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Viesošanās ASV un dalība mācību programmā bija 
patīkams pārsteigums un nenovērtējama pieredze. 

pieteikšanās dienā un atgādinājumam, ka jāuzraksta 
pieteikums, sākās interesanti piedzīvojumi un profe-
sionāli izaicinājumi, kuros piedzīvotais būs noderīgs 
arī turpmāk. Viesojoties ASV, guvu daudz jaunu iespai-
du un ideju, kas varētu tikt izmantotas bibliotēkas dar-
ba uzlabošanai, — ja ne tūlīt un tagad, tad tuvākajā 
nākotnē noteikti. Mēneša laikā iepazinām lielākas un 
mazākas bibliotēkas, lekcijās un praktiskajās nodar-
bībās guvām jaunas zināšanas un prasmes. (Te gan 
jāpiebilst, ka mūsu bibliotekāru izglītība nemaz nav 
sliktāka kā ASV.) Mācījāmies no amerikāņu kolēģiem; 
savstarpēji diskutējot, pieredzē dalījāmies arī mēs 
— latvieši. Man patīk strādāt bibliotēkā, jo šis darbs 
piedāvā daudz iespēju: komunicēt ar cilvēkiem un 
viņiem palīdzēt, rīkot pasākumus un veidot izstādes, 
piedalīties dažādos projektos, darboties ar informāci-
jas tehnoloģijām. Nav iespējams izteikt visas sajūtas 
un iespaidus, ko guvu mācību laikā, taču vēlos kaut 
nedaudz iepazīstināt ar ASV redzēto un dzirdēto.

Studentu pilsēta

Ērbana-Šampeina ir tipiska studentu pilsēta, vis-
maz tā daļa, kur dzīvojām un uzturējāmies. Līdzīgi kā 
amerikāņu +lmās par studentiem un viņu dzīvi, šeit ir 
ļoti daudz studentu korporāciju māju un ar tām sais-
tītu izdarību (pārsvarā tie ir dažādi studentu rīkoti pa-

un sporta būvju. Vietējiem lielā cieņā ir amerikāņu 
futbols, kas viņiem tāpat kā mums hokejs ir nacionā-

ieradušies, notika sezonas atklāšanas spēle. Sajūta, kas 
pārņem, redzot tik daudzus dažāda vecuma cilvēkus 
no sirds fanojam par savu komandu, ir neaprakstāma. 
Tie ir svētki divu dienu garumā. Ja nav izdevies iegā-
dāties biļetes, lai baudītu spēli stadionā, cilvēki kopīgi 
vēro spēles tiešraidi uz lieliem un maziem ekrāniem, 
kas uzstādīti visā pilsētā. Laukumi un ielas ir pārpildī-
tas ar oranžas un zilas krāsas (tās ir universitātes krā-
sas) apģērbos tērptiem cilvēkiem, visi ir priecīgi un 
laimīgi, jūtams lepnums par savējiem. Studenti ir visur, 
un, iespējams, ar to izskaidrojama pilsētas iedzīvotāju 

Mārtiņš Lagzdons

Lasi, mācies, atklāj — 
piezīmes no ASV

No 2010.gada 10.septembra līdz 10.oktobrim 12 Latvijas bibliotekāri mācījās ASV — Mortensonu centrā Ili-
noisas Universitātē Ērbanā-Šampeinā: klausījās lekcijas, veidoja prezentācijas, rakstīja projektus un apmeklēja 
lielākas un mazākas bibliotēkas Ilinoisas pavalstī. Mācības finansēja Bila un Melindas Geitsu fonds (BMGF).1

Ērbana-Šampeina — 
mākslas pilsēta, kur 
rodami dažāda veida 
un stila vides objekti
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laipnība un izpalīdzība pret svešiem cilvēkiem — katru 
gadu taču šeit ierodas atkal jauni cilvēki.

Bibliotēku dizains

Brauciena laikā guvām lieliskas idejas par bibliotē-
ku telpu dizainu un iekārtojumu: gan lielās pilsētu bib-
liotēkās, gan pavisam mazās lauku bibliotēkās. Lekciju 
par bibliotēku dizainu mums nolasīja Šampeinas bib-
liotēkas direktore Mārša Grova (Marsha Grove) — tā kā 
Šampeinas bibliotēka uzcelta tikai 2008.gadā, viņai ir 
liela pieredze jaunas bibliotēkas ēkas iekārtošanā.

Lekcijas laikā tika apspriesti 6 bibliotēku dizaina as-
pekti — elastīgums, lietotājdraudzīgums, tehnoloģis-
kie risinājumi, ilgtspēja, drošība un pieejamība.

Bibliotēkas ēkai un iekārtojumam jābūt elastīgam 
un pieejamam. Bibliotēku nevajadzētu pārblīvēt ar sie-
nām, proti, pārlieku sadrumstalot. Labāk būvēt dažas, 
toties plašas un pārskatāmas telpas, nevis daudz mazu 
kabinetu. Nevajadzētu izmantot speci+skas mēbeles 
un citu iekārtojumu, kas radīts kādam noteiktam ma-
teriālu veidam, jo jāņem vērā, ka nākotnē bibliotēkas 
krājuma sastāvs un materiālu uzglabāšanas un izvie-
tošanas veids var mainīties. Darbinieku darba vietas 
un apkalpošanas letes nevajadzētu piesaistīt konkrē-
tai telpai un vietai, tām jābūt viegli transformējamām, 
jo arī to skaits un izvietojums laika gaitā var mainīties. 
Elastīgums dod iespēju variēt bibliotēku zonu izvieto-
jumu, iekārtojumu. Bezgala noderīgi ir plaukti ar ritenī-
šiem — tie viegli transformējami un pielāgojami dažā-

atbilstoši pārvietojot plauktus, telpa viegli pārveido-
jama par zāli. Mainās sabiedrība un tās vajadzības — 
mainās bibliotēkas vide. Bibliotēkai nav jābūt pārpil-
dītai un pieblīvētai, tai jārada plašuma un izaugsmes 
iespaids.

ASV bibliotēkās lietotājs ir pirmajā vietā — vispirms 
tiek domāts par lietotāja vajadzībām un tikai pēc tam 
par bibliotēkas personāla interesēm. Vistuvāk pie ie-
ejas izvieto krājumu — ienākot bibliotēkā, pirmām 
kārtām jāredz grāmatas. Visskaistākie skati paredzēti 
lietotājiem, personālam jāatrodas mazliet nostāk.

