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Jaunas paradigmas — 
mūsdienīgi vadības risinājumi

Elsbete Tanka

Bibliotēkas paradigmatisku pārmaiņu 
laikos

Nav jaunums, ka pasaules bibliotēkas plašu pār-

maiņu procesu dēļ izjūt spiedienu. Bet daudzi cilvēki 

— to vidū arī es — tikai tagad sāk patiešām aptvert šo 

nenovēršamo pārmaiņu apjomu un komplicētību.

Patiesībā, termins ”pārmaiņas” pilnībā neraksturo 

apstākļus, kādos atrodas bibliotēkas — vai būs spies-

tas tiem piemēroties, ja gribēs izdzīvot kā modernas, 

stipras zināšanu un kultūras organizācijas.

Drīzāk tā ir transformācija, nevis pārmaiņas. Biblio-

tēkas pārdzīvo fundamentālu pārveidi, kas nozīmē, ka 

principā jāpārvērtē ir VISS. Tas attiecināms uz pamat-

pieņēmumiem par bibliotēku darbu — organizācijas 

kultūru, darbinieku pašvērtību un lomu uzņēmumā, arī 

tehnoloģijām, vadības metodēm un līderismu.

Paradigmu maiņa rada nepieciešamību pēc jau-

na diskursa. Bibliotēkām nepieciešams jauns vārdu 

krājums — valoda, kas ne tikai atspoguļo vēsturi, bet 

paver durvis uz priekšdienām. Tieši tāpat arī jāizvērtē, 

kādas profesionālās identitātes iezīmes būs nepiecieša-

mas nākotnes bibliotēkās.

Attīstības procesiem jānoved drīzāk pie revolucio-

nāriem rezultātiem, nevis reformām, jo revolucionāri ir 

bibliotēku attīstības apstākļi. Tādēļ radikāli nepiecieša-

Elsbete Tanka ir Malmes (Zviedrija) pilsētas bib-
liotēkas (Malmö City Library) direktore kopš 2008.
gada. Pirms tam viņa vadīja  Dānijas Nacionālo 
bibliotēku personām ar lasīšanas grūtībām (Danish 
National Library for Persons with Print Dissabilities, 
NOTA). 2011.gada augustā, Starptautiskajā biblio-
tēku asociāciju un institūciju federācijas (Internatio-
nal Federation of Library Associations and Instituti-
ons, IFLA) 77.ģenerālkonferencē Sanhuanā (Puerto-
riko) E.Tanka nolasīja referātu “Jaunas paradigmas 
— mūsdienīgi vadības risinājumi” (A new paradigm 
calls for a new kind of leadership), kurā parādīja 
savu skatījumu uz bibliotēku vadību pārmaiņu lai-
kā. Ar autores atļauju žurnālā “Bibliotēku Pasaule” 
publicējam referāta tulkojumu latviešu valodā.

Malmes pilsētas bibliotēka lasītājiem durvis vēra 
1905.gadā (tikai gadu agrāk kā Rīgas pilsētas 1.bib-
liotēka). Patlaban tā izvietota trīs ēkās. Galvenais 
nams ir simts gadus atpakaļ uzcelta, taču nesen 
renovēta pils, kas sākotnēji bija paredzēta pilsētas 
muzejam. Kopš 1946.gada tā pieder bibliotēkai. 
Otrā ēka ir tā sauktais “Gaismas kalendārs”, kas 
pēc dāņu arhitekta Henniga Larsena (Henning Lar-
sen) projekta uzcelts 2007.gadā. Abas ēkas savieno 
trešais nams — “Cilindrs”, kurā atrodas bibliotēkas 
foajē.

Malmes pilsētas bibliotēkas lasītāju skaits gadā 
pārsniedz vienu miljonu. Tās krājumā ir vairāk nekā 
pusmiljons dažādu mediju 60 dažādās valodās, ie-
skaitot arī :lmu un mūzikas kolekcijas. Radošās pie-
ejas, inovatīvo pakalpojumu dēļ tā ieguvusi Zviedri-
jas Gada bibliotēkas titulu, saņēmusi Malmes pilsē-
tas Integrācijas balvu, kā arī cita veida atzinību.Malmes pilsētas 

bibliotēka 
(Zviedrija)
(foto no wikimedia)
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ma — starp citu, arī veidojot jaunas 
koncepcijas bibliotēku pakalpoju-
mu jomā — kļūst stratēģiskā do-
māšana.

