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Bibliotēku Pasaule Nr.57 (2012)

Māra Jēkabsone

Ieskats dažos bibliotēku 
nozares pētījumos Latvijas 
Universitātes 70.konferencē
2012.gada februārī Latvijas 
Universitātes (LU) 70.konferen-
ces ietvaros notika trīs bibliotē-
ku nozarei veltītas sēdes: divas 
organizēja LU bibliotēka (LUB), 
vienu — LU Sociālo zinātņu 
fakultātes (SZF) Informācijas 
un bibliotēku studiju nodaļa 
(IBSN). LUB sēde kā atsevišķa 
LU konferences sastāvdaļa no-
tika jau piekto gadu, taču di-
vas dienas — pirmoreiz. Sēžu 
apmeklētāji varēja iepazīties 
ar LUB darbinieku jaunākajiem 
nozares pētījumiem — tika no-
lasīti 8 referāti un 6 ziņojumi, 
prezentēti 10 stenda referāti, 
kā arī notika grupu diskusija 
par informācijpratības nodar-
bību problēmām un iespējām 
akadēmiskajās bibliotēkās.1 LU 
SZF IBSN sēdē nodaļas mācīb-
spēki un doktoranti nolasīja 6 
ziņojumus, kas pārsvarā bija 
veltīti atmiņas institūciju digitalizācijas darba 
izpētei valsts pētījumu programmas “Nacionālā 

identitāte” paspārnē.2

LUB krājuma dinamika un atsevišķu 
pakalpojumu izvērtējums

LUB Lietotāju servisa nodaļas bibliotekāres Tamāra 
Černišova un Daina Gavare bija sagatavojušas pār-
skatu par LUB Centrālās bibliotēkas krājuma dinamiku 
no 2009. līdz 2011.gadam. LUB krājumu veido: Centrā-
lās bibliotēkas universālais daudznozaru krājums, no-
zaru bibliotēku krājums un repozitārija krājums. LUB 
krājuma izvērtēšana notiek ciešā sadarbībā ar nozaru 
ekspertiem — krājuma izvērtēšanu koordinē LUB Krā-

juma komisija, kas lemj par informācijas resursu sa-
dalīšanu aktīvajā un mazizmantotajā daļā un krājuma 
pārvietošanu, pamatojoties uz šo sadalījumu. Krājuma 
dinamika ietver arī brīvpieejas krājuma palielināšanu 
vai samazināšanu. Lai gan LUB Centrālās bibliotēkas 
lasītavas brīvpieejas krājums kopš 2009.gada ir sarucis 
turpat uz pusi, jāuzsver, ka, pateicoties nepārtrauktai 
lasītavas krājuma izvērtēšanai un reorganizācijai, lasī-
tava tiek aktīvi izmantota. Sekojot pasaules bibliotēku 
pieredzei, brīvpieejā nodotas arī dažas krājuma daļas 
krātuvē, piemēram, vēstures mācību resursu krājums 
96 plauktmetru apmērā.

Ziņojumu par LUB Starptautiskā starpbibliotēku 
abonementa (SSBA) un dokumentu piegādes pakal-
pojuma izvērtēšanu pēc starptautiski atzītiem SSBA 

Saulainais LUB Daudznozaru 
bibliotēkas atpūtas stūrītis ir kā 
radīts apcerīgām studijām vai 
radošam mācību darbam
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kvalitātes kritērijiem piedāvāja LUB SBA speciālistes 
Irina Tiško un Odrija Gercāne. Visā pasaulē SSBA pa-
kalpojuma kvalitāte tiek vērtēta pēc četriem pamatkri-
tērijiem:

operativitāte (izpildes laiks);1) 
izpildes līmenis (%);2) 
izmaksas (cena);3) 
klientu apmierinātības līmenis.4) 

SSBA operativitāte atkarīga no dažādiem faktoriem 
— pārsvarā no bibliotēkas-piegādātājas. Visvairāk pie-
prasījuma izpildi ietekmē piegādātāja un pieprasītāja 
ģeogrā/skais attālums. SSBA izpildes līmenis ar katru 
gadu aug, taču 100% sasniegt nav iespējams, jo vien-
mēr gadīsies kāds atteikums no piegādātāja, piemē-
ram, izdevums pastāvīgi ir aizņemts. Tā kā pasūtītājs 
sedz piegādes izmaksas pilnā apmērā, SSBA pakal-
pojuma galvenais kritērijs ir cena. LUB 2007. un 2008.
gadā SSBA pakalpojums tika dotēts no LU budžeta. 
Šajos divos gados LUB bija vērojams liels SSBA piepra-
sījumu pieaugums, kas pēc dotācijas pārtraukšanas, 
protams, kritās. Turklāt atsevišķas valstis, kuras agrāk 
izdevumus piegādāja par velti, piemēram, Zviedrija, 
par SSBA pakalpojuma sniegšanu sāka pieprasīt mak-
su. Tomēr pakalpojuma cena ne vienmēr ir noteicošais 
faktors — pētniekiem tas visbiežāk ir pasūtījuma izpil-
des laiks, jo zinātnē laiks ir dārgs.

Ārzemju pētījumu rezultāti uzrāda samērā augstu 
klientu neapmierinātības līmeni, kas tiek skaidrots ar 
zemu klientu izpratni par autortiesībām, licencēšanu 
u.tml. Ko parasti vēlas vidējais SSBA pasūtītājs? — Ātri, 
bez maksas, vēlams personīgajā datorā vai citā piemē-
rotā iekārtā. Daļēji šo problēmu varētu atrisināt, veicot 
plašāku klientu informēšanu par dokumentu piegādes 
iespējām un ierobežojumiem. SSBA speciāliste I.Tiško 
gan piemetināja, ka pieprasījums pēc SSBA pakalpoju-
miem samazinās visā pasaulē. SSBA sāk aizstāt digita-
lizācija — klients izvēlas nevis /zisku grāmatu, ko at-
sūta pa pastu, bet izdevuma digitalizāciju pēc piepra-
sījuma. Tas ir ātrāk, bet bieži vien arī dārgāk. Tiem, kas 
to var atļauties, šis pakalpojums ir lielisks risinājums, 
turklāt digitalizācijas pieprasījumu atšķirībā no SSBA 

pieprasījuma lietotājs var veikt pats, bez bibliotekāra 
starpniecības.