Lielas izmaiņas bibliotēku darbā vieš tehnoloģijas 
— tās nepārtraukti mainās pašas, līdz ar to atkal un 
atkal maina visu sev apkārt. Būvējot vai rekonstruējot 
bibliotēkas ēku, jāzina un jāspēj paredzēt, kāda bib-
liotēka būs pēc 5, 10, 20 gadiem. Jāplāno elektrības, 
tehnoloģiju izvietojums, tam jābūt elastīgam, pietie-
kamam un neredzamam. Darbinieki nedrīkst būt cieši 
piesaistīti savai darba vietai, pašapkalpošanās ir būtis-
ka bibliotēkas attīstības tendence.

Būvējot bibliotēku ēkas un plānojot to dizainu, jā-
ņem vērā ilgtspēja un nekaitīgums videi. Energoefek-
tivitāte (automātiska gaismekļu ieslēgšanās un izslēg-
šanās atkarībā no gaismas daudzuma un/vai kustības 
telpā; siltuma regulēšana pēc vajadzības; maksimāla 
dabīgā apgaismojuma izmantošana) palīdz ietaupīt 
gan bibliotēkas +nanšu resursus, gan energoresursus. 
Telpu būvniecībā ieteicams izmantot materiālus, kas 
kalpo ilgi un ir piemēroti sabiedriskām iestādēm. Ēkas 
uzturēšanas izmaksām jābūt pēc iespējas mazākām.

Kā bibliotekāriem, tā bibliotēku apmeklētājiem 
svarīga ir drošība. Bibliotēkai jābūt skaistai, bet funk-
cionālai. Šim nolūkam izmantojamas plašas un pārska-
tāmas telpas, nevis dziļi noslēpti un cieši noslēgti mazi 
kambarīši. Taču jāņem vērā, ka telpas nedrīkst būt arī 

pārlieku atklātas. Ideāli, ja 
bibliotēkā iespējama video-
novērošana vai apsardze, kas 
nepieciešamības gadījumā 
novērš neadekvātu uzvedību, 
zagšanu, vandālismu.

Bibliotēkai un tās pakal-
pojumiem jābūt viegli pieeja-
miem un lietojamiem. Bibliotē-
kai jābūt pieejamai visiem. Vai-
rumam ļaužu nepatīk kāpnes, 
jo tās sagādā piepūli un rada 
grūtības, īpaši vecāka gadagā-
juma cilvēkiem un cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem. Da-
ļai pagājušā gadsimta sākumā 
celto bibliotēku ir stāvas kāp-
nes. Toreiz valdīja uzskats, ka 
tās ved uz zināšanām un attīs-
tību, taču šobrīd šādās ēkās ir 
problemātiski nodrošināt bib-
liotēkas pakalpojumus visiem. 
Lielām cilvēku plūsmām un 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem noderīgas automā-
tiskās durvis.

Būvējot vai rekonstruējot un iekārtojot bibliotēku, 
jāņem vērā šie un vēl daudzi citi paņēmieni un prasī-
bas. Nav nozīmes, kādā stilā mēs iekārtojam ēku — vai 
ļoti modernu, vai klasisku un senlaicīgu —, tai jākalpo 

Raksta autors amerikāņu futbola 
laukumā — iespaidīgi, īpaši ja 
iedomājas, ka tas ir pārpildīts ar 
kliedzošiem faniem...
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sabiedrības vajadzībām. Tāpat kā pie mums, arī ASV 
bibliotekāru radošais gars ir nenovērtējama bagātība, 
kas tiek izmantota bibliotēkas vides iekārtošanā.

Čikāgas bibliotēka

Čikāgas bibliotēku (Chicago Public Library) apmek-
lējām un iepazinām tās centrālajā ēkā. Čikāgas bib-
liotēkā tiek realizēts Trešās vietas koncepts — katram 
cilvēkam ir mājas, darbs un vēl kāda vieta, kur viņš jū-
tas labi. Čikāgā par šādu trešo vietu tiek pozicionēta 
bibliotēka. Čikāgas bibliotēka ar savām +liālēm dažā-
dos Čikāgas rajonos nodrošina 70 lielākas un mazā-
kas tikšanās vietas, kur iedzīvotāji var satikties vai arī 
rīkot pasākumus. Jāpiebilst, ka vairumā ASV bibliotēku 
pasākumus organizē ne tikai bibliotekāri. Savu pasā-
kumu ļauts rīkot ikvienam bibliotēkas apmeklētājam. 
Tie var būt gan interešu mudinātas tikšanās dzimtu 
vēstures pētniekiem ģenealoģijas jomā, gan koncerti 
un citi sarīkojumi. Ja tas ir bezpeļņas pasākums, īre par 
bibliotēkas telpu izmantošanu nav jāmaksā.

Bibliotēkas krājumā ir aptuveni 9 miljoni vienību, 
plauktu kopējais garums sasniedz 113 kilometrus. 
Centrālā bibliotēka izvietota speciāli tai būvētā post-
modernisma ēkā ar dažādu stilu arhitektoniskajām 

detaļām, ēkā izvietoti dažādi mākslas darbi un priekš-
meti, apmeklētāji var iepazīties arī ar Čikāgas vēstures 
ekspozīciju.

Vispirms apskatījām bibliotēkas lielo zāli. Tajā ir 
380 sēdvietas un liela skatuve. Kā noskaidrojās saru-
nās, zāle tiek izmantota gan bibliotēkas vajadzībām, 
gan izīrēta citiem interesentiem dažādu pasākumu, 
koncertu un izrāžu organizēšanai. Lielu daļu pasāku-
mu +lmē un pārraida vietējā kabeļtelevīzijā. Lai zāle 
nestāvētu tukša un tiktu izmantota, bibliotēkā ir spe-
ciāls darbinieks, kas rūpējas par telpu izīrēšanu un 
izmantojamību. Šī zāle ir centrālā vieta, kur notiek arī 
lasīšanas veicināšanas aktivitātes. 2010.gadā lasīšanas 

veicināšanas pasākumiem bija di-
vas tēmas: “Jaunieši kļūst patstāvī-
gi” un “Verdzība”. 2011.gada tēma 
ir “Māksla”. Katru gadu tēmas mai-
nās, un tiek organizētas dažādas 