Radikālus pilnveides procesus 
retumis izdodas realizēt gada vai 
divu laikā, taču jāņem arī vērā, ka 
laika resursi iniciatīvu īstenošanai ir 
ierobežoti.

Tāpēc būtiski uzturēt pietiekami 
augstu pārmaiņu pulsu, vienlaikus 
cenšoties saglabāt vidi un tās dar-
ba metodes, kas palīdz uzturēt dar-
binieku ilgtspēju un jaunatklājēju 
dzirksti.

Kā vadīt nepieciešamos 
pārmaiņu procesus?

Pārveides procesā nepiecieša-
mas labas līdera dotības, kas ļauj 
aptvert un vadīt dažādas norises 
vienlaicīgi. Bibliotēkas vadītājs, 
protams, var izvēlēties veikt dažus 
mierīgus un ērtus pilnveides pasā-
kumus. Jāatzīst, ka, manuprāt, tas 
nebūtu pietiekami. Kā vadītājiem 
mums jāmācās vienlaicīgi uzturēt 
un vadīt vairākus stratēģiskās attīs-
tības procesus: kompetenču attīs-
tību, organizatoriskās pārmaiņas, 
tehnoloģiju maiņu, telpu pielāgo-
šanu, identitātes pilnveidošanu, 
bibliotēkas zīmola izveidi, !nansē-
šanas jautājumus utt.

Vienlaikus nepieciešamas arī 
zināšanas un garīgā barība. Tālāk 
aplūkošu 9 principus, kurus savā 
ilglaicīgajā līdera pieredzē esmu at-
zinusi par visvērtīgākajiem.

Svarīgi līderisma principi

1. No vadītāja par līderi

Varbūt ļoti elementārs, bet tomēr būtisks sākumso-
lis — apzināties virzību no vadīšanas uz līderību: do-
mās, darbībā un pašizpratnē.

Vadība ir pagājušā gadsimta līderisma izpratne, 
kuru daļēji varētu izmantot relatīvi paredzamu darbī-
bu plānošanā un monitoringā. Vārds ”vadība” radies 
no vārda ”manege” (dāņu val. cirkus arēna); metaforis-
ki par cirkus arēnu atbildīgs ir priekšnesuma vadītājs, 
kurš atrodas notikumu centrā un, draudīgi vicinot pā-
tagu, veicina darbību.

Vadība nav īstais līderisma risinājums gudriem, kre-
atīviem, inovatīviem un kompetentiem darbiniekiem, 
kā arī mūsdienās dominējošai situāciju komplicētībai 

un neparedzamībai. Līderība ir daudz plašāks jēdziens. 
Katram vadītājam pastāvīgi un pārdomāti jāpilnveido 
paša izvēlētais līderisma modelis.

2. Līderu grupas — nozīmīgs veiksmes faktors

Viens cilvēks diezin vai spēs pilnībā izvērtēt šodie-
nas komplicētību. Tādēļ par nozīmīgu veiksmes fak-
toru kļūst līderu grupas veidošana un tās iekļaušana 
mūsdienīgu organizāciju vadībā.

Savu vadītājas karjeru esmu sākusi ar līderu gru-
pām — vai drīzāk, sākusi darbu jaunā organizācijā, iz-
veidojot līderu grupu, kurai piemīt potenciāls, vēlme 
attīstīties, kā arī lojalitāte — viena no svarīgākajām pa-
matvērtībām, ko mums jācenšas kopīgot. Funkcionā-
las un sadarbspējīgas līderu grupas kļūst par epicentru 
pirmajās grūtībās, veicina to pakāpenisku pārvarēša-
nu. Tās ir radikāls un progresīvs nepārtrauktas attīstī-
bas garants.

Malmes 
pilsētas 
bibliotēkā 
(foto no 
wikimedia)
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Ja organizāciju saviļņo neparedzēti notikumi vai 
jūtams spiediens no ”augšas”, piemēram, no ārējiem 
dalībniekiem, visi raugās līderu grupas virzienā. Ja tā 
paredz uzņēmumam perspektīvas, dzīvīgumu, pašpār-
liecību, un prot to arī argumentēt, tas organizācijā vai-
ro spēku un mieru. Turpretī, ja līderu grupā ir šķelšanās, 
tās dalībnieki izturas nelojāli gan viens pret otru, gan 
arī attiecībā uz kopējiem lēmumiem, disharmonija vēr-
šas plašumā un rada emocionāli nepanesamu klimatu 
visā organizācijā.