Par interesantu un maz 
zināmu aktivitāti konferen-
ces dalībniekus informēja 
LUB bibliotekāre Gunta 
Dogžina, kas savā ziņoju-
mā analizēja LUB dalību 
Solidārajā mācību olimpi-
ādē. Solidārā mācību olim-
piāde (Olimpiada Solidaria 

de Estudio, http://www. 

olimpiadasolidaria.com , 
turpmāk SMO) ir starp-
tautiska aktivitāte, kuras 
mērķis ir palīdzēt attīstīt 
izglītību un veicināt solida-
ritāti visā pasaulē. SMO tiek 
rīkota kopš 2003.gada, Lat-
vija tajā piedalās no 2008.
gada. Olimpiādes laikā tās 
dalībnieki mācās kādā no 
lasītavām, kas ir iesaistīju-
sies akcijā, un par katru tur pavadīto stundu olimpiādē 
iesaistījušies sponsori — valsts institūcijas un/vai pri-
vātuzņēmumi — ziedo vienu eiro, lai /nansētu četrus 
mācību projektus, kuri izvēlēti attiecīgā gada olimpi-
ādē. Olimpiādes galvenie organizētāji ir divas spāņu 
nevalstiskās organizācijas: “Coopera” — Jóvenes para 

la Cooperación Internacional al Desarrollo (Jaunieši 
par sadarbību attīstībai) un Cooperación Internacional 
(Starptautiskā sadarbība). Latvijā SMO organizē Ko-
pienas attīstības centrs. LUB šajā aktivitātē piedalās 
kopš 2008.gada un tajā iesaistījušās piecas lasītavas: 
Daudznozaru bibliotēkas lasītava, Ekonomikas zinātņu 
bibliotēkas lasītava, Humanitāro zinātņu bibliotēkas 
lasītava, Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkas 
lasītava un Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkas lasī-
tava. Diemžēl ar katru gadu sarūk dalībnieku skaits — 
ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Pozitīvi savukārt 
ir tas, ka ar katru gadu aug dalībnieku pavadītais laiks 
bibliotēkā. Īpaši vērtīgi, ka iegūtā nauda paliek Latvijā 
un tiek ieguldīta Latvijas skolās (mācību līdzekļu iegā-
dei, telpu remontam u.tml.), piemēram, šogad SMO 
iegūtais /nansējums tiks ziedots Rubas pagasta inter-
nātskolai. Jācer, ka akcija nepilnu 10 gadu laikā tomēr 
nav sevi izsmēlusi. Lai veicinātu sekmīgu tālāku SMO 
norisi, nepieciešams vairāk informācijas — plakātu, 
ziņu sociālajos tīkos utt. Tikpat svarīgi ir panākt, lai Lat-
vijas dalībnieku iegūtie līdzekļi paliktu Latvijā (ne katru 
gadu projektā iegūtos līdzekļus ir saņēmusi arī Latvija), 
tā ir vislabākā motivācija, atzina G.Dogžina.

LUB speciālās kolekcijas

Plašu referātu par LUB speciālajām kolekcijām snie-
dza LUB direktores vietniece Mārīte Saviča. Plakātu 
sesijā LUB speciālajām kolekcijām bija veltīti 6 plakā-
ti. LUB var lepoties ar daudzām vērtīgām speciālajām 

LUB SBA 
speciāliste 
Odrija Gercāne LUB 

bibliotekāre 
Gunta Dogžina
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kolekcijām, vairākas no tām veidojuši Latvijā un pa-
saulē atzīti zinātnieki. Speciālo kolekciju veidošanas 
tradīcijas dažādās valstīs un bibliotēkās atšķiras. 
Tikpat dažādas ir speciālo kolekciju de/nīcijas, taču 
vairumu speciālistu vieno uzskats, ka speciālās kolek-
cijas ar kādu īpašu pazīmi atšķiras no vispārējā biblio-
tēkas krājuma un tāpēc ir saglabājamas kā atsevišķas 
krājuma sastāvdaļas. LUB speciālās kolekcijas ir gan 
pašas bibliotēkas veidotas, gan iegūtas no kolekciju 
īpašniekiem — ievērojamām personām, institūtiem, 
organizācijām, biedrībām, kas ir vai ir bijušas saistī-
tas ar LU darbību. Tā kā katram dāvinātājam nav ie-
spējams izveidot atsevišķu kolekciju, LUB tiek rūpīgi 
izvērtēts dāvinātāja nozīmīgums LU, Latvijas un pa-
saules mērogā. LUB speciālo kolekciju aprakstus var 
izlasīt LU portāla LUB sadaļā “Speciālās kolekcijas un 
dāvinājumi”3. Detalizētāk M.Saviča raksturoja piecas 
LUB speciālās kolekcijas:

