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Jana Dreimane

Par tradicionāliem Latvijas Universitātes biblio-
tēkas (LUB) darba svētkiem kļuvusi Latvijas Univer-
sitātes gadskārtējā konference. Nu jau otro gadu pēc 
kārtas LUB problemātika tika aplūkota atsevišķā Bib-
liotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdē, 
kas notika 2011.gada 3.februārī Latvijas Universitā-

tes (LU) galvenajā ēkā. Tāpat kā pērn, arī šogad sēdē 
piedalījās liels referentu un klausītāju skaits.

Pērnā gada sanāksmes galvenais temats bija bib-
liotekārs Latvijas Universitātes bibliotēkā, Latvijā un 
pasaulē. Šī gada konference fokusējās uz LUB lasītāja 
vēlmēm, vajadzībām un to īstenošanas iespējām. Pērn 
vairākos referātos izskanēja aicinājums noteikt biblio-
tēkas pakalpojumu kvalitāti, šogad klausītāji tika ie-
pazīstināti ar vairākiem lasītāju vajadzību un interešu 
pētījumiem, kas atspoguļo arī bibliotēkas kvalitātes 
dimensijas.

Sievišķības slavinājums

Sanāksmes ievadā LUB direktore Iveta Gudakov-
ska prezentēja bibliotēkas ekslibri, ko zīmējusi Peda-
goģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docētāja, 
māksliniece Velga Zvirgzdiņa. Māksliniecei šķiet, ka 
nosaukums “Latvijas Universitātes bibliotēka” — skan 

stindzinoši auksti. Tādēļ viņa zīmējumā mēģinājusi at-
spoguļot šīs iestādes pievilcības un mājīgās atmosfēras 
noslēpumu — tās ir bibliotēkas meitenes. V.Zvirgzdiņas 
zīmējumā attēlotas brīnišķīgas jaunas sievietes, kas 
balsta bibliotēku, saglabādamas gan sievišķību, gan 
romantismu. Fonā — atvērti bibliotēkas galvenās ēkas 

Bibliotekārs 
un lasītājs: 
introspektīvi pētījumi 
Latvijas Universitātes 
bibliotēkā

Māksliniece Velga Zvirgzdiņa 
stāsta par savu Latvijas 
Universitātes bibliotēkai veltīto 
ekslibri
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logi, pa kuriem ieplūst skaņas un smaržas. Bibliotēkas 
meitenes -
tām.

Bibliotēkas identitāte

Informācijas un bibliogrā*jas nodaļas bibliotekāre 
Aija Putniņa maģistrantūras studiju ietvaros apko-
pojusi bibliotekāru priekšstatus par savas darbavietas 
identitāti. Viedokļi ir pretrunīgi. LUB darbībā tiek saska-
tīta gan atvērtība un tiecība uz attīstību, gan pārspīlēta 
kontrole, savstarpēja neuzticēšanās un neziņa par ko-

pējiem mērķiem. Bibliotekāri uzskata, ka LUB ir atvērta 
institūcija — jaunie kolēģi tiek operatīvi iesaistīti darba 
procesos, arī jaunas lasītāju grupas tiek uzņemtas bez 
bažām. LUB elastīgi reaģē uz jauniem izaicinājumiem, 
ir orientēta uz izaugsmi un inovācijām. Diemžēl organi-
zācijas personāls nejūtas kā vienotas komandas locek-
ļi. Katrs darbinieks gan cenšas precīzi un ātri veikt tam 

organizācijas kopainā. Varbūt tādēļ, ka jūtas otršķirīgs 
sistēmā, kur rezultāts ir svarīgāks par cilvēku? Jāatzīst, 
ka citādi nemaz nevarētu būt: LUB darbinieku skaits 
(ap 80 cilvēku), ņemot vērā augstskolas akadēmiskā 
personāla un studentu skaitu (> 20 000) un viņu strauji 
augošās vajadzības, ir nepietiekams. Lai no tā necies-
tu lasītāji, darbiniekiem ik dienas jāstrādā vairāk nekā 
pienāktos. Darbiniekus nospiež arī kontroles smagums 
un vadības neuzticība. Tas rada stresu un pārslodzi. Arī 
citu LU struktūrvienību personāls pamanījis LUB darbi-

kompetenci.
Ikdienā LUB personāls vadās pēc pieredzes, jo orga-

nizācijas normatīvā jeb instrukciju bāze esot nepilnīga. 