-
mēram, bērniem tiek rīkots vesels 
festivāls, kurš var ilgt pat vairākas 
dienas. Visas dienas garumā no-
tiek dažādas nodarbības un atrak-

un bērnu pasaku varoņi.
Atsevišķa nodaļa atvēlēta pus-

audžiem, un tai ir savs atbilstošs 
iekārtojums. Šajā nodaļā vēroja-

liels ir pusaudžiem atvēlēto teh-
nisko ierīču piedāvājums. Tas viss 
— lai jaunieši varētu īstenot savas 
intereses, ieceres un sapņus: mū-

zikas instrumenti, spēļu konsoles, lielformāta printeri 
u.c. Nodaļas darbiniekiem ir teicamas zināšanas un 
prasmes darbā ar visām jaunākajām tehnoloģijām, tā-
pat viņi labi pārzina pusaudžu vēlmes. Nodaļā ir pat 
atsevišķa telpa — ierakstu studija —, kur konsultants 
(ar attiecīgām prasmēm, protams) ikvienam interesen-
tam palīdz ierakstīt savu pirmo skaņdarbu: sacerēt, 
miksēt vai kā citādi veidot savus mūzikas darbus un 
to ierakstus. Norisi šajā ierakstu studijā vērojām caur 
skaņu izolējošām stikla durvīm — šādā veidā jaunieši 
var brīvi darboties, netraucējot citus. Mācību projektu 
veidošanai, interešu izpaušanai, mākslinieciskajai paš-
darbībai un citām nepieciešamībām nodaļa iznomā 

Čikāgas bibliotēkas ārskats

Vai esam teātrī? Nē, Čikāgas bibliotēkas lielajā zālē
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portatīvos datorus un digitālās video un fotokameras. 
(Mūsu uzmanībai gan nepaslīdēja garām fakts, ka šajā 
nodaļā pastāvīgi dežurē apsardzes darbinieks.)

Bērnu nodaļa pārsteidza ar plašumu un atraktīviem 
dizaina elementiem, noformējumu. Bērni, kas jaunāki 
par 7 gadiem, šeit uzturas kopā ar vecākiem. Datoru 
izmantošanas laiks ierobežots līdz 2 stundām dienā, 
visiem nodaļas datoriem ir nepieciešamie aizsarg+ltri, 
lai bērni nevarētu piekļūt viņiem nepiemērotam satu-
ram.

Apskatījām arī reto grāmatu izstādi. Tādu katru 
gadu veido retumu nodaļas darbinieki. Tā 
kā telpā, kur atrodas izstāde, nav klimata 
kontroles, izvietotie eksemplāri nav grāma-
tu oriģināli.

“Microsoft O=ce” programmām tiek pie-
dāvāti vairāk nekā 130 datori, kas izvietoti 
atsevišķā zālē. Ja nav rindu, tad interesents 
pie datora drīkst strādāt vairāk par stundu 
dienā. Vienas lapas izdruka maksā 0,5 do-
lārus. Atsevišķi izvietoti datori ar interneta 
pieeju tieši datubāzu un katalogu izmanto-
šanai.

Uzņēmējdarbības, zinātnes un tehnolo-
ģiju (Business/Science/Technology) nodaļā 
bibliotēkas apmeklētāji var saņemt konsul-
tācijas un palīdzību CV rakstīšanā, uzņēmēj-
darbības uzsākšanā un citos ar uzņēmēj-
darbību saistītos jautājumos. Nodaļas dar-
binieki veido atsevišķu sadaļu bibliotēkas 
tīmekļa vietnē, kur ievieto padomus darba 

meklētājiem, saites uz tīmekļa vietnēm, kas piedāvā 
darba sludinājumus, u.tml.2 Nodaļā pieejamas vairāk 
nekā 70 datubāzes saistībā ar nodaļas darba speci+ku. 
Nodaļas darbinieki aktīvi sadarbojas ar tirdzniecības 
un uzņēmējdarbības profesionālajām biedrībām un 
asociācijām. Bibliotēka glabā un uzkrāj informāciju arī 
par dažāda veida patentiem un nodrošina to pieejamī-
bu sabiedrībai.

Bibliotēkas darbiniekiem un bibliotēkzinātnes stu-
dentiem pieejama mācību klase ar 24 datoriem un ci-
tām informācijas tehnoloģijām. Katru gadu tiek orga-
nizēti vairāki mācību kursi. Vienreiz gadā tiek slēgtas 
visas bibliotēkas +liāles, lai to darbinieki varētu pieda-
līties “obligātajā mācību dienā”, kuras laikā iespējams 
apgūt dažādus mācību kursus pēc savas izvēles vai 
vienkārši satikties un diskutēt ar kolēģiem.

Bibliotēka un tās +liāles ir izvietotas 70 ēkās, un tajā 
strādā vairāk nekā 1300 darbinieku. Daļa bibliotēkā 
strādājošo apzināti pieteikušies uz pusslodzes vietām, 

jo kāda iemesla dēļ nevēlas strādāt pilnu slodzi. Tādi, 
piemēram, ir rakstnieki vai mātes ar vairākiem bēr-
niem. Atalgojuma sistēmu grūti salīdzināt ar Latviju. 
Mums tika atklāts vien, ka Čikāgas bibliotēkas darbi-
nieku atalgojums ir lielāks nekā skolu bibliotekāriem, 
taču mazāks nekā arhitektiem.

Mākslas un mūzikas stāvā atrodas atsevišķas ka-
bīnes, kur novietotas klavieres un citi mūzikas instru-

Čikāgas 
bibliotēkas 
bērnu nodaļā

Čikāgas bibliotēkas jauniešu nodaļa — krāšņi, 
tehnoloģiski, atbilstoši interesēm un vajadzībām
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menti, kurus var nākt mācīties spēlēt. Šāda iespēja iz-
veidota, lai cilvēki varētu apgūt mūzikas instrumentu 
spēli ne tikai mājās, jo tur nereti pret skaļu mūzikas 
atskaņošanu iebilst kaimiņi. Šo iespēju gan var izman-
tot tikai rindas kārtībā. Nodaļa piedāvā arī dažādus 
mūzikas ierakstus, kas ir lielisks atbalsts mācībās. Bez 
instrumentu spēles bibliotēkā ir iespēja mācīties arī 
dziedāt.