1) LU rektora, profesora Ernesta Felsberga un 
LU Mākslas kabineta kolekcija. E.Felsbergs 
(1866–1928) ir mākslas zinātnieks, pirmais LU 
rektors. 20.gadsimta 20.gados viņš izveidoja 
LU Mākslas kabinetu ar bagātīgu priekšmetu 
un grāmatu kolekciju, kas 20.gadsimta sāku-
mā bija plašākā un vērtīgākā šāda veida ko-
lekcija Latvijā. Tā kā E.Felsberga veidotais LU 
Mākslas kabinets 1957.gadā tika izformēts, 
kolekcija ieguvusi īpašu vērtību mākslas 
vēsturnieku acīs. Kolekcija sastāv no divām 
daļām: LU Mākslas kabineta bibliotēkas un 
E.Felsberga personīgās bibliotēkas;

2) Profesora Stranda bibliotēka. Norvēģu 
zoologs Embriks Strands (1876–1947) sa-
vas dzīves laikā ir sakrājis plašu bibliotēku 

par dabaszinātnēm, galvenokārt zooloģiju. No 
1922. līdz 1947.gadam viņš bija LU profesors. 
Pirms nāves E.Strands bija izteicis vēlēšanos, lai 
viņa bibliotēka pārietu toreizējās Latvijas Valsts 
universitātes Bioloģijas fakultātes Sistemātiskās 
zooloģijas katedras īpašumā kā nedalīta vienība, 
saglabājot nosaukumu “Profesora Stranda bib-
liotēka”. Kolekcija ir unikāls krājums zooloģijā un 
entomoloģijā, īpaši vācu, angļu un franču valo-
dā;

3) LU profesora Pētera Šmita kolekcija. P.Šmits 
(1869–1938) ir valodnieks, etnogrāfs, folklorists. 
No 1920. līdz 1938.gadam viņš bijis LU profesors. 
P.Šmita kolekcija ietver ap 1400 grāmatu valod-
niecības nozarē. Speciālisti kā īpaši vērtīgus ma-
teriālus izceļ izdevumus mandžūru valodā;

4) LU izdevniecības izdevumu kolekcija. Kolekci-
jā vienkopus glabājas visi LU izdevniecības (šo-
brīd — LU Akadēmiskais apgāds) izdotie izdevu-
mi kopš 1921.gada: rakstu krājumi, mācībspēku 
lekciju konspekti, mācību līdzekļi, konferenču 
programmas, kartogrā/skie izdevumi, bibliogrā-
/skie rādītāji u.c.;

5) Reto izdevumu un rokrakstu kolekcija. Ko-
lekcija ietver: seniespiedumus līdz 1801.gadam, 
seniespiedumus, kas Latvijā svešvalodās izdoti 
līdz 1830.gadam, seniespiedumus latviešu valo-
dā līdz 1855.gadam, iespieddarbus, kuri atbilst 
retumu statusam (piemēram, izdevumi ar antik-
vāru un māksliniecisku vērtību), gravīras, perga-
mentus, rokrakstus, kartes, attēlizdevumus (fo-
togrā/jas), izdevumus par LU vēsturi.

2004.gadā pilnīgi nejauši Humanitāro zinātņu biblio-
tēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 69 tika atrastas Napoleona 

Ieskats LUB plakātu sesijā
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dibinātā Ēģiptes zinātnes institūta izdotās oriģināl-
gravīru kolekcijas “Description de l’Égypte ou Recueil 
de observations et des recherches qui ont été faites 
en Égypte pendant l’éxpédition de l’armée française” 
(“Ēģiptes apraksts vai piezīmju kolekcija, kura veidota 
Ēģiptē Francijas armijas ekspedīcijas laikā”) 2.izdevums, 
kas izdots Parīzē 1821.–1829.gadā. Izdevums bija slik-
ti saglabājies un tika restaurēts. Stāstot par Ēģiptes 
gravīru “atdzimšanu” LUB krājumā, M.Saviča akcentēja 
divas atziņas, ko būtu vērts iegaumēt ikvienam biblio-
tekāram. Pirmkārt, saudzīga attieksme pret krājumu 
— daudz vērtīgu materiālu ir izdevies saglabāt tikai 
pateicoties darbinieku rūpībai, taču tikpat liela krāju-
ma daļa diemžēl ir bojāta, kam par iemeslu galveno-
kārt bijusi nevērīga personāla attieksme. Otrkārt, dzī-
ve ir neparedzama, un nav iespējams prognozēt, kurā 
mirklī kāds dokuments iegūs īpašu vērtību. Piemēram, 
pēc 2011.gada 17.decembra ugunsnelaimes Ēģiptes 
zinātnes institūtā Kairā, kad sadega daudzas iepriekš 
minētā izdevuma gravīras, LUB gravīras ir ieguvušas 
pavisam citu vērtību, nekā līdz šim.