Manuprāt, detalizēta procesu reglamentēšana un sīk-
sīkas instrukcijas nav optimāls darba organizēšanas 
veids — normatīvu izstrāde prasa apjomīgu resursu 
ieguldījumu, turklāt skrupulozi sastādītie dokumenti 
mainīgajos apstākļos visai ātri noveco.

Bibliotēkas tēla veidošanās

Ekonomikas zinātņu bibliotēkas bibliotekāre Inese 
Zemiša pērn pētījusi lasītāju attieksmi pret bibliotēku. 
Viņa uzsvēra, ka tā ir noturīga un mainās gausāk nekā 
bibliotēkas vide. Uzlabojot infrastruktūru un pakal-

pojumus, nevar gaidīt tūlītēju 
sabiedrības atzinību un atsau-
cību. Iedzīvotāju skatījumu uz 
bibliotēku veido ne tikai tās 
darba kvalitāte (objektīvie fak-
tori), bet arī plašsaziņas līdzek-
ļos attēlotā, kā arī neformālajā 
komunikācijā apgūtā *kcionālā 
īstenība. Veicot lasītāju aptauju 
un novērošanu, I.Zemiša mē-
ģināja pierādīt hipotēzi — jo 
vairāk laika cilvēki pavada bib-
liotēkā, jo pozitīvāka kļūst viņu 
attieksme pret to. Empīrisko 
datu analīze ļāva secināt, ka la-
sītāji ir labvēlīgi noskaņoti: 87% 
aptaujāto uzskata, ka bibliotēka 
ir moderna un bibliotekāri — iz-
glītoti, kompetenti profesionāļi. 
Tomēr ilgstoša uzturēšanās 
bibliotēkā ne vienmēr liecina 
par pozitīvu attieksmi, tur-
pretī apmeklējumu regulari-
tāte — gan.

I.Zemišas kolēģe Ekonomi-
kas zinātņu bibliotēkā Evita Samuleviča pievērsās LUB 
darbu tieši un netieši ietekmējošiem faktoriem. Vairāki 
no tiem iespaidojuši nozari kopumā, piemēram, valsts 
piešķīruma samazinājums, kādēļ nācies atlaist darbi-
niekus; negaidīti un strauji palielinātie nodokļi, kādēļ 
pieaugušas informācijas resursu cenas un bibliotēkas 
funkcionēšanas izmaksas.

LUB darba efektivitāti gadu no gada kavē nepie-
tiekamā lasītāju informācijpratība, par ko pastāvīgi 
sūdzas arī ārvalstu augstskolas. Lasītājus no intensīvas 
bibliotēkas resursu izmantošanas attur arī augstā ka-
vējuma nauda (15 santīmi par katru izsniegto informā-
cijas resursu dienā). Manā skatījumā — ja bibliotēka 
pieprasa striktu nodošanas termiņu ievērošanu, 
tai būtu jānodrošina daudzveidīgas un ērtas infor-
mācijas resursu atdošanas iespējas (grāmatu kastes 
centrālajā ēkā un citviet, neatkarīgi no resursu izsnieg-
šanas vietas). Būtu sniedzama izdevība vienu vai divas 
reizes gadā atdot grāmatas bez kavējuma naudas ie-
kasēšanas. Jo citādi — ar ko gan bibliotēka šādā gadī-
jumā atšķiras no kredītiestādes, kas ar plašu reklāmu 
un laipnību vilināt vilina iedzīvotājus izmantot savus 

Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas bibliotekāre Aija Putniņa konstatējusi, 
ka LUB darbinieku viedoklis par savu darbavietu ir ļoti pretrunīgs. Fonā — 
stenda referāti

D
A

Ž
Ā

D
A

 I
N

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

 
 



39

D
A

Ž
Ā

D
A

 I
N

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

 
 

pakalpojumus? Ja klienti dažādu apstākļu dēļ nespēj 
ievērot līgumā noteikto samaksas termiņu, sākotnējā 
iztapība kā ar rokas mājienu pārvēršas nepielūdzamā 
bardzībā un ikviens, kuram tomēr izdodas no šādas 
iestādes valgiem atbrīvoties, kaut bez lieliem *nansiā-
liem zaudējumiem, citkārt tai metīs lielu līkumu.