Krīzes, ko personāls pārcietis ar mani līdera lomā, 
lielākoties beigušās laimīgi, pirmkārt un galvenokārt, 
pateicoties komandas darbam un grupas dalībnieku 
lojalitātei.

Līderu grupai arvien jāpatur redzeslokā gan situā-
cija pašā organizācijā, gan ārpus tās. Vienmēr ir lietas, 
ko viens cilvēks kā indivīds nepamana, bet kad mūsu 
līderu grupā notiek viena no ”garīgajām pastaigām” 
(iedvesmojoties no Oto Šarmera1), kad sistemātiski 
runājam par to, kas notiek organizācijā un ārpus tās, 
rodas jaunas perspektīvas, saskatāms vairāk izredžu. 
Diskutējam par to, kā katrs no mums izjūt līdera lomu 
organizācijā; kā risināt aktuālās problēmas, kā pārvarēt 
dažādos izaicinājumus, kurus nācies pieņemt.

Vitāli būtisks līderu grupas uzdevums organizāci-
jas atjaunināšanā ir iedrošināt apspiestās balsis. Tās ir 
mūsu rītdiena. Ja nepalīdzēsim, organizācijas valdošās 
balsis, diktējot savu viedokli, tradīcijas, noteikumus, 
tās viegli apslāpēs vai nomāks. Līderu grupas atbildība 
ir raudzīties, lai piesardzīgās balsis tiktu sadzirdētas un 
kļūtu stiprākas.

Malmē esam sākuši komunikatīvo kompetenču at-
tīstības projektu, kas paredzēts arī, lai dotu spēku šīm 
piesardzīgām balsīm. Projekta nosaukums ir “Løft blik-
ket”, ko varētu tulkot ”Paceliet skatus”. Projekts sākās 
2010.gadā un ritēs 3 gadus.

3.Mēs būvējam sliedes, lai gan vilciens jau brauc

Būtisks jautājums ir līderu grupu leģitimitāte. Svarī-
gi, lai organizācija uzticētos līderu rosinātajiem virzie-
niem un ieteiktajām prioritātēm, pat tad, ja visi risinā-
jumi nav iepriekš paredzami. “Vakardienas” paredza-
majā notikumu gaitā daudzus lēmumus bija iespējams 
pieņemt iepriekš. Stratēģiskajā līderībā tāds princips 
nedarbojas.

Mums ir ideja, vīzija, vispārējā stratēģija un sajūta, 
ka kaut kas notiks, ka virzamies noteiktā virzienā. Bet 
mūsdienu neprognozējamība padara neiespējamu 
mēģinājumu izstrādāt detalizētus plānus, pirms kaut 
ko uzsākt. Drīzāk mums jāiekļaujas kopējā plūsmā. 
Gūstot pieredzi, plānus koriģējam, piemērojam situā-
cijai, daudzas atbildes rodam ceļā. Kad kopā uzkāpjam 
uz trausla ledus, svarīgi arī kādu brīdi paciest nenoteik-
tību — neievirzīties uzreiz ”risinājuma režīmā” — jācen-
šas paturēt prātā situācijas sarežģītību, nevis mēģināt 
to vienkāršot. Jāsaprot arī, ka nepatīkamie pārsteigumi 
ne vienmēr liecina par sliktu sagatavošanos, bet uzska-
tāmi par jaunām un derīgām zināšanām.

2008. gadā Malmē izstrādājām stratēģiju ”Mīļā bib-
liotēka pasaulē” (The Darling Library in the World). Sā-
kām to īstenot 2009.gadā, plānojām to ieviest 4 gados. 
Tagad kļuvis skaidrs, ka iepriekš sastādītais laika gra"ks 
izrādījies pārāk optimistisks un īstenošanas process ir 
sarežģītāks, nekā iepriekš prognozēts.