LUB studentu skatījumā

LUB Bioloģijas zinātņu bibliotēkas bibliotekāre Ilze 
Alekšūne, veicot studentu aptauju, izpētījusi LUB pa-
kalpojumu kvalitāti Bioloģijas zinātņu bibliotēkā. An-
ketēšanā noskaidrots, ka vairums studentu ir apmie-
rināti gan ar bibliotēkas krājumu (78% respondentu), 
gan bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem (76% 
respondentu). Studentus visvairāk neapmierina mak-
sas pakalpojumi, kurus viņi uzskata par pārlieku dār-
giem (73% respondentu). Tas pats sakāms par, studen-
tuprāt, nepamatoti augsto soda naudu. Gandrīz cetur-
tā daļa studentu (24% respondentu) nav apmierināti 
arī ar piedāvāto pakalpojumu klāstu un kvalitāti, jo, 
viņuprāt, bibliotēka nepiedāvā visu veiksmīgam studi-
ju darbam nepieciešamo — studenti vēlas siltākas un 
plašākas telpas, vairāk darbavietu pie datoriem, turklāt 
ne tikai pie bibliotēkas datoriem, bet arī lai bibliotēkā 
būtu pieejams vairāk elektrības rozešu, kur studenti 
varētu pieslēgt savus portatīvos datorus. Tika arī pār-
mests, ka bibliotēkas datori bieži ir salūzuši vai uz tiem 
nav pieejama nepieciešamā programmatūra. Studenti 
vēlas, lai bibliotēka strādātu garāku darbalaiku, lūdz 
pagarināt žurnālu izsniegšanas laiku, klusas telpas dar-
bam ar izdevumiem, kurus neizsniedz uz mājām, kā arī 
vēl vienu darbinieku semestra sākumā, kad bibliotē-
kā veidojas garas rindas. LUB direktore I.Gudakovska 
skaidroja, ka uz studentu neapmierinātību var raudzī-
ties divējādi — no vienas puses, visi studentu ieteiku-
mi ir ņemami vērā un pēc iespējas izpildāmi (grūtības 
visvairāk sagādā Bioloģijas zinātņu bibliotēkas mazās 
telpas), no otras puses, vairums studentu ir neinfor-
mēti, slinki un kaprīzi. Piemēram, stacionāro datoru 
Bioloģijas zinātņu bibliotēkā patiešām ir maz, taču ir 
portatīvie datori, kuri tikpat kā netiek pieprasīti, dārgās 
kopēšanas vietā iespējams izmantot bezmaksas ske-
nēšanu... Ja studenti nav informēti par šīm iespējām, 

daļēji vainīgi ir arī bibliotekāri, kuriem vajadzētu vairāk 
informēt lietotājus, taču pie sava slinkuma vainojams 
tikai pats students, un ja ir slinkums, tad jāmaksā.

LUB Ekonomikas zinātņu bibliotēkas bibliotekāre 
Viktorija Vaitkune noskaidrojusi studentu viedokli 
par LUB grāmatu izsniegšanas-nodošanas pašapkal-
pošanās iekārtām un to izmantošanu. Pētījuma autore 
veica lietotāju anketēšanu LUB Daudznozaru, Ekono-
mikas zinātņu un Humanitāro zinātņu bibliotēkā. Grā-
matu izsniegšanas-nodošanas pašapkalpošanās iekār-
tas ir salīdzinoši jauns LUB pakalpojums. Šobrīd LUB 
lietotājiem pieejamas trīs pašapkalpošanās iekārtas: 
pirmā grāmatu izsniegšanas-nodošanas pašapkalpo-
šanās iekārta tika atklāta 2010.gada 16.martā Huma-
nitāro zinātņu bibliotēkā, Daudznozaru bibliotēkā tā 
pieejama kopš 2010.gada decembra, bet Ekonomikas 
zinātņu bibliotēkā — no 2011.gada septembra. Aptau-
jā noskaidrots, ka ne visi studenti izmanto pašapkalpo-
šanās iekārtu — to izmanto 75%, bet neizmanto 25% 
respondentu. Daļa studentu šo iekārtu neizmanto, jo 
viņiem tā nešķiet vajadzīga, citi atzīst, ka nav informē-
ti par šādu iespēju. Ir studenti, kas uzskata, ka vieglāk 
ir grāmatu palūgt bibliotekāram (vēl viens slinkuma 
rādītājs) vai arī dod priekšroku cilvēciskajam kontak-
tam. Pašapkalpošanās iekārtas vairāk tiek izmantotas 
dokumentu nodošanai (43%) nekā izsniegšanai (37%). 
Iespējams, ka studenti jūtas drošāk, ja grāmatu viņiem 
tomēr izsniedz bibliotekārs — dokumentu nodoša-
nā cilvēciskais faktors nav tik svarīgs kā izsniegšanā. 
Pašapkalpošanās iekārtu grāmatu lietošanas termiņa 
pagarināšanai izmanto 11%, bet lietotāja konta pār-
lūkošanai — 9% studentu. Kopumā LUB pašapkalpo-
šanās iekārtas tiek izmantotas gana aktīvi un lielāko 
daļu lietotāju apmierina gan to iespējas, gan saskarne 
un funkcionalitāte. Tas, ka 27% respondentu vēl jo- 
projām dod priekšroku apkalpošanai pie bibliotekāra, 
ir mainīgs rādītājs, jo studentu skaits, kas labprātāk iz-
manto pašapkalpošanās iekārtu (V.Vaitkunes pētījumā 
— 29%, kas tomēr ir mazliet vairāk, nekā bibliotekārās 
apkalpošanas cienītāju), nākotnē varētu tikai augt. Lie-
lākā daļa — 44% studentu — izmanto abus variantus 
un rīkojas pēc situācijas, kas nozīmē, ka pašapkalpo-
šanās iekārtu izmantošanu nosaka gan tehniski, gan 
cilvēciski faktori.

Informācijpratības nodarbību 
veiksmes priekšnoteikumi

Lai gan grupu diskusijas temats bija informācijpra-
tības attīstība un lietotāju apmācība LUB, diskusijā tika 
iztirzāti viedokļi arī par informācijpratības nodarbībām 
citās augstskolās un akadēmiskajās bibliotēkās, kā arī 
pārrunāti vispārīgi informācijpratības jautājumi. Kā gal-
venie traucējošie iemesli studentu apmācībai informā-
cijpratībā augstākajās mācību iestādēs tika atzīti kat-
ras augstskolas nozaru speci/ka un cilvēciskais faktors. 
Piemēram, LU piedāvā studijas daudzās nozarēs, līdz ar 
to katras nozares studentiem būtu nepieciešama sava 
pieeja informācijpratības apmācībā. Tikpat daudzvei-
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dīga ir LU studentu auditorija, kas atšķiras gan pēc 
vecuma, gan prasmju līmeņa. Tika atzīts, ka noteico-
šais tomēr nav studentu vecums, bet iemaņas, tāpēc 
dažāda līmeņa nodarbības organizējamas nevis pēc 
vecuma, bet pieredzes. Tā kā studentu vidū dominē 
gados jauni cilvēki, nodarbību norisi ietekmē arī tādi 
cilvēciskie faktori kā slinkums, nenopietna attieksme, 
pārlieka pašpārliecinātība attiecībā uz informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju prasmēm un motivācijas 
trūkums. Diemžēl izpratnes par informācijpratības no-
darbību nepieciešamību bieži vien nav arī pasniedzē-
jiem. Liela nozīme ir pieredzei, kas studentam nāk līdzi 
no ģimenes un skolas. Ja skolēnam skolā nav bijis in-
formācijpratīga skolotāja un bibliotekāra, tad, ienākot 

augstskolā, viņš nereti neprot pat to, kas viņam bija 
jāprot jau vidusskolā.