Diskutējams ir referentes viedoklis, ka LUB tieši, tā-
tad spēcīgi, ietekmē konkurentes — Latvijas Nacionā-
lā bibliotēka un Rīgas Centrālā bibliotēka. Jāatzīmē, ka 
šīs bibliotēkas pārstāv trīs funkcionāli atšķirīgus biblio-
tēku veidus, tātad lasītāji katru apmeklē savā nolūkā. 
Vai augstskolas bibliotēkai nepietiekama *nansējuma 
situācijā, ko pasliktina augstās zinātniskās informācijas 
datubāzu un iespieddarbu cenas, vajadzētu lielā skai-
tā iepirkt arī, piemēram, multiplikācijas un mākslas *l-
mas, datorspēles, popmūzikas kompaktdiskus, kuriem 
lielā izvēles bagātībā 
vajadzētu būt pieeja-
miem publiskajā biblio-
tēkā? Vai jāveido un jā-
uztur pilnīgs nacionālās 
iespiedprodukcijas ar-
hīvs? Pasaulē, protams, 
sastopamas apvienotas 
gan nacionālās un uni-
versitāšu bibliotēkas, 
gan augstskolas un 
publiskās bibliotēkas, 

uzturētāji. ASV ir bagā-
tas augstskolas, kuru 
gada budžets ir tikpat 
liels, cik mūsu mazajai 
valstij kopumā, tāpēc to 
bibliotēkas var atļauties 
piedāvāt saviem lasītā-
jiem ekskluzīvus izklai-
des pakalpojumus (*lo-
zo*sks gan ir jautājums 
par garīgi piesātinātas 
atpūtas un izglītības ro-

šajā jomā pagaidām ir limitētas.
LUB Lietotāju servisa nodaļas vadītāja Vēsma Klū-

ga informēja, ka 2010.gada novembrī–decembrī veik-
ta apjomīga lasītāju aptauja. Tajā piedalījās ap 700 
respondentu, kas sniedza atbildes uz 27 jautājumiem. 
Pirmreizējā datu apstrāde liecina, ka lasītāju vairums 
paļaujas uz bibliotekāru kompetenci krājuma attīstībā: 
vairāk nekā 2/3 respondentu nezina, kādas datu-
bāzes vai citus informācijas resursus vēl vajadzētu 
iegādāties līdztekus pašreizējam piedāvājumam. 
Lielākā daļa respondentu (422) nesniedza nevienu 
konkrētu ieteikumu LUB darba pilnveidei.

Rita Alkšbirze pastāstīja interesantus faktus par savas 
*liālbibliotēkas lasītājiem, kurus viņa intervējusi 2010.
gada nogalē un 2011.gada sākumā. Studenti ir vis-
maz trīskārt čaklāki LUB lietotāji nekā viņu mācīb-

spēki. Piemēram, 62% studentu LUB izmanto vismaz 
reizi nedēļā (15% pat katru dienu), turpretī tikai 20% 
mācībspēku var lepoties ar šādu lietošanas intensitāti 
(bibliotēku ik dienas izmanto 3% docētāju). Taisnības 
labad jāatzīst, ka 36% aptaujāto studentu neapmek-
lē citas bibliotēkas, bet docētāju vidū tādu ir tikai 
1%. Pārdomas raisa LUB apmeklējuma mērķi: 99% stu-
dentu nāk, lai mācītos; 85% — lai nodotos pētniecībai, 
bet 60% — lai piekļūtu interneta informācijai. Docētāji 
ierodas bibliotēkā ne tik daudz pētniecisko, cik pro-
fesionālo interešu vadīti. Tikai viens no trīsdesmit ap-
taujātajiem docētājiem bibliotēkā pavada brīvo laiku 
un izmanto tās internetslēgumu. Studenti visvairāk iz-
manto tradicionālo pakalpojumu — grāmatu izsnieg-
šanu uz mājām; otrs viņu iecienītākais pakalpojums ir 
interneta izmantošana. Turpretī docētāji uz bibliotēku 

nāk galvenokārt tālab, lai ieskatītos datubāzēs, inter-
neta pakalpojums bibliotēkā viņiem nav vajadzīgs. 
Bibliotekāru padomu meklē 2/3 mācībspēku, bet 
tikai nepilna puse studentu. Žēl, ka pētījuma autore 
atturējās no faktu interpretācijas, jo viņai, tiekoties aci 
pret aci ar aptaujātajiem lasītājiem ikdienā, droši vien 
ir savi vērojumi.