Virzoties pa attīstības ceļu, kļuvām gudrāki un cen-
tāmies ņemt vērā gūtās atklāsmes. Nolēmām paildzi-
nāt stratēģijas ieviešanu par dažiem gadiem, kas ļautu 
samazināt transformāciju ātrumu un iegūt vairāk laika, 
miera; atklāt dažādas sakarības un viesmīlīgi uzņemt 
“vilcienā” vairāk pasažieru. Iegūtais laiks sniedza lielāku 
iespēju nodrošināt atbilstošu kvalitāti.

Visbeidzot, laika rezerves nepieciešamas, lai rūpīgi 
un ar iejūtību, pakāpeniski norobežotu tās ”vecās” bib-
liotēkas daļas, kuras nepiedalīsies ceļojumā uz nākot-
nes bibliotēku.

4. Pakāpenība — attīstības prioritāte

Kardināli attīstības procesi rada risku zaudēt iden-
titāti un jēgu tiem darbiniekiem, kuri jūtas procesā 
neiesaistīti. Tas ir pat ļoti saprotams, daudziem cil-
vēkiem ir grūti atteikties no mīlestības, lepnuma un 
statusa, kas tiem asociējas ar vecajiem laikiem. Kā va-
dītājiem mums jāatceras izrādīt cieņu un lojalitāti se-
najiem stāstiem — vēsturei. Jācenšas paņemt ”veco 
zeltu” līdzi ”jaunajā pasaulē”. Jārod cilvēkiem iespēju 
runāt par senajiem laikiem, nodoties atmiņām. Jāļauj 
viņiem runāt par to, kas iedvesmoja pagātnē — par 
gūtajām uzvarām. Mums jāatceras pateikt viņiem sir-
snīgu ”paldies”.

Stāsta metode ir ļoti ieteicama procesos, kad god-
prātīgi jāsaka ardievas vecajiem laikiem. Savā iepriek-
šējā darba vietā NOTA mēs izmēģinājām stāsta metodi 
un tā tiešām ļoti palīdzēja, beidzot darbu un izslēdzot 
gaismas vecajā departamentā un smalkjūtīgi, ar cieņu 
atvadoties no ilggadējiem, augstu vērtētiem darbinie-
kiem. 

5.Brīvi, uz haosa robežas

Bibliotēkās — modernās zināšanu organizācijās, 
izglītots, atbildīgs, kreatīvs, drosmīgs, uz rezultātiem 
orientēts darbinieks ir ļoti pieprasīts. Radošas attiecī-
bas starp šādiem darbiniekiem un viņu sadarbība ar 
ārējo pasauli ir ārkārtīgi nozīmīga. Bieži viņi organizē-
jas projektos vai vājsaistītās struktūrās un līderība šā-
dās struktūrās bieži līdzinās kikboksa treniņcīņām un 
kalibrēšanai darba procesā.

Kopējais pamats, uz kura mums visiem jāstāv — 
tiklab vadītājiem, kā darbiniekiem — ir vairāk vērtības 
nevis likumi, vairāk uzticība nekā kontrole, vairāk ra-
došās kompetences un spēja improvizēt nevis rutīna 
un ierastās darbības. Līderiem jāpalīdz radīt paļāvīgu, 
atvērtu un inovatīvu pārmaiņu vidi. 

Man pašai ir liela pieredze:
"lozo"sku pārrunu organizēšanā,
zināšanu apmaiņas vadīšanā,
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kopīgu pamatvērtību noteikšanā atvērtos, kopīgos 
procesos,

lojalitātes un taktiskuma izpausmē pret konserva-
tīvajiem viedokļiem un procedūrām kopīgā panāku-
mu svinēšanā

meditācijā, jogā, kordziedāšanā...

vadītāji un darbinieki ilgi spēj izturēt nenoteiktību un 

ņiem. No tiem ir ļoti jāuzmanās un nepieciešamības gadī-
jumā ātri jānovērš.