Čikāgas bibliotēkas apmeklējuma noslēgumā no-
nācām desmitajā stāvā, kurš iekārtots kā ziemas dārzs. 
Šeit var nākt strādāt ar portatīvo datoru, jo ir pie- 
ejams bezvadu internets, kā arī paēst pusdienas. Šajā 

skaistajā telpā ir patīkami mācīties, taču to bieži izīrē 
dažādiem pasākumiem, piemēram, kāzu svinībām un 
ballēm.

Čikāgas bibliotēka strādā pēc moto, kas izteikts 
trīs vārdos un raksturo bibliotēkas darba virzienus, — 
“Lasi, mācies, atklāj” (Read, Learn, Discover). Iepazīstot 
bibliotēku un tās piedāvājumu, radās pārliecība, ka šī 
bibliotēka patiešām ir vieta, kur iespējams viss, — te 
notiek visdažādākās lietas, iedzīvotājiem tiek piedāvāti 
daudzveidīgi pakalpojumi un viņi tos arī izmanto. Gal-
venais secinājums pēc Čikāgas bibliotēkas apmeklēju-
ma ir tāds, ka bibliotekāriem intensīvi jāpēta lietotāju 
vajadzības, jāspēj tās prognozēt un piedāvāt atbilsto-

šus pakalpojumus. Bibliotēkām jākļūst vēl klientorien-
tētākām — jāpiedāvā tas, pēc kā sabiedrībā ir pieprasī-
jums, kaut nedrīkst aizmirst, ka bibliotēka arī var radīt 
pieprasījumu, piemēram, pēc tiem pakalpojumiem un 
programmām, kas šķiet svarīgi un piedāvāšanas vērti 
pašiem bibliotekāriem.

Ilinoisas Universitāte un bibliotēka

Ilinoisas Universitāte ir izvietota vairākās ēkās pilsē-
tā, atsevišķi viena no otras atrodas fakultātes, bibliotē-
kas, laboratorijas, pētniecības centri. Ilinoisas Universi-

Čikāgas bibliotēkas mūzikas nodaļā — telpas 
dziedāšanai un instrumentu spēlei

Čikāgas bibliotēkas 10.stāvā — ziemas dārzā — čikāgieši labprāt rīko 
dažādus pasākumus, arī kāzu svinības
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tāte dibināta 1867.gadā, tā ir plaša pro+la universitāte, 
kur pārstāvētas visas zinātņu nozares, izņemot medicī-
nu. Universitātes pamatzinātnes, kurās studē visvairāk 
studentu, ir: lauksaimniecība, vides zinātne un inže-
nierzinātnes. Tā ir viena no spēcīgākajām universitā-
tēm ASV un līderis izglītībā un pētniecībā. Interesanti 
tas, ka universitāte ir lielu zemes platību īpašniece, ku-
ras tiek izmantotas gan pašu vajadzībām pētniecībai 
un izmēģinājumiem, gan iznomātas lauksaimniekiem, 
tā gūstot papildu ienākumus. Universitātē studē vairāk 
nekā 42 000 studentu, pārsvarā no vietējā štata, taču 
17% ir no citiem štatiem un valstīm.

Ar Ilinoisas Universitātes bibliotēku mūs iepazīsti-
Paula Kaufman). Ili-

noisas Universitātes bibliotēka ir viena no lielākajām 
akadēmiskajām bibliotēkām ASV. Tās krājumā ir ap-
mēram 12 miljoni iespieddarbu. Optimizācijas, studiju 
programmu un virzienu maiņas un saplūšanas rezultā-
tā pāris gadu laikā no 45 nozaru bibliotēkām šobrīd pa-
likušas tikai 30, kas atrodas pie attiecīgajām fakultātēm, 
nodaļām un pētniecības centriem to ēkās, tikai 3 noza-
ru bibliotēkām ir savas atsevišķas ēkas. Bibliotēkas di-
rektore uzsvēra, ka viņai ikdienā jāveic vairākas lomas, 
ko vajadzētu darīt katram lielas bibliotēkas vadītājam.

-
došana, īstenošana, uzraudzīšana, novērtēšana un 
atjaunināšana. Tas ir stāsts par to, ko bibliotēka vēlas 

sasniegt un kā to izdarīt. Vadītājam jābūt zinā-
šanām un pieredzei, lai ieskatītos nākotnē un 
paredzētu, kāda bibliotēka būs pēc vairākiem 
gadiem, kas tai nepieciešams, lai sasniegtu sa-
vus mērķus. Ja agrāk bija uzskats — jo vairāk 
krājuma, jo labāk, tad tagad ir otrādi — labāk 
mazāk, bet toties kvalitatīvāk un noderīgāk.

Otrkārt, bibliotēkas direktors pilnībā atbild 
par bibliotēkas politisko un +nansiālo stāvokli. 
Bibliotēkas vadītājam ir jābūt labām attiecībām 
gan ar naudas devējiem, gan politikas veidotā-
jiem, jo attiecības ir galvenās, kas nosaka, vai 
varēs sasniegt izvirzītos mērķus un uzdevu-
mus. Vadītājam jāspēj pārliecināt un ietekmēt 
par labu bibliotēkas vajadzībām, pierādīt kat-
ras ieguldītās naudas vienības nepieciešamību 
un atdevi. Ilinoisas Universitātes bibliotēkas 

budžetu veido: 1) daļa naudas no iekasētās studiju 
maksas; 2) maksa par bibliotēkas resursu, pakalpoju-
mu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iz-
mantošanu (244 dolāri semestrī katram studentam); 

bibliotēkas direktore pavada, domājot un strādājot 
pie ziedojumu piesaistes bibliotēkai. Viņa uzsvēra, ka 
bibliotēkai universitātē ir spēcīgas tradīcijas — jau 
pašos universitātes pirmsākumos tās vadība domāja 
par to, kā “universitātei kukurūzas lauka vidū” (sākumā 
universitāte patiešām atradās kukurūzas lauka vidū, 
un tai lēnām paplašinoties līdzi auga arī pilsēta un tās 
apkārtne) piesaistīt uz zināšanām un attīstību orien-

piedāvā augstvērtīgus informācijas resursus gan stu-
dijām, gan pētniecībai. Šīs nostādnes tiek pildītas vēl 
joprojām.