Vairumā gadījumu tas, kurš veido informācijpratī-
bas nodarbību saturu un vada šīs nodarbības, ir bib-
liotekārs, līdz ar to svarīgas ir bibliotekāra prasmes 
ne tikai kā bibliotekāram, bet arī kā pedagogam. 
Pirmkārt, bibliotekāram, kurš pasniedz informācijpra-
tības nodarbības kādas nozares studentiem, ir jābūt 
padziļinātām zināšanām šajā nozarē un tās resursos. 
Otrkārt, lai pasniegtu nodarbības, nepieciešamas pe-
dagoģiskās un psiholoģiskās prasmes, piemēram, 
prasme organizēt nodarbību, dažādu mācību meto-
žu pārvaldīšana, spēja uzrunāt auditoriju, atbilstoši 
reaģēt dažādās situācijās, ieinteresēt, pārliecināt. Pe-
dagoģiskās prasmes apgūstamas dažādos pedagogu 
pilnveides kursos, taču prasmi uzstāties auditorijas 
priekšā un pārliecību par sevi kā pasniedzēju var iegūt 

tikai praktiska darba un pieredzes ceļā. Daudzi diskusi-
jas dalībnieki uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi dalīties pieredzē 
ar kolēģiem — lai varētu mācīties ne tikai no savām, 
bet arī citu kļūdām.

Informācijpratība kā atsevišķs studiju kurss tika 
atzīta par ideālu, kuru dažādu administratīvu, organi-
zatorisku un cilvēcisku faktoru dēļ ir ļoti grūti īstenot. 
Vieglāk un arī praktiskāk ir vienoties ar konkrētu pa-
sniedzēju, kas atsevišķu kursu ietvaros noteiktā laikā 
dod vārdu bibliotekāram. Sadarbība ar pasniedzēju 
ļauj informācijpratības nodarbības piedāvāt vispiemē-
rotākajā brīdī, jo tās nedrīkst būt ne par agru, ne par 
vēlu. Pirmkursniekiem nepieciešama vispārīgāka in-
formācija, bet vecāko kursu studentiem — padziļinā-

tas apmācības, sevišķi nozares resursos. Laba iespēja ir 
informācijpratības e-kurss, taču tā apguvei nepiecieša-
ma papildu motivācija, jo brīvprātības princips mēdz 
nedarboties. Vislabākā motivācija gan pasniedzējiem, 
gan studentiem ir dažādi administratīvi līdzekļi: rīko-
jums, papildu /nansējums vai kredītpunkti, serti/kāts, 
obligāta ieskaite atsevišķu kursu ietvaros u.c. Studen-
tus motivē pasniedzējs, bet pasniedzēju — adminis-
trācija un kolēģi. Ja pasniedzējs no studenta pieprasīs 
kvalitatīvu informāciju, viņš būs spiests iemācīties to 
sameklēt.

Dienaskārtībā — arī bibliotekāru 
prasmes

Aktīvi darbojoties bibliotēkas lietotāju, studentu, 
skolēnu un citu sabiedrības grupu apmācībā, nereti 

Diskusijas par 
informācijpratību 
dalībnieki
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piemirstam, kādas prasmes nepieciešamas pašiem 
bibliotekāriem. Uzmanību nozaru bibliotekāru izglītī-
bai pievērsa LUB Zemes un vides zinātņu bibliotēkas 
galvenā bibliotekāre Valija Liepkalne. Angļu valodā 
nozares bibliotekārs tiek saukts par “subject librarian”, 
kas burtiski tulkojams kā “priekšmetu bibliotekārs”. 
Loģiski būtu domāt, ka nozares bibliotekāram nepie-
ciešama izglītība gan bibliotēkzinātnē un informācijas 

zinātnē, gan tajā noza-
rē, kuras bibliotēku viņš 
pārstāv. Taču uzskati šajā 
jomā ir tikpat pretrunīgi, 
cik prasības amata ieņem-
šanai. Bieži priekšplānā 
tiek izvirzītas zināšanas 
un grāds kādā zinātņu 
nozarē un tehnoloģiskās 
prasmes, savukārt citi 
uzskata, ka galvenais ir 
spēja meklēt informāciju 
un strādāt ar atslēgvār-
diem, nevis speciālās zi-
nāšanas. Piemēram, ASV 
(pretēji Lielbritānijai) val-
da uzskats, ka svarīgākas 
par nozares zināšanām ir 
attiecīgā priekšmeta me-
todikas zināšanas. Arī re-
ferente atzina, ka nozaru 

bibliotekāriem gan ikdienas darbā, gan amata prasī-
bās dominē nevis nozaru izglītība, bet citas zināšanas 
un prasmes — informācijas un komunikācijas tehnolo-
ģijas, psiholoģija, pedagoģija u.tml.