Izaicinājumi bibliotekāriem

Ekonomikas zinātņu bibliotēkas bibliotekāre Evi-
ta Samuleviča iepazīstināja ar LUB personāla no-
vērtēšanas stratēģiju un metodiku, kas izmantota 
2009.–2010.gadā. Tās mērķis bija apzināt personāla 
kvali*kācijas līmeni un atbilstību uzticētajiem uzdevu-
miem, lai lemtu par darbinieku eventuālo paaugstinā-
jumu vai pazemināšanu amatā; noskaidrot personāla 

Inese Zemiša no 
Ekonomikas zinātņu 
bibliotēkas akcentē 
vērtību jēdziena 
relatīvumu
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nodaļu darbinieku profesionālās zināšanas, darba stils 
un disciplīna, attieksme pret kolēģiem un lasītājiem, 
lojalitāte pret bibliotēku, komunikācijas prasmes, aku-
rātums un citas īpašības. Diemžēl runātāja neatklāja 
vērtēšanas rezultātus, vien atzina, ka ieviešama “(..) 
vienota, dokumentēta, ar darba rezultātiem saistīta 
novērtēšanas sistēma, ar visiem darbiniekiem zinā-
miem vērtēšanas kritērijiem”, kā arī praktizējama 360 
grādu metode. Saskaņā ar to vadītājus vērtē ne vien 
augstākstāvošās amatpersonas, bet arī viņiem padotie 
darbinieki. Manuprāt, personāla vērtēšanas sistēmai 
jābūt detalizēti izstrādātai, atbilstošai konkrētās or-
ganizācijas mērķiem un uzdevumiem, kā arī publiski 
pieejamai, lai vērtējamās personas gūtu pārliecību par 

-

lācijas komisijas izveidi. Tā izskatītu ar vērtējumu 
neapmierināto darbinieku sūdzības, un tajā dar-
botos vismaz viens neatkarīgs eksperts.

Daudznozaru bibliotēkas speciāliste Ilona 
Vēliņa-Švilpe akcentēja publicitātes nozīmi bib-
liotēkas sociālā tēla veidošanā. Viņa atgādināja 
— katram labam darbam un sasniegumam 
vajag publicitāti. Sabiedrība jāpieradina pie 
domas, ka bibliotēka ir aktīva. -
cips ir grūti īstenojams bibliotekāru pārslogotī-
bas un, jāatzīst, nepietiekamās meistarības dēļ. 
Kā noskaidrots valsts nozīmes bibliotēku lasītāju 
aptaujā, publicitātes saturs ir neinteresants, itin 
kā adresēts bibliotēkas darbiniekiem, nevis lieto-
tājiem. Nepieciešamas oriģinālas idejas, plašākas 
auditorijas aptvērums, vēstis publicējot ne tikai 
bibliotēku tīmekļa vietnēs, bet arī sociālajos tīk-
los.

Ekonomikas zinātņu bibliotēkas bibliotekāre 
Ketija Feldmane informēja, ka LU darbinieki 

un studenti praktiski neizmanto vizuālos informā-
cijas meklētājus, piemēram, “Quintura” un “Quintura-
forkids”, “Carrot2”, “Mnemomap”. Tā kā vizuālā meklē-
šana esot vieglāk uztverama un pārredzamāka nekā 
tekstuālā meklēšana, to spējot saprast jebkurš cilvēks, 
pat bērni, kas vēl nav apguvuši rakstību. Jāsecina, ka 
galvenais ignorances iemesls (to apliecināja arī LUB la-
sītāji) ir nezināšana par šāda meklēšanas rīka esamību. 
Arī daļa konferences klausītāju bija izbrīnīta par vizuālo 
informācijas meklētāju pastāvēšanu — tātad vispirms 
jaunie meklētāji būtu jāapgūst bibliotekāriem.

LU vēsturiskais mantojums

Informācijas un bibliogrā*jas nodaļas vadītājas pie-
nākumu izpildītāja Sandra Ranka ļāva 
ieskatīties biobibliogrā(sko rādītāju 
digitālās kolekcijas “LU rektori” tapša-
nas procesā. Viņa atgādināja, ka LUB jau 
vairāk nekā pusgadsimtu sastāda augst-
skolas vēstures un akadēmiskā personāla 
zinātnisko publikāciju bibliogrā*ju, bet 
pirms 40 gadiem uzsākta LU zinātnieku 
personālo bibliogrā*sko rādītāju izdoša-
na. Līdz šim iznākuši 100 rādītāji, paras-
ti — kā veltījums ievērojamu zinātnie-
ku “apaļajās” gadskārtās. 2003.gadā, LU 
85.gadskārtas gaidās, aizsākta jauna sērija 
“LU rektori”, kuras pirmizdevumā atspogu-
ļota augstskolas pirmā vadītāja, mākslas 
profesora Ernesta Felsberga (1866–1928) 
dzīve un zinātniskie sasniegumi. Skrupu-
lozo bibliogrā*sko materiālu papildina in-
teresanti un mazāk zināmi privātās dzīves 
fakti, bagātīgs vizuālās informācijas klāsts. 
Šāda izdevuma sagatavošanā ieguldāms 
apjomīgs pētnieciskais darbs, apzinot un 
izvērtējot LU, arhīvu, muzeju informāci-

Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja 
Sandra Ranka (no kreisās), Kataloģizācijas nodaļas bibliotekāre Aija 
Uzula un Ekonomikas zinātņu bibliotēkas bibliotekāre Ketija Feldmane

Ilona Vēliņa-
Švilpe pievērš 
uzmanību 
bibliotēku 
publicitātes 
pilnveidei
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ju, intervējot tuviniekus, iesaistot izdevumu tapšanā 
rektoru biogrā*jas un zinātniskās darbības ekspertus. 
Informācijas un bibliogrā*jas nodaļas darbinieki paši 
sastāda izdevuma struktūru, veic manuskripta redak-
tūru un korektūru. Patlaban šajā sērijā izdoti trīs ie-
spiesti rādītāji, darbs turpinās. Top arī digitālās rektoru 
biogrā*jas un bibliogrā*jas kolekcijas, kas pieejamas 
LUB tīmekļa vietnē http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/
rektori.

Kataloģizācijas nodaļas bibliotekāre Aija Uzula aici-
nāja iepazīt antīkās literatūras izdevumus LUB Reto 
izdevumu un rokrakstu kolekcijā. To ir visai daudz — 
ap 670. Tie atspoguļo visus nozīmīgākos seno grieķu 
un romiešu literatūras žanrus. Kolekcijā pārstāvēti kā 

16. un 17., tā 18.gadsimta izdevumi, ļaujot lasītājiem 
apgūt ne tikai antīko literātu, zinātnieku un politiķu at-
ziņas, bet arī Eiropas grāmatkultūru.

Muzeju bibliotēkas, stenda referāti un 
bibliotēkas jaunā paaudze

Ekonomikas zinātņu bibliotēkas speciāliste Edīte 
Mališeva pievērsa uzmanību vienam no vismazāk zinā-
majiem nozares laukiem — muzeju bibliotēkām. Viņa 
analizēja trīs plaši zināmu nacionālas nozīmes vēstures 
muzeju bibliotēkās ieviestās zināšanu organizēšanas 
sistēmas un to izmantojumu informācijas meklēšanā. 
Divas bibliotēkas saviem lasītājiem piedāvā kartīšu 
katalogus, bet trešā — “Microsoft Access” programmā 
veidotu lokālo datubāzi. Muzeju bibliotēkas tiek regu-

-
ciju tieši grāmatu plauktos. Kaut arī divu bibliotēku 
krājums izvietots atbilstoši Universālās decimālās kla-
si*kācijas (UDK) sistēmai, lasītāji tajā neorientējas, jo 
nemaz nezina, “kas tas ir”.

Līdztekus tradicionālas formas referātiem interesen-
ti varēja aplūkot sešus stenda ziņojumus par dažādiem 
tematiem: notikumi LUB 2010.gadā; bibliotēkas veido-
to bibliogrā*sko datubāzu izmantošanas statistika pē-
dējo trīs gadu laikā; Fizikas un matemātikas fakultātes 
bibliotēkas vērtējums lietotāju skatījumā; informācijas 
resursu iepirkšana, izmantojot internetu; periodisko 
izdevumu iegāde; LU Vēstures un *lozo*jas fakultātes 
profesora Alberta Varslavāna dāvinājums LUB.

Ar V.Zvirgzdiņas ekslibri, referātu prezentācijām un 
stenda ziņojumiem var iepazīties sēdes tīmekļa vietnē 
http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/aktivitates/
konferences-un-seminari/69konference.

Konference atspoguļoja straujo paaudžu maiņu 
LUB: gandrīz visas referentes bija gados jaunas, tikko 
absolvējušas augstskolu. Viņu pētījumi un prezentā-
cijas liecina, ka jaunā bibliotekāru paaudze ir garīgās 
enerģijas un darba spara pārpilna, gatava pārveidot 
bibliotēku pasauli un pati sevi!

(Toma Grīnberga, Uģa Šķēles 
un Janas Dreimanes foto)

Stenda referāti pievērsa nedalītu 
klātesošo uzmanību