Treškārt, bibliotēkas direktorei jārūpējas par to, lai 
attīstītos un būtu apmierinātas ne tikai universitātes 
nozaru bibliotēkas, bet arī Ilinoisas štata bibliotēku 
konsorcijā ietilpstošās bibliotēkas — lai tās visas ne-
atkarīgi no lieluma saņemtu to, kas tām nepieciešams 
un svarīgs. Bibliotēkas vadībai jāredz visa bibliotēka 
kopumā un katra nodaļa atsevišķi, lai tās veidotu vie-
nu veselumu un kalpotu sabiedrības vajadzībām. Tā kā 
universitātē bieži notiek augstākās vadības personāla 
maiņa, bibliotēkas direktoram jāiemācās pielāgoties 

Mācību dalībnieki pie Baha tempļa Čikāgā. Tas ir visu reliģiju 
svētvieta un viens no pasaules brīnumiem

Ilinoisas Universitātes kukurūzas lauks zaļo arī šobaltdien
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ēkas, to paredzēja būvēt pie galvenās 
ēkas, taču, lai jaunā ēka neaizsegtu uni-
versitātei nozīmīgo vēsturisko objektu 
— pirmo universitātes izmēģinājuma 
lauku, kurā tika (un tiek arī šobrīd) au-
dzēta kukurūza, — nolēma ēku būvēt 
trīs stāvos pazemē. Jāpiebilst, ka lielai 
daļai pilsētas ēku ir savs stāsts un šos 
vēstures notikumus vietējie cenšas sa-
glabāt — stāsta, rāda, lepojas. Apska-
tot bibliotēku, neredzējām neko ļoti 
modernu vai pārsteidzošu — plašas 
un gaišas telpas, daudz vietas darbam, 
mācībām, izklaidei. Bakalaura studiju 
bibliotēka ir atvērta 24 stundas dien-
naktī no pirmdienas līdz svētdienai, ar 
nelielām darbalaika izmaiņām no sest-
dienas uz svētdienu. Bibliotēka sniedz 
uzziņas gan īsziņu (SMS), gan e-pasta, 
gan tērzēšanas (čata) veidā.

Universitātes bibliotēkas darbinie-
kiem ir vismaz bakalaura grāds bibliotēku un informā-
cijas zinātnē, taču priekšroka tiek dota bibliotekāriem, 
kam papildus bibliotekāra izglītībai ir arī speciālā iz-
glītība tajā zinātņu nozarē, kurā bibliotēkā attiecīgais 
darbinieks strādā. To paredz bibliotēkas iekšējās kār-
tības noteikumi, un visi bibliotekāri ir apmācīti uzzi-
ņu dabā. Bibliotēkā ir klusais stāvs un nosacīti skaļais 
stāvs. Bibliotēkas datorklases var izmantot kā pasnie-
dzēji, tā studenti — gan lai veiktu grupu darbu, gan 
lasītu vai klausītos lekcijas. Vaļas brīžos bibliotēkā var 
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un jāspēj komunicēt ar nemitīgi mai-
nīgo vadošo personālu, ātri iepazīt 
viņu prioritātes un noskaņot labvēlīgi 
pret bibliotēku.

Tuvāka iepazīšanās klātienē mums 
bija ar Bakalaura studiju bibliotēku 
(Undergraduate Library). Interesanti, 
ka šī bibliotēka atrodas pazemē un 
ar galveno bibliotēkas ēku to savieno 
tunelis. Kad universitātes bibliotē-
kai radās nepieciešamība pēc jaunas 

spēlēt dažādas datorspēles, ir pat iekārtota atsevišķa 
zona ar televizoru, spēļu konsolēm un mīkstiem sēža-
majiem, kur šīs spēles spēlēt, jo tās tāpat kā +lmas un 
mūzikas ieraksti ir brīvi pieejamas bibliotēkas krāju-
mā. Lai taupītu bibliotekāru laiku, lietotājiem pašiem 
jāveic atsevišķi tehniskie darbi, piemēram, kopēšana, 
drukāšana un iesiešana. Visa vajadzīgā tehnika ir brī-
vi pieejama, un rezultātā bibliotekārs tiek atbrīvots no 

daudziem rutinētiem darbiem, ko lietotāji var veikt 
paši. Studentiem bibliotēkā ir iekārtots stūrītis, kur no-
vietotas pasniedzēju ieteiktās grāmatas un cita litera-
tūra dažādiem studiju kursiem. Bibliotēkā atrodas arī 
Amerikas Bibliotēku asociācijas (American Libray Asso-
ciation, ALA) dokumentu arhīvs.

Amerikā ir tradīcija dažādas vietas, ēkas un tel-
pas nosaukt cilvēku vārdos — par piemiņu tiem, kas 
ziedojuši līdzekļus, lai uzceltu, renovētu vai kā citādi 
uzlabotu attiecīgo vietu, ēku vai telpu stāvokli un iz-

Video spēļu zona  
Ilinoisas Universitātes  
Bakalaura studiju bibliotē-
kā noder arī atpūtai

Ilinoisas Universitātes Bakalaura studiju bibliotēka atrodas pazemē
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Universitātes bibliotēkas struktūrvienībām 
— Lauksaimniecības bibliotēka — nosauk-
ta par godu lauksaimniekam, miljonāram, 
mecenātam Aizakam Funkam un viņa sie-
vai Kasandrai: Aizaka Funka ģimenes biblio-
tēka (Isaac Funk Family Library, http://www.
library.illinois.edu/funkaces).

Interesanti tas, ka krātuves ir pieejamas 
ne tikai bibliotekāriem, bet arī studentiem. 
Maģistranti un doktoranti automātiski 
saņem brīvpiekļuvi krātuvēm un tajās iz-
vietotajiem dokumentiem, bakalaura stu-

dentiem šis ir maksas pakalpojums. Krātuve izvietota 
vairākos stāvos, tās plaukti veidoti no dzelzs un pa-
ralēli dokumentu glabāšanai tie pilda arī ēkas balsta 
funkciju — +ziski satur un notur kopā bibliotēku. Lai 
ērtāk izmantotu krātuvēs esošos materiālus, proti, lai 
tie nebūtu kaudzēm vien jānes uz mājām vai lasītavu, 
šeit ir pieejami gan datori, gan kopētāji un pat īpašas 
istabas, kuras var noīrēt, lai klusumā un vienatnē veik-
tu pētījumus.

