas aizkustināja pasauli” 

(Rīga : Zvaigzne ABC, 2011). Savdabīgs stāsts par maz-
pilsētas bibliotekāres dzīvi un kaķi bibliotēkā. Fonā 
daudz interesantu detaļu par Amerikas laukiem un 
darbu bibliotēkā.)

Bibliotēkas vadītāja ir laba stāstniece. Latvijas 
bibliotekāriem viņa stāsta par zemnieku un divām 
mazām pelītēm un runājot pārsteidzoši raiti no papī-
ra šķīvīša izgriež divas pelītes un citus stāsta atribū-
tus. Viņas paraugs liek katram bibliotekāram vēlreiz 
pārdomāt savus slēptos talantus un spējas! Šeit mēs 
dzirdam arī ieteikumu vasaras nometnē bērniem or-

Leļļu teātra skatuve — aiz tās 
bibliotekāre var ērti stāvēt, un 
viņu aizsedz melnais aizkars. 
Rokās viņa tur lelles, kuras no-
vieto priekšā šim aizkaram. 
Melnais audums nav blīvs, un 
caur to nedaudz var saredzēt, 
kā esi novietojis rokas ar lellēm 
— daži bijām tik zinātkāri, ka to 
izmēģinājām

Visskaistākais bērnu stūrī-
tis atrodas Krismenas pub-
liskajā bibliotēkā — bur-
vīgs iekārtojums apvienots 
ar ērtu funkcionalitāti
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ganizēt zīmēšanu ar krītiņiem uz asfalta. Pekstonie-
šiem tas ļoti patīk!

Pēc lauku bibliotēku apmeklējuma secinājām, ka 
bibliotēkas ir piemērotas visu vecumu cilvēkiem. Katra 
atspoguļo savas pašvaldības (kopienas) vērtības. Tā ir 
miniatūrs valsts attēls. Mazākajās bibliotēkās pārlieci-
nājāmies, ka ar brīvprātīgo darbu var sasniegt labus 
rezultātus un atrisināt daudzus saimnieciskos jautā-
jumus. Lielu atbalstu sniedz bibliotēku padomes, ku-
rās darbojas iedzīvotāji, palīdzot atrisināt sasāpējušas 
problēmas un aktuālus jautājumus.

ASV bibliotēkās brīvprātīgo darbs ir ierasta prakse. 
Viņi vienojas ar bibliotēkas vadību par noteiktu darba-
laiku. Dažviet brīvprātīgie bez atalgojuma strādā uz 
pusslodzi, dažviet — darbojas tikai 2 stundas nedēļā.

Jauni projekti un secinājums — 
jāveido attiecības!

Mācību programmā trīs dienas tika veltītas projek-
tiem. Improvizētajā tikšanās 
reizē ar $nansētājiem apgu-
vām Latvijai neraksturīgas 
iemaņas, mutiski aizstāvot 
projekta ideju. Mācību pē-
dējais uzdevums bija pre-
zentēt sava projekta idejas 
dažādām ļaužu grupām: 
draugiem, kolēģiem, uzņē-
mējiem, pašvaldībai.

Lekcijās tika uzsvērts, ka 
$nansējums bieži atkarīgs 
no attiecībām, kurām ameri-
kāņi pievērš lielu uzmanību. 
Pasniedzēja Roberta Burge-
ra padoms: “Attiecību attīstī-
šana noved pie $nansējuma 
palielināšanās iestādē vai 
organizācijā. Vispirms jāvei-
do attiecības un tad uzņē-
mējam var lūgt ziedojumus. 
Un sākt veidot attiecības ar vārdiem: “Es nevaru galvot, 
ka varēšu to izdarīt, bet tomēr — kā es varētu palīdzēt 
jūsu biznesam?”

Ar patiesu interesi gaidījām amerikāņu prezentāci-
ju par inovācijām, jo arī mēs tādu bijām sagatavojuši. 
Mūsu domas ir uz viena viļņa — tāds ir mans secinājums 
no tikšanās ar kolēģiem. Veidojās personīgie kontakti, 
sajutām patiesu ieinteresētību. Mazliet pārsteidza, ka 
Latvijai tik tālā zemē bibliotekāri līdzīgi ģērb jas, līdzīgi 
veido karjeru un likteni, risina profesionālos jautājumus 
un problēmas. Mūs vienojošā ir vairāk nekā atšķirīgā.