Bibliotekāru gatavību pārmaiņām izpētījusi LUB Ka-
taloģizācijas nodaļas galvenā bibliotekāre Ilga Manti-
niece. Viņa atzina, ka pēdējās 
nozīmīgākās pārmaiņas radījis 
internets, kura ietekmi var salī-
dzināt ar savulaik visaptverošas 
izmaiņas radījušo valodas un 
rakstības izveidošanos un grā-
matu iespiešanas izgudrošanu. 
Taču gatavība pārmaiņām nav 
gatavība tehnoloģiskajām pār-
maiņām vien, galvenais ir cilvē-
ciskais faktors, līdz ar to gatavību 
pārmaiņām var uzskatīt par vie-
nu no cilvēka kvalitātēm, kas vai 
nu veicina vai kavē gan viņa pie-
nākumu izpildi, gan attiecības 
ar apkārtējo pasauli. Kā lielisku 
pārmaiņu bibliotekāra piemēru I.Mantiniece minēja 
“Bibliotekāru 2.0”, īpaši amerikāņu bibliotekāres Lauras 
Koenas (Laura Cohen) 2006.gadā publicēto “Bibliote-
kāra 2.0 manifestu” (“A Librarian’s 2.0 Manifesto”)4, kurš 
spilgti atklāj galvenās pārmaiņu bibliotekāram nepie-
ciešamās rakstura īpašības: atvērtību, elastību, toleran-
ci, aktivitāti, drosmi, godīgumu, uzņēmību... Prasmju 
un kompetenču uzskaitījumu manifestā neatrast, jo 

tās var it viegli apgūt, ja cilvēkam piemīt visas iepriekš 
nosauktās rakstura īpašības. Bibliotekāri ir gatavi pār-
maiņām, taču tā vairumā gadījumu ir pasīvā gatavība, 
secinājusi referente. Cilvēkiem nereti nav pārliecības 
par vadības atbalstu (īpaši problēmsituāciju gadīju-
mā), trūkst pārliecības par saviem spēkiem. Visvairāk 
pārmaiņām un darbinieku iniciatīvai kaitē neatbilsto-
ša, stagnējoša vide. I.Mantiniece ieteica pedagoģisko 
darbu vērst ne tikai uz bibliotēkas lietotājiem, bet arī 
kolēģiem — stāstīt par savu pieredzi, pētījumiem utt. 
Viņasprāt, ideāls risinājums ir pieredzes apmaiņa emu-
āros, jo tad šīm idejām var piekļūt ikviens, kuru tas in-
teresē.

Digitālās 
kolekcijas un 
“Bibliotēka 2.0”

LU SZF IBSN docente 
Līga Krūmiņa pēc biblio-
tēku digitālo kolekciju iz-
pētes iepriekšējos gados 
ķērusies pie arhīvu digitā-
lajām kolekcijām — šoreiz 
Latvijas Valsts arhīva (LVA) 
no 2004. līdz 2011.gadam 
veidotajām virtuālajām 
izstādēm. 2004.gads uz-
skatāms par digitalizāci-
jas sākuma gadu LVA, un virtuālās izstādes ir viens no 
veiksmīgākajiem digitalizācijas virzieniem, kas ļauj ne 
tikai turpināt stacionārās izstādes dzīvi virtuālajā telpā, 
bet arī nodrošināt daudzu arhīva dokumentu saglabā-
šanu un popularizēšanu. Latvijas bibliotēkām virtuālās 
izstādes nav svešas, taču no atsevišķiem LVA projek-

tiem iespējams gūt intere-
santu un noderīgu pieredzi. 
Kā veiksmīgākās un nozīmī-
gākās L.Krūmiņa izcēla trīs 
LVA virtuālās izstādes:
1) “Mākslinieks Eduards 
Kalniņš dokumentos un 
gleznās”, kur uz vienkārša 
tehnoloģiska risinājuma pa-
mata harmoniski pasniegts 
vizuālais un informatīvais 
vēstījums (http://www.itl.

rtu.lv/kalnins);
2) “Aizvestie. 1941.gada 
14.jūnijs”, kas veidota pēc 
tāda paša nosaukuma nu 

jau par bibliogrā/sku retumu kļuvušas grāma-
tas (Rīga : Latvijas Valsts arhīvs : Nordik, 2001). 
Izstādes pievienotā vērtība ir datubāze par 
1941.gada 14.jūnijā izvestajām personām un 
trīs izsūtīto dzīvesstāsti (http://www.itl.rtu.lv/

LVA/dep1941);
3) “Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvi-

jā/Baltijā”, kura ievērojama ar lielo sadarbības 

LUB Zemes un 
vides zinātņu 
bibliotēkas 
galvenā 
bibliotekāre 
Valija Liepkalne

LUB Kataloģizācijas 
nodaļas galvenā 
bibliotekāre Ilga 
Mantiniece

LU SZF IBSN 
docente Līga 
Krūmiņa
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partneru skaitu, turklāt šī sadarbība bija brīv-
prātīga, jo izstādes veidošanai netika piesais-
tīts nekāds papild/nansējums (http://www.itl.

rtu.lv/LVA/Praga68).5

LVA dokumentu digitalizācija pārsvarā notiek doku-
mentu saglabāšanas nolūkos un pēc klientu pieprasīju-
ma. Diemžēl digitalizētie doku-
menti, izņemot to ievietošanu 
virtuālajās izstādēs, nekādi ne-
tiek popularizēti.