Šampeinas bibliotēka

Šampeinas bibliotēka (Champaign Public Library, 
http://www.champaign.org) atklāta 2008.gada janvārī, 
tās būvniecība un iekārtojums pilsētai izmaksāja 30 
miljonus dolāru. Lielākā naudas daļa nāca no iedzīvotā-
ju īpašuma nodokļa (ASV bibliotēku budžets pārsvarā 
arī veidojas no šī nodokļa; lai varētu uzcelt bibliotēku, 
Šampeinā nodoklis pamazām tika palielināts), pārējo 
summu ieguva no kredīta (ņemts uz 20 gadiem) un 
3 miljoniem ziedojumu. Bibliotēkas izsniegums ir 2,5 
miljoni vienību gadā, pavisam krājumā ir 380 000 vie-
nību. Daudz ir kompaktdisku (CD) un ciparvideodisku 
(DVD) — +lmas, mūzika u.tml. Visi bibliotēkas materiā-
li atrodas brīvpieejā, nekas netiek turēts krātuvēs. Lai 
piesaistītu uzmanību, grāmatas plauktos tiek turētas 
ar virsējo vāku uz āru, līdzīgi kā tas tiek darīts grāmat-
nīcās. Bibliotēkas budžets kopā ar +liālbibliotēkām ir 
~ 6,6 miljoni dolāru gadā — 70% šīs summas veido 
personāla izmaksas, krājuma papildināšanai vidēji tiek 

atvēlēti 750 000 dolāru. Bibliotēkas apkalpes zonā 
ir 67 000 iedzīvotāju, bibliotēka atvērta 74 stun-
das nedēļā — 45% darbinieku strādā pilnu slodzi, 
55% — pusslodzi, 22 darbinieki ir tikai plauktu 

Jau no 20.gadsimta 50.gadiem Amerikas Bibliotēku 
asociācija veido plakātu sēriju, kur dažādas slavenī-
bas aicina lasīt. Varbūt kaut ko līdzīgu varētu aizsākt 
arī Latvijā?

Skats no augšas Šampeinas bibliotēkā

Šampeinas bibliotēkā ziedotāju 
vārdi iegravēti stiklā un ir daļa 
no bibliotēkas dizaina
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kārtotāji. Apstrādes nodaļā strā-
dā 8 darbinieki, mēnesī vidēji tiek 
apstrādāti 5000 jaunieguvumi 
(gadā — ap 60 000), norakstīšanu 
veic cita nodaļa. Lai taupītu ener-
ģiju, ļoti daudz tiek domāts par 
efektīviem līdzekļiem: lieli logi, 
sensoru lampas, siltā un aukstā 
gaisa apmaiņa caur grīdā izvei-
dotām lūkām — tās piesilda telpu 
cilvēka augumā un mazliet augs-
tāk, kamēr pārējā telpas daļa līdz 
griestiem netiek sildīta vai arī tiek 
dzesēta. Ļoti populāru grāmatu 
lasīšana ir maksas abonements — 
par katru grāmatu jāmaksā viens 
dolārs. Šāds risinājums izvēlēts, lai 
varētu atpelnīt ieguldījumu — la-

sītāju pieprasījuma apmierināšanai tiek iepirkti vairāki 
eksemplāri.

Lielu pārsteigumu un izbrīnu mums radīja auto-
mātiskā grāmatu nodošanas iekārta. Redzējām gan 
sākumpunktu, gan beigas. Grāmatas automatizēti pa 
lenti tiek nogādātas šķirotavā, kur ar tehnikas palīdzību 
— noskenējot — tās tiek sašķirotas pa 19 kastēm. Katru 
grāmatu no šīm kastēm bibliotekāri pārbauda (vai nav 
bojāta, saņemta caur starpbibliotēku abonementu no 
citas bibliotēkas u.tml.) un nogādā atpakaļ bibliotēkas 

plauktos. Šādā veidā grāmatas plauktā nonāk 1–2 die-
nu laikā. Interesants ir bibliotēkas draugu veikaliņš, kur 
lietotājiem iespējams iegādāties bibliotēkas draugu 
dāvinātās grāmatas — daļu no dāvinājuma bibliotēka 

nauda tiek iemaksāta bibliotēkas kontā.
Bibliotēkā ir telpa, kur tiek novietotas lasītāju rezer-

vētās grāmatas, pasūtītājam ir tikai jāatnāk tām pakaļ 
un jāpaņem (jāsaka gan, ka pasūtītā literatūra šajā tel-
pā neatrodas mūžīgi). Savu grāmatu katrs var atrast 
pēc tajā ievietotās zīmītes, uz kuras uzdrukāts lasītāja 
kartes numurs un izdevuma atdošanas termiņš.

Bibliotēkai ir plašas telpas, kuras vietējā kopiena var 
brīvi izmantot savām vajadzībām: gan mācībām, gan 

Šampeinas bibliotēkas bērnu nodaļa — moderni un vienlaikus lietišķi

Grāmatu nodošanas sistēma Šampeinas bibliotēkā — sākums, process, nobeigums

Krājuma izvietošana Šampeinas bibliotēkā — 
nu gluži kā grāmatu veikalā

citām aktivitātēm. Darbā tiek iesaistīts daudz brīvprā-
tīgo — cilvēku atsaucībai ir dažādi iemesli, piemēram, 
vēlme palīdzēt sabiedrībai vai iegūt pieredzi bibliote-
kāra darbā, daži brīvprātīgie bibliotēkā strādā, lai vien-
kārši pavadītu šeit savu brīvo laiku.

-
pas. Datoru izmantošanas limits ir 2 stundas dienā. No 
12 gadu vecuma tas tiek atļauts bez vecāku piekriša-
nas, jaunākiem bērniem jābūt vecāku atļaujai datoru 
izmantošanā. Ir atļauts arī spēlēt spēles. Bērnu apkal-
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pes zonā ir galds, kas maina krāsu — tā virsmai iespē-
jams mainīt attēlu, tāpat arī dažādot tā fonu gar galda 
sāniem, viss atkarīgs no bibliotekāru un bērnu gaumes 
un noskaņojuma.

Šampeinas bibliotēka mūs pārsteidza ar savu mo-
dernumu, lietišķumu un plašumu. Bibliotēka strādā 
pēc principa “brīva pieeja visam” — tajā valda atvērtī-
ba un plašums, nav nekādu krātuvju vai slēgto zonu, 
dominē pašapkalpošanās un patstāvība. Bibliotēkas 
misija — informācijas nodrošināšana mūžizglītībai, 
veiksmīgai lēmumu pieņemšanai ikdienā, cilvēku dzī-
ves bagātināšanai un radošuma veicināšanai.