Jaunumi bērnu un jauniešu 
apkalpošanā

Bērnu nodaļās grāmatas ievietotas kopā ar spēļu 
mantām audumu maisiņos — tā izdodas komplektu 

saglabāt kopā. Vecvecāki lasa kopā ar mazbērniem. 
Bibliotēkās bērnu augumam atbilstoši datorgaldi un 
citas mēbeles. Tā kā bērniem dažkārt gribas pabūt 
nomaļus, izveidotas nošķirtas vietas un rotaļu namiņi, 
kur bērniem spēlēties vai paslēpties. Jauno un reno-
vēto bibliotēku bērnu nodaļās un istabās interesantas 
un atraktīvas ieejas, piemēram, it kā milzu grāmatu 
kaudze. Telpā neparasts grāmatu izvietojums, centrā 
kuģis — lasītava.

Pusaudžu apkalpošanas zonā krāsainus akcen-
tus rada gra$skās noveles. Pieejamas dažādas spēles: 
dambrete, Lego, origami, deju soļu trenažieris. Ieraks-
tu studija, kur īstenot sapni par savu dziesmu vai skaņ-
darbu. Iedvesmojoša atmosfēra ar aktuāliem dizaina 
elementiem, pusaudžu iemīļotajiem varoņiem, kas, 
iespējams, netīk pieaugušajiem.

Apkalpošanas zonā sevišķi iecienīti pārvietojamie 
plaukti uz riteņiem, specializētas vietas, piemēram, 
plauktu sānos iestrādātas tāfeles, uz kurām var raks-
tīt un zīmēt. Dominē izteiksmīgas krāsas un neparasti 

krāsu salikumi. Pretrunīga tēma — ēdienu ienešana 
bibliotēkā. Ilgu pārdomu un diskusiju rezultātā daudz-
viet pieņemts kompromiss: bibliotēkā var iegādāties 

-
būt krūzē ar vāciņu. ASV kolēģi uzskata, ka bibliotēkas 
lietotāji grib ēdienu un dzērienus bibliotēkā un mums 
jāieklausās viņu vēlmēs.

Publicitāte

Šī ir mūsu darba daļa, kur vajadzīgas jaunas idejas. 
Tā sasaucas ar aktuālo terminu “bibliotēku aizstāvī-
ba” (advocacy) — darbu bibliotēku atbalsta veicināša-
nai. Pirmais solis: noskaidrojams, kuru cilvēku vērtības 
bibliotēka aizstāv. Bibliotēka ar savu darbību atbalsta 
konkrētas lasītāju grupas, savukārt viņi aizstāv un at-
balsta bibliotēku. Veiksmīgākas ir tās bibliotēkas, 
kas aizstāvībā iesaista lasītājus. Personālam jābūt 

ASV un Latvijas 
bibliotēkāriem ir 
vairāk vienojošā 
nekā atšķirīgā — 
raksta autore Val-
da Ozoliņa (no la-
bās) un Vatsekas 
publiskās bibliotē-
kas vadītāja Kina 
Zumvalte 
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kvali$cētam un klientorientētam. Inovācijas ir arī tas 
viss, ko dara darbinieki! Tā ir grāmatu tēmu izman-
tošana priekšnesumos, prezentējot bibliotēku svētkos 
un pasākumos. Mēs to nosauktu kā daļu no publicitā-
tes, kuru veido darbinieki.

“FISH!” filozofija — jauna attieksme

Pasaulē populārais atraktīvais zivju tirgus Pike Pla-

ce Fish Market

gadsimta 60.gadu vidū, tas bija stipri panīcis. Jaunais 
īpašnieks Džons Jokojama apņēmās tirgu pārveidot 
ar minimāliem līdzekļiem. Viņš un pārdevēji izveidoja 
tādu kā nelielu teātra trupu, bet pārdošanu pārvērta 
par izrādi, kurā iesaistās arī pircēji. Pārdevēji kā cirka 
virtuozi sāka mētāt lielas un mazas zivis, klientu pa-
sūtījumus izsauca skaļā korī, pircējiem ļāva pašiem iz-
makšķerēt tīkamāko zivi. Pārdevēja pienākums bija ar 
sarunu iepriecināt pircēju. Jaunā pieeja izrādījās veiks-
mīga. Kaut gan sākumā daudzi nāca tikai kā skatītāji, 
zivju tirgus ieguva arvien lielāku popularitāti. Šo pie-
eju nosauca par “FISH!” $lozo$ju. Ierakstot atslēgvārdu 
“FISH! Philosophy” jebkurā interneta meklētājā, par 
to var iegūt plašāku skaidrojumu un pat noskatīties 
lielisku $lmiņu tīmekļa vietnē “Youtube”: http://www. 