Interesantu dažādu lietotāju 
grupu skatījumu uz digitālajām 
kolekcijām piedāvāja LU SZF 
IBSN vadītāja Baiba Holma, 
kas izpētījusi un salīdzinājusi 
digitālo kolekciju lietojamību, 
balstoties uz sabiedrības ieda-
lījumu paaudzēs. Tāpat kā LU 
SZF IBSN lektore Baiba Mūze, 
arī B.Holma atzina, ka par spī-
ti gana apjomīgajam atmiņas 
institūciju digitālo kolekciju 
masīvam6, to izmantojamība 
vēl aizvien ir zema. Visvairāk te 
vainojams apstāklis, ka šīs kolekcijas ir grūti pamanā-
mas, un ne tikai tāpēc, ka meklēšanas sistēma “Google” 
atmiņas institūciju veidoto digitālo kolekciju objektus 
tikpat kā nemeklē (neindeksē). Vairums šo kolekciju ir 
paslēptas dziļi bibliotēku tīmekļa vietnēs un ir atroda-
mas vien tad, ja uz tām speciāli norāda. B.Holmas pētī-
jums ir balstīts uz valsts pētījumu programmas “Nacio-
nālā identitāte” ietvaros 2011.gada pavasarī notikušās 
Latvijas iedzīvotāju aptaujas un fokusgrupu diskusiju 
pamata. Respondentu vecums ir no 15 līdz 68 gadiem, 
un pētniece tos iedalījusi četrās grupās jeb paaudzēs7:

•  pēckara paaudze (dzimšanas gads: 1946–1964), 
kas dzīves lielāko daļu informācijas ieguvei iz-
mantojusi tradicionālos informācijas avotus 
(bibliotēkas, grāmatas, laikrakstus, žurnālus);

•  X paaudze (dzimšanas gads: 1965–1979), kas dzī-
ves lielāko daļu informācijas ieguvei izmantojusi 
tradicionālos informācijas avotus, taču vienlai-
kus ir tieši tā paaudze, kura radījusi gandrīz visas 
modernās tehnoloģijas;

•  Y paaudze (dzimšanas gads: 1980–1993), kas tiek 
saukta arī par digitālajiem iezemiešiem un tīkla 
paaudzi;

•  “Google” paaudze (dzimšanas gads: pēc 1993.
gada), kas ar informācijas un komunikācijas teh-
noloģijām ir pazīstama jau kopš agras bērnības.

Vispirms respondentiem bija pašiem jānovērtē sa-
vas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pras-
mes un interneta izmantošanas intensitāte, tad jāveic 
daži praktiski uzdevumi informācijas meklēšanā, kā arī 
jāaplūko konkrētas digitālās kolekcijas un jāsniedz to 
vērtējums. Visintensīvākie interneta lietotāji ir Y paau-
dze, viņus interneta izmantošanas ilgumā daļēji pārspēj 
tikai “Google” paaudze, kas internetu vairāk izmanto 
brīvdienās, bet mazāk darbdienās. Nozīmīga pētījuma 

atziņa ir tāda, ka Y paaudze prasmju ziņā sevi vērtē vis-
augstāk, taču viņu rezultāti praktiskajā darbā diemžēl 
bija vissliktākie. Vislabākie informācijas meklēšanas 
rezultāti bija X paaudzei. Prasmju ziņā sevi vispieticī-
gāk novērtējusī pēckara paaudze praktisko uzdevumu 
izpildē ievērojami atpaliek no “Google” un X paaudzes, 

taču krietni apsteidz pašpārliecināto Y paaudzi.
Lietojamības aspektā tika vērtētas trīs digitālās 

kolekcijas: Latvijas Valsts vēstures arhīva kolekcija “Ra-
duraksti” un Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas 
kolekcijas “Periodika.lv” un “Zudusī Latvija”. Par lielāko 
kolekcijas “Raduraksti” trūkumu tika atzīta meklētāja 
neesamība. Grūtības visām paaudzēm sagādā nesala-
sāmie rokraksti, bija pat ieteikums rokrakstus pārvei-
dot datorrakstā. Lietotāji nav apmierināti, ka tiek ap-
grūtināti ar obligātu reģistrēšanos digitālajā kolekcijā 
pat tad, ja viņiem nepieciešams tikai kaut ko sameklēt. 
Kolekcijai “Periodika.lv” tika ieteikts uzlabot vietnes iz-
skatu un funkcionalitāti, īpaši meklēšanu un pārlūkoša-
nu, piemēram, izveidot resursu tematiskās grupas un 
ļaut atvērt laikrakstu no nosaukumu saraksta. Kolek-
cijai “Zudusī Latvija” tika pārmesta pārmērīga lieko un 
neatbilstošo rezultātu esamība, kā arī lūgts paplašināt 
izvērstās meklēšanas iespējas un padarīt interesantā-
ku katalogu. Lietojamības aspektā visaugstāk novērtē-
ta kolekcija “Zudusī Latvija”, kolekcijām “Raduraksti” un 
“Periodika.lv” sniegts ievērojami zemāks, taču aptuve-
ni vienāds vērtējums. Svarīgi, ka digitālo kolekciju lie-
tojamību visas paaudzes vērtē līdzīgi, atšķirības starp 
paaudzēm parādās tikai prasmju pašnovērtējumā un 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantoša-
nas intensitātē. Nepieciešamās informācijas atrašanai 
nav tiešas saistības ar informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju lietošanas intensitāti, noteicošie faktori 
ir motivācija, pacietība, uzmanība, vērība, arī digitālo 
kolekciju lietojamība. Digitālo kolekciju lietojamības 
augstākais rādītājs ir, ja tajā informāciju var atrast cil-
vēks, kurš kolekciju izmanto pirmo reizi (pēc B.Holmas 
pētījuma datiem kolekcijai “Zudusī Latvija” šis rādītājs 
ir 87%, kolekcijai “Periodika.lv” — 66%, bet kolekcijai 
“Raduraksti” — 58%).