Ērbanas brīvā bibliotēka

Ērbanas brīvā bibliotēka (Urbana Free Library, http://
www.urbanafreelibrary.org) pārsteidza ar savu arhitek-
tūru un mākslinieciskumu. Bibliotēkas ēka sākotnē-
ji uzcelta par ziedotāju naudu, šobrīd tā atrodas trīs 
savstarpēji savienotās ēkās (no ārpuses gan to nemaz 
nevar pateikt). Ēka vairākkārt pārbūvēta — piebūves 
bibliotēkai veiktas 1918., 1975. un 2005.gadā. Lai gan 
ēkā veiksmīgi savienots gan jaunais, gan vecais, tās 
pielāgošana mūsdienu prasībām nebija viegla — mo-
dernizēt vecu ēku ir daudz grūtāk, nekā uzcelt jaunu. 
Bibliotēkā nav pašapkalpošanās sistēmas (pie ieejas 
gan ievērojām vairākas grāmatu nodošanas kastes), te 
valda uzskats, ka īpaši svarīgs ir cilvēciskais kontakts, 
tādēļ bibliotēkā ikvienu sagaida un apkalpo bibliote-
kārs. Krājumā daudz kompaktdisku un ciparvideodisku 
— gan mūzika un +lmas, gan citi materiāli, pārsteidza 
krājuma daudzveidība valodu ziņā.

Bibliotēka ļoti rūpējas par sabiedrības vajadzībām 
un cenšas nodrošināt, lai iedzīvotājs, reiz šeit iegrie-
zies, saņem to, pēc kā nācis un vēl vairāk. Visur izvietoti 
informācijas dēļi ar aktivitātēm vietējā kopienā, arī bib-
liotēka tiek piedāvāta kā tikšanās un pulcēšanās vie-

-

kumu organizēšanai ikviens var brīvi izmantot konfe-

ir liels, jo nekomerciālām aktivitātēm par bibliotēkas 
telpu izmantošanu nav jāmaksā. Bibliotēkā ierīkotas 
arī vairākas mācību klases, kuras studijām un projek-
tu sagatavošanai izmanto studenti, bet mājmācībai 
un privātstundām — skolotāji. Neskatoties uz savu 
atvērtību sabiedrībai, bibliotēkā ir nopietna drošības 

sistēma ar videonovērošanas kamerām, elektroniska-
jiem vārtiem un kodu atslēgām personāla telpām un 
krātuvēm.

Bibliotēkā strādā 90 darbinieki, no tiem tikai aptu-
veni puse — 48 — uz pilnu slodzi, pārējie strādā pus-
slodzes darbalaiku. Lasītājiem bibliotēka atvērta 70 
stundas nedēļā, gadā to apmeklē vidēji 500 000 ap-
meklētāju. Ir kafejnīca, kas cilvēkiem ļoti patīk, un viņi 
bieži to izmanto. Kafejnīcas īpašniekam telpu īre nav 
jāmaksā, jo kafejnīca atrodas pie bibliotēkas ieejas un 
drošības vārtiem un tās darbinieks uzmana, lai neno-
tiktu zādzības. Ir arī terase ar mainīgajiem laikapstāk-

ļiem piemērotām mēbelēm.
Jaunieguvumu apstrādes process 

ātrs — 20 000 jaunieguvumu gadā. Bib-
liotēkas budžets ir 3,2 miljoni dolāru, 

-
pulāra bibliotēkas draugu kustība, kas 
ziedo un dāvina bibliotēkai grāmatas un 
citus izdevumus. Līdzīgi kā Šampeinas 
bibliotēkā, arī Ērbanas brīvā bibliotēka 
daļu grāmatu patur, bet daļu pārdod — 
iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti bibliotēkas 
budžetā un tērēti dažādu programmu 
īstenošanai vai krājuma papildināšanai. 
Jāpiebilst, ka ASV tā ir tradīcija — grā-
matu ziedotāji zina un respektē šo kār-
tību.

Bibliotēkai raksturīgs daudzvalodīgs 
un daudznacionāls klientu loks, jo to 
labprāt apmeklē imigranti. Tā kā biblio-

Ērbanas brīvā bibliotēka

Elektronisko resursu piedāvājums Ērbanas bibliotēkā. 
Mapēs pieejami disku vāciņi un apraksti, paši diski gla-
bājas krātuvē aiz centrālā apkalpošanas galda
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tēka maksimāli cenšas nodrošināt ikvienam literatūru 
dzimtajā valodā un par viņu etnisko dzimteni, tās krā-
jums ir faktiski visās valodās, kuru pārstāvji apmeklē 
bibliotēku.

Bērnu nodaļa atrodas bibliotēkas apakšējā stāvā. Tā 
ir ļoti plaša un pārredzama, ar atbilstošām mēbelēm. 
Sienas apgleznotas, lai raisītu bērnu iztēli; ir telpa, kur 
spēlēties un organizēt pasākumus, šeit sienu gleznoju-
mus maina vismaz reizi gadā — atkarībā no izvēlētās 
vasaras lasīšanas tematikas. Sienu apgleznošanu veic 
divi uz pusslodzi noalgoti bibliotēkas mākslinieki-no-
formētāji. Telpa iekārtota, pateicoties kādas ģimenes 

bērns izlasa 10 grāmatas par kādu tēmu, vienpadsmito 
-

majām 5 izlasītajām grāmatām tiek saņemta loterijas 
biļete. Vecāki priekšā lasīšanas aktivitātēs tiek iesaistīti, 
nodrošinot viņiem bezmaksas ka+ju kafejnīcā. Dažādu 
programmu un pasākumu organizēšanā bibliotēka sa-
darbojas ar vietējiem uzņēmējiem — iesaista kā spon-
sorus, popularizē viņu darbību un piedāvājumu.