Bibliotēkas pārveidei turpinoties, jutu, ka nepieciešams 
izveidot tikšanās vietas, kurās iespējams risināt dialogu 
starp ”uzdevuma izpildītājiem” un mani kā organizācijas 

-
sēja lomu un tāpēc ir ļoti būtiski, lai vidējā posma vadībai, 
projektu vadītājiem un citiem radošajiem spēkiem būtu 
iespēja uzklausīt manu viedokli par kvalitatīviem (un es 
uzdrošinos lietot šo vārdu) mākslinieciskajiem lielumiem. 
Šajā ziņā darbojos līdzīgi kā neformāls degustators un uz-
skatu to par nozīmīgu augsta līmeņa kvalitātes atbalstu. 
Atkal tas ir jautājums par iespēju piesardzīgajām balsīm 
kļūt dzirdamām un iemantot lielākas izdzīvošanas pras-
mes. Kāds varētu teikt, ka tādējādi es ignorēju dažus or-
ganizācijas līmeņus. To daru tāpēc, ka uzskatu un iekšēji 
sajūtu par nepieciešamu; zinu, ka organizācijas novatori 
un radošie spēki to tiešām novērtē.

darboties uz haosa robežas, kas ir ļoti būtiski pārmai-
ņu procesā, kas varbūt ievedīs mūs jaunā dimensijā.

Apbruņojušies ar nepieciešamo drošības sajūtu, 
mēs mācāmies iziet ārpus savas komforta zonas — 
spert soli uz šķautnes, kur viss ir jauns un kur, bez šau-
bām, jūtamies kā nekompetenti iesācēji. Daudziem 
cilvēkiem tas var būt nepatīkams izaicinājums. Bet 
mums pilnībā jāsaprot, ka censties un mēģināt, pie-
ļaut kļūdas un piedot pašiem sev, kā arī viens otram; 
mācīties no pieredzes un tad turpināt iesākto, ir viena 
no vissvarīgākajām mācību metodēm mūsdienās.

6. Līderība — inovāciju virzītājspēks

Lai gan pārsvarā attīstība notiek stratēģiskā līmenī, 
tomēr organizācijai, kura pārdzīvo lielas pārmaiņas, ir 
nepieciešami līderi, kas spēj funkcionēt visos līmeņos. 
Dažkārt nepieciešams sniegt praktisku palīdzību, cit-

reiz jādarbojas kā ideju ”vecmātei”, palīdzot tām pārtapt 
realitātē. Jāspēj būt kā trenerim vai kikboksa partnerim, 
dažreiz kā bibliotēkas pārstāvim attiecībās ar vietējām 
pašvaldībām. Kā vadītājam, cilvēkam jāspēj elastīgi mijie-
darboties starp līmeņiem un perspektīvām.

Tas attiecas ne vien uz vadītājiem, bet arī darbiniekiem 
— mums nepieciešami cilvēki, kuri liek lietām notikt — ne 
tikai runā par tām. Dažkārt organizācijā ir !ltri, kas kavē 
brīvu procesu plūsmu starp dažādiem organizācijas līme-

Malmes pilsētas 
bibliotēkā 
(foto no wikimedia)
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7. Organizācijas muzikalitāte

-
cētību; šādos apstākļos zināmu drošību, kā arī prieku 
sniedz iespēja būt iesaistītam intuitīvā attīstībā, impro-
vizācijā. To varētu saukt par organizācijas  muzikalitāti. 
Šodien nevar paļauties uz visu lietu racionālu izpratni. 
Turklāt mūsu mērķi ir saistīti ar to, kas vēl īsti nav reali-
tāte, bet tikai sāk izpausties. Ar lineāro domāšanu vairs 
nepietiek, jārespektē arī jutekliskās izjūtas.

Varētu teikt, ka modernā līderība atvirzās no idejas, 
ka tā ir LIELA SAPRĀTĪGA GALVA, gandrīz bez ķermeņa 
un kļūst par juteklisku daudzgalvainu sociālu būtni, ar 
daudzveidīgu jutīgu ķermeni, kas no jauna aptvēris 
dabiski plašo telpu un kļuvis harmoniskāks.

Daudzus gadus smadzeņu labā puse, cilvēkam ejot 
uz savu darba vietu, tika atstāta ”skapī”. Smadzeņu 
kreisajai pusei bija absolūti svētki, tā dominēja līdz ar 
hierarhijām, struktūrām, loģiskiem un skaidriem plā-
niem. Šodien mums vajag vienādā mērā aktivizēt arī 
smadzeņu labo pusi, tā, lai nonāktu saskarē ar vitalitā-

resursi, lai varētu izskaidrot un saprast, kas notiek un 
izvirzītu jēgpilnu mērķi. Tas ir stāsts par līderību mūs-
dienās.