LU SZF IBSN 
vadītāja Baiba 
Holma
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Pusaudžu skatījumu uz “Tīmekļa 2.0” risinājumu 
nepieciešamību bibliotēkās piedāvāja LU SZF dokto-
rante Aiga Grēniņa. Viņa, izmantojot e-anketēšanu, 
2011. un 2012.gada mijā aptaujājusi Latvijas pusau-
džus — republikas pilsētu vispārizglītojošo dienas 
skolu 8. un 9.klašu skolēnus. Pētījums balstīts uz 564 
atbildēm, kuras snieguši 14–16 gadus veci zēni un 
meitenes. Internetu aptaujātie izmanto katru dienu, 
un visbiežāk apmeklē tuvāko skolas (47% respon-
dentu) un publisko (26% respondentu) bibliotēku. 
Bibliotēkām pusaudži visvairāk iesaka izmantot: video 
koplietošanu (video sharing, 58% respondentu), viki-
vietnes (wiki, 53% respondentu), tūlītējo ziņojumap-
maiņu (instant messaging, 53% respondentu), sociālos 
tīklus (social networks, 49% respondentu), fotogrā/ju 
koplietošanu (photo sharing, 45% respondentu), per-
sonalizētās starta lapas (personalized start pages, 36% 
respondentu) un emuārus (blogs, 34% respondentu). 
Tas tāpēc, ka viņi paši labi zina un regulāri izmanto šos 
“Tīmekļa 2.0” risinājumus. Daudz mazāk vai nemaz ne-
tiek ieteikta satura vienkāršā sindicēšana jeb tīmekļa 
vietnes resursu kopsavilkums (really simple syndica-

tion, RSS), virtuālās pasaules (virtual worlds), folksono-
mijas (folksonomies), miksējumi (mashups) un aplādes 
(podcasts). Tā iemesls ir šo risinājumu nezināšana un 
neizmantošana, jo pirmās trīs “Tīmekļa 2.0” iespējas 
pusaudži zina, taču ikdienā tikpat kā neizmanto, bet 
par pēdējām tikai retajam ir kāda nojausma. Pusau-
dži ir gatavi līdzdarboties bibliotēkām tīmeklī. Viņi ir 
aktīvi, ar savu viedokli, taču slinki un ar nenoturīgu 
uzmanību — nevēlas šādām aktivitātēm veltīt daudz 
laika, spēka un prāta, grib visu ātri un uzreiz. Vislabprā-
tāk pusaudži bibliotēku tīmekļa saturam līdzdarbotos, 
vērtējot vai nosakot reitingu (36% respondentu) un 
komentējot (34% respondentu). Satura papildināšana 
un rediģēšana, kā arī kolektīva atslēgvārdu piešķirša-
na pusaudžos izraisa mazu vai tikpat kā nekādu intere-
si. Pusaudžu līdzdalību bibliotēkas var panākt tikai ar 
vienkāršiem, taču atraktīviem iesaistīšanas paņēmie-
niem, kas no lietotāja neprasa daudz laika un pūļu.

***

Ir patiess prieks, ka bibliotēku nozarē tiek veikts tik 
daudz interesantu un vērtīgu pētījumu. Diemžēl publi-
kācijas apjoma ierobežojuma dēļ nebija iespējams aplū-
kot visus pētījumus. Ar nepacietību gaidīsim LU 71.kon-
ferenci un jaunas gan ikdienas darbam, gan nozares pro-
fesionāļa dvēselei saistošas atziņas.

Māras Jēkabsones foto

1  LUB sēdēs nolasīto referātu un ziņojumu prezentācijas, kā arī sten-
da referātu elektroniskās versijas apskatāmas un lejupielādējamas 
LU portāla LUB sadaļā — http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/ 

aktivitates/konferences-un-seminari/lu-70-konference-bibliotekzinatnes-

un-informacijas-sekcija.
2  LU SZF IBSN sēdes ziņojumu prezentācijas apskatāmas un lejupielādē-

jamas LU SZF tīmekļa vietnē — http://szf.lu.lv/lat/fakultate/aktualitates/

lu-70-konferences-bibliotekzinatnes-un-informacijas-zinatnes-sekcija.
3  Sk. http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/specialas-kolekcijas.
4 Pieejams: http://liblogs.albany.edu/library20/2006/11/a_librarians_20_

manifesto.html. Latviskojumu sk. valsts aģentūras “Kultūras informācijas 
sistēmas” projektu administratores Kristīnes Pabērzas emuārā: http://

bibliotekare.blogspot.com/2009/07/bibliotekara-20-manifests_01.html, 
I.Mantinieces tulkojums lasāms viņas prezentācijā LU portāla LUB sa-
daļā: http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/aktivitates/konferences-

un-seminari/lu-70-konference-bibliotekzinatnes-un-informacijas-sekcija. 
Interesantas atziņas par “Bibliotekāru 2.0” var gūt arī Latvijas Bibliote-
kāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas dalībnieces Silvas Suhaņen-
kovas rakstā “Bibliotekārs 2.0”: http://lbbjss.wordpress.com/2011/04/08/ 

bibliotekars-2-0.
5  Pārējās izstādes sk. LVA tīmekļa vietnē — http://www.itl.rtu.lv/LVA/ 

index3.php?id=6.
6  B.Mūze minēja 120 digitālās kolekcijas, kuru veidotāju vidū starp at-

miņas institūcijām vēl aizvien dominē bibliotēkas. Kolekcijas pieeja-
mas datubāzē “Atmiņas institūciju veidotās digitālās kolekcijas” valsts 
pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” tīmekļa vietnē www. 

nacionalaidentitate.lv.
7  Paaudze ir cilvēku kopa, kuru saista kopējs dzimšanas un dzīves laiks. 

Visvairāk vienas paaudzes dzīvi ietekmē kopīga sociālā, politiskā, eko-
nomiskā un tehnoloģiskā vide.

LU SZF 
doktorante 
Aiga Grēniņa