Šampeinas apgabala vēstures arhīvs

Šampeinas apgabala vēstures arhīvs (Champaign 
County Historical Archive) no mazas vēstures istabiņas 
pārvērties par Ērbanas brīvās bibliotēkas atsevišķu 
nodaļu, kas specializējusies vietējās vēstures un ģe-
nealoģijas vākšanā un piedāvāšanā sabiedrībai. Arhīva 

Sienu gleznojumus katru ga-
du pielāgo vasaras lasīšanas 
tēmai

Ērbanas bibliotēkā savas izvēlētās grā-
matas nav jānēsā uz rokām

Bērnu nodaļa Ērbanas bibliotēkā

ziedojumam — šādā veidā viņi vēlējās iemūžināt sa-
vas pāragri aizgājušās meitiņas piemiņu. Ar vecāku 
atļauju internetu bērni var izmantot sākot no 8 gadu 
vecuma. Bibliotēka aktīvi sadarbojas ar skolām un at-
balsta mācību procesu — apmāca bērnus darboties 
ar fotoaparātu, videokameru, rāda, kā iegūto mate-
riālu apstrādāt un saglabāt. Interesanta ir bibliotēkas 
lasītveicināšanas programma bērniem līdz 5.klasei. Ja 
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elastīgiem un ātriem, arī pašas aģentūras darba 
speci+ka pieprasa radošumu un mobilitāti.

Rakstu vēlos noslēgt ar dažiem “Upshot” mār-
ketinga aģentūras kolēģu ieteikumiem, ko ir derīgi 
ņemt vērā ikvienai bibliotēkai:

• bibliotēkai jābūt ar savu “seju” jeb zīmolu 
— tas var būt logo, kāds priekšmets, tēls vai 
skats, kuru ieraugot, cilvēkam uzreiz raisās 
asociācijas, un viņš jau iepriekš zina, ko biblio-
tēkā var saņemt un sagaidīt;

• esiet gatavi pārmaiņām, esiet “nemitīgā stresa 
situācijā”, jo jebkurā brīdī var kaut kas notikt, 
mainīties, un jums būs jāmainās tam līdzi;

• esiet radoši un traki;
• izvērtējiet lietas, ko darāt, — vai tas patiešām 

ir nepieciešams jūsu lietotājiem, vai arī tiek 
darīts darīšanas pēc, vai ieguldītais darbs dod 
tik pat lielu atdevi un labumu bibliotēkai un 
visai sabiedrībai.

Foto no autora personīgā arhīva

1

Dreimanes saruna ar Mortensonu centra direktori Barbaru Fordu 
un asociēto direktori Sūzanu Šnueri “Stipras bibliotēkas ir stipras 
sabiedrības pamats!” žurnāla 50.numurā (2.–6.lpp.; http://www.lnb.
lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/Stipras%20
biblioteekas%20ir.pdf ) un Valdas Ozoliņas raksts “ASV bibliotēkas un 
“FISH!” filozofija: globālo bibliotēku līderu un inovatoru programma” 
žurnāla 53.numurā (2.–9.lpp.; http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/
Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/ozolina-asv-bibliotekas-un-
fish-filozofija.pdf ); īsu informatīvu ieskatu par mācību finansējumu 
un dalībniekiem var gūt arī žurnāla 53.numura “Latvijas bibliotēku 
notikumu apskatā” (94., 103.lpp.; http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/
Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/latvijas-biblioteku-notikumu-
apskats-2011-01-03.pdf).

2 Čikāgas bibliotēkas darbinieku veidotā sadaļa darba meklētājiem 
aplūkojama bibliotēkas tīmekļa vietnes http://www.chipublib.org 
tīmekļa lappusē http://www.chipublib.org/cplbooksmovies/espfor/job_
searchers/js_index.php.

kolekcijā ir mutvārdu vēsture, ģimeņu 
vēsture, uzvārdu saraksti, dažādu ie-
stāžu o+ciālie dokumenti, tiesu doku-
menti, laikraksti, fotogrā+jas un citi ar 
vietējo kopienu visplašākajā nozīmē 
saistīti materiāli. Lai izmantotu arhīva 
materiālus, nav nepieciešama speciā-
la atļauja, kā tas pierasts tradicionāla-
jos arhīvos. Kolekcijas tiek piedāvātas 
arī internetā (http://www.urbanafree-
library.org/archives), tiesa gan — au-
tortiesību ierobežojuma dēļ tikai pašu 
arhīva darbinieku veidotie materiāli, 
kā arī dokumenti, kam panākta vieno-
šanās ar autortiesību turētājiem. In-
teresanti tas, ka, lai izvairītos no tiesu 
darbiem saistībā ar autortiesību pārkāpumiem, mate-
riālus, kurus aizsargā autortiesības, lietotājs kopē pats 
(proti, nospiež kopētāja pogu), līdz ar to pats arī atbild 
par materiālu izmantošanu. Šis process stingri noteikts 
bibliotēkas lietošanas noteikumos.

“Upshot” mārketinga aģentūras 
bibliotēka

Viesojoties Čikāgā, apmeklējām mārketinga aģen-
tūru “Upshot” (http://www.upshot.net), kurai ir sava 
bibliotēka. Jāsaka uzreiz, ka tā nav tradicionāla biblio-
tēka, lai gan visiem bibliotēkas darbiniekiem ir biblio-
tekārā izglītība. Aģentūra nodarbojas ar reklāmas un 
mārketinga kampaņu izstrādi dažādiem uzņēmumiem 
un kopumā nodarbina 160 cilvēkus. Visām aģentūras 
nodaļām ir savs īpašs nosaukums, bibliotēka, piemē-
ram, ir “Avots” (The Source). Bibliotēkas darbinieku pa-
matuzdevums ir nodrošināt ar informāciju aģentūras 
darbiniekus, kuri izstrādā kādu uzņēmuma pasūtīju-
mu. Otrs svarīgākais bibliotēkas darbinieku uzdevums 
ir veikt pētījumus par noteiktām tēmām, kas saistītas ar 
uzņēmējdarbību, reklāmu un patērētājiem, piemēram, 
jauno māmiņu bērnu barošanas paradumi, kosmētikas 
izmantošanas tendences jauniešu vidū. Šie pētījumi 
tiek veikti, lai ar tajos gūtajiem rezultātiem palīdzētu 
kvalitatīvāk veikt pasūtījumus, kā arī ievāktu informā-
ciju par aģentūras klientu konkurentiem, viņu darbību 
un mārketinga aktivitātēm.

Šajā bibliotēkā neredzējām nedz plauktus ar grā-
matām, nedz katalogu skapjus, jo tur to vienkārši ne-
bija. Straujais darba ritms un lietotāju prasības liek būt 

Arī šādi var reklamēt bibliotēkas pakalpojumus

Ideja konfekšu traukam — ātri, ērti 
un bez lieliem finanšu ieguldījumiem. 
Bet vai bibliotekāra sirdsapziņa to 
pieļaus?

D
A

Ž
Ā

D
A

 I
N

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

 
 

 