Psiholoģijas profesors, jēdziena ”sociālais konstruk-
tīvisms” tēvs Kenets Džerdžens (Kenneth Gergen, 1935) 
runā par dažādām klausīšanās formām. Viņš ieviesis 
jēdzienu ”ģeneratīva, radoša” klausīšanās, kas nozīmē, 
ka klausāmies ar visu ķermeni un dvēseli, tā ir metode, 
ko pats var iemācīties un kas nepieciešama, lai spētu 
aptvert, kādu nākotni vēlamies veidot.

(Artists in residence), kura mērķis bija iedrošināt radošu 
klausīšanos. Tā bija daļa no ilgtermiņa kompetenču at-
tīstības procesa, kur dalībnieki kopīgi meklēja un anali-
zēja, kā iedvesmoties no mākslinieku ikdienas. Vērojot 
operdziedātāju mijiedarbību un pārdomājot par to 
kopā ar !lozo!jas doktoru un profesoru Oli Fogu Kirk-
biju (Ole Fogh Kirkeby, 1947), tika mēģināts sasniegt 
čempiona cienīgu līmeni. Pēc šī projekta, 2007 gadā, 
mēs saņēmām godalgu kā Dānijas inovatīvākā publis-
kā institūcija. 

8.Cura Sui

Steidzīgs remonts nenes veiksmīgas pārmaiņas. Šā-
diem procesiem vajadzīgi izturīgi un sīksti vadītāji. Un, 
protams, vadītāji, kas ir aizrautīgi, sparīgi, intelektuāli, 
spējīgi ieiet ”frontes līnijā”, kad tas ir nepieciešams un 
arī gana cēlsirdīgi, lai paliktu fonā, kad citi grib un var 
darīt darbus.

Kā savas līderības pamatu, esmu izveidojusi perso-
nīgo pamatvērtību komplektu. Tā  pirmā prioritāte ir 
Cura Sui, kas latīņu valodā nozīmē “rūpēties par sevi”. Ir 
būtiski parūpēties par sevi kā cilvēku un vadītāju, jo tas 
ir priekšnoteikums, lai spētu parūpēties par citiem. Tev 
pašam jānosaka robežas. Tev pienācīgi jāatpūšas un jā-
saņem atbilstoša barība — gan garīga, gan !ziska.

Kā vadītājs Tu esi parādā pats sev un sabiedrībai 
tiekšanos uz sabalansētu stāvokli — prātā, zināšanās 
un !ziskā ziņā. Tas sniedz enerģiju, lai risinātu uzdevu-
mus un tiktu pāri grūtiem procesiem, tajā pašā laikā ra-
dot eksistenciālu brīvības sajūtu. Tādējādi organizācijai 
nebūs jābūt tev uzticīgai, līdz iesi pensijā, tikai tāpēc, 
ka reiz tevi pieņēmusi darbā. Un tev būs brīvība meklēt 
jaunas ”ganības”, kad jutīsi, ka pietiek.

9. Pārdomas par līderības teoriju un personīgo 

praksi

process starp teorijas apguvi un reālo praksi kā indivi-
duālai vadītājai, bet noteikti mijiedarbībā ar ārējo sis-
tēmu un iekšējām līderu grupām, ar kurām esmu cieši 
sastrādājusies.

Nezinu, vai tas ir mana personīgā temperamenta 
vai šodienas prasību dēļ, bet tajās līderības teorijās, no 
kurām esmu smēlusies labākās un noderīgākās atklās-
mes, ir dažas kopīgas idejas.

Daudzas no tām runā par cilvēku attiecībām, ko-
munikāciju un kopību. Bieži tās ir dibinātas uz !loso!s-
kiem, mākslinieciski radošiem vai psiholoģiskiem pa-
matiem. Tās ir atmetušas hierarhiju, iepriekšnoteiktu 
plānu un precīzu risinājumu struktūru  problēmām.

Tās balstās uz ideju par sociālo konstruktīvismu, kas 
nozīmē, ka mēs radām realitāti dialogā, mijiedarbībā 
un savstarpējās attiecībās.

1 Oto Šarmers (Otto Sharmer) ir viens no sociālās tehnoloģijas jautāju-
-

sačūsetsas Tehnoloģiju institūtā (ASV).