youtube.com/watch?v=gNDP9jLuzXU.
“FISH!” $lozo$jas būtība slēpjas jaunā attieksmē 

pret darbu. Paskaties uz to citām acīm, spēlējies — ie-
rosina “FISH!” $lozo$jas piekritēji. Ja attiecības ar kolē-
ģiem un apmeklētājiem nav iestīvinātas, bet dzirksto-
šas, mainās organizācijas atmosfēra.

“FISH!” $lozo$ja izmēģināma jebkurā iestādē, ģime-
nē vai domubiedru grupā, ko skārusi rutīna. Ja biblio-
tēku jomā strādā ļoti ilgi, tad šī pieeja varētu palīdzēt 
atklāt jaunas krāsas darba dzīvē, bet iesācējam — ātrāk 
iejusties.

“FISH!” $lozo$jas pamatprincipi:
spēlējies;1. 
izvēlies attieksmi;2. 
esi šeit un tagad;3. 
iepriecini citus.4. 

Tur, kur ir jautri, daudzi cilvēki grib piedalīties. 
Mērķis — lai cilvēki aizietu no bibliotēkas smaidīgi. 
Ko bibliotekārs varētu organizēt bibliotēkā, lai lasītājs 
pasmaidītu? Viena no metodēm — spēles elementu 
ieviešana. Daži ieteikumi no latviešu un amerikāņu ko-
lēģu semināra:

• ik pa laikam — vingrošana pie datora;
• apmeklētāju sagaidīšana princešu tērpos vai 

greznās cepurēs;
• gulēšana kopā ar bērniem uz paklāja;
• došanās pēc informācijas resursiem uz krātuves 

telpām dejas solī;
• ik dienu — jauna anekdote uz ziņojumu dēļa,
• periodiski maināmas iedvesmojošas fotogrā$jas 

redzamā vietā;
• konkurss “mobilais reportieris bibliotēkā”, kurā 

piedāvājamas dažādu bibliotēkas telpu, vietu 
fotogrā$jas;

• picu ballīte ar plauktu mazgāšanu noslēgumā;
• darba pienākumu izloze, kurā nosaka katra da-

rāmo — kurš apkalpos lasītājus, izvietos plauk-
tos literatūru, kurš dosies mājās brīvdienā;

• tematiskās uzlīmes, piemēram, Valentīndienā, 
bet var arī citās dienās;

• mīklu minēšana.
Svarīgi iepriecināt ne vien lasītājus, bet arī kolēģus. 

Daži ierosinājumi:
• vadītājs uzcienā visus ar saldējumu;
• kāds atnes mājās ceptu kūku;
• tiek organizēti kopīgi darbinieku pasākumi, pie-

mēram, izjādes ar zirgiem, teātra apmeklējumi, 
pikniki ar ģimenes locekļiem;

• uzdāvina pildspalvu ievietošanai piemērotus 
puķupodus;

• noteiktā vietā izvieto “dienas” dzejoli vai citātu,
• organizē pateicības dienu brīvprātīgajiem pa-

līgiem (kopēja fotografēšanās, mielasts, mazas 
dāvanas);

• rīko negaidītus cienastus;
• uzdāvina krūzīti katram projekta dalībniekam;
• katram aizsūta uz mājām puķi podā;
• pusdienas pārtraukumā izlozē līdzpaņemtās 

sviestmaizes;
• raksta smieklīgas īsziņas vai e-pasta vēstules.

Padomi lasītāju apkalpošanā

Cilvēkiem patīk, ja viņiem pievērš uzmanību un at-
-

jiem nevajadzētu uzbāzties ar jautājumiem). Tas, kurš 
vēl nav klients, var par to kļūt. Pusaudžiem adresēto 
literatūru par seksu nolikt uz palodzes tajā bibliotēkas 
daļā, kur viņi labprāt vientulībā norobežojas. Ko iesākt, 
ja kādam bibliotēkas lietotājam ir paradums bibliotēkā 
ierasties īsi pirms darbalaika beigām? Varbūt uzdāvi-
nāt pārsteiguma balvu, ja viņš aiziet laikus? (Tas ir reāls 
piemērs no amerikāņu kolēģu prakses. Mēs jautājām, 
vai tas palīdzēja konkrētajā situācijā, atbilde bija izvai-
rīga. Jā, ja arī pāraudzināt neizdevās, tad vismaz paši 
darbinieki, cerams, pasmaidīja.)

Komunikācija ar pašvaldību un 
sabiedrību

Mēs jautājām — kā veidot komunikāciju ar paš-
valdības vadītāju? Jo šī komunikācija ietekmē darbu. 
Viņam sniedzams stāsts, kādas vietējās problēmas bib-
liotēka risina vai var atrisināt, kā ietaupa pašvaldības 
un iedzīvotāju naudu. Vēstij vajadzētu būt īsai, fakto-
loģiski un emocionāli piesātinātai, var izmantot jokus. 
Stāstam jābūt pašvaldības vadītāja valodā, respektējot 
viņa vērtības, — tad saruna būs veiksmīgāka. Pēc pir-
mā apmeklējuma jāsatiekas vēlreiz, lai precizētu vadī-
tāja viedokli.

Gan lektori, gan bibliotekāri ieteica veidot biblio-
tēku jauniešu padomes (Latvijā, piemēram, varētu iz-
veidot aktīvo bibliotēkas lasītāju jauniešu domubiedru 



9

grupu “Draugiem.lv”), lai jaunieši justos respektēti un 
gūtu sev nepieciešamos pakalpojumus. Tādējādi viņi 
mazāk pavadītu laiku ielās, būtu mazāk huligānisma 
draudu — šo argumentu tad arī minēt pašvaldībā!

Amerikāņu kolēģi iesaka būt vērīgiem un izpētīt, 
kādas vērtības dominē pašvaldībā. Ieteicams iesaistī-
ties dažādās interešu grupās, to aktīvistus iesaistot arī 

bibliotēkā, jo no viņiem bibliotekārs uzzina apkārtnes 
iedzīvotāju vērtības. Bibliotēkas mērķis ir atbalstīt paš-
valdības mērķus, sniedzot atbilstošus pakalpojumus.

Bibliotēka — trešās mājas

Mācības ASV, neapšaubāmi, mūs izmainīja. Iemā-

nozare Latvijā ir augstā līmenī. Bagātinājāmies arī sav-
starpēji, jo gandrīz nepārtraukti dalījāmies darba pie-
redzē.

Pārmaiņas bibliotēkā sākas ar bibliotēkas novēr-
tēšanu un pozitīvas attieksmes veidošanu pārmaiņu 
gaitai. Paskatīsimies lasītāju acīm! Ko, kad, kā un kur 
viņi vēlas saņemt? Ja mēs to nezinām, kā varam aiz-

stāvēt viņu vajadzības un intereses? Ko vajadzētu 
mainīt? Straujās pārmaiņas visapkārt mudina atsauk-
ties sabiedrības prasībām. Veidot kopprojektus, pētīt, 
apspriest tendences. Mums jautāja — vai jūsu pašrei-
zējais līderības stils un sadarbības metodes ar vietējo 
pašvaldību ir situācijai piemērotas? Kā Jūs to mainītu? 
Mācīties pieņemt pārmaiņas ar prieku ir papildu darbs. 

Pārmaiņas bieži ir kaitinošas, sevišķi, ja neesam tās paši 
ierosinājuši. Čikāgas pilsētas bibliotēkā īstenota trešo 
māju koncepcija: katram cilvēkam jābūt privātajām 
mājām, darba vietai un vēl kādai vietai, kur viņš jūtas 
labi. Šeit par trešajām mājām izveidota bibliotēka. 
Mans novēlējums — lai katra bibliotēka būtu vieta, kur 
cilvēks jūtas labi!

(Foto no Valdas Ozoliņas personīgā arhīva)

Čikāgas dažādo formu 
augstceltnes, ezers, upe un 
saule — tajā ir kaut kas ne-
aizmirstams!
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