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Kaspars Rūklis

2008.gada jūnijā noslēdzās projekta “Trešais tēva dēls” 
pirmais posms, kura ietvaros 874 publiskajās bibliotēkās 
tika palielināts internetslēguma ātrums, ierīkots ātrgaitas 
bezvadu internets, uzstādīti jauni datori, visi bibliotekāri 

-
cīšanā. Īstenota plaša projekta reklāmas kampaņa un no-
vērtēta projekta ietekme uz nozares attīstību. Projekta ot-
rā kārta notiks līdz 2010.gada martam, ietverot jaunu bib-
liotēku elektronisko pakalpojumu veidošanu un to neie-
robežotas pieejamības nodrošināšanu.

Ar projekta pieredzi iepazīstas Polijas 
pārstāvji

Tā kā Latvija bija pirmā Eiropas valsts, kas saņēmusi Bi-
la & Melindas Geitsu fonda finansējumu publisko bibliotē-

-
dējā laikā Latvijas projekta komandai konsultācijas lūgu-
ši vairāku valstu pārstāvji. Jūlijā Latvijā viesojās Polijas In-
formācijas sabiedrības attīstības fonda (Fundację Rozwo-
ju Społeczeństwa Informacyjnego, FRSI, 
org.pl) un Polijas Grāmatu institūta (Instytut Książki, 

) pārstāvji, lai iepazītos ar Latvijas 
valsts, pašvaldību un Geitsu fonda līdzfinansēto publisko 
bibliotēku attīstības projektu “Trešais tēva dēls”. Polija no 
Geitsu fonda ir saņēmusi finansējumu projekta pieteiku-
ma sagatavošanai. Polijas pārstāvji tikās ar projekta īste-
notājiem valsts aģentūrā “Kultūras informācijas sistēmas” 

-
tvaros izveidotos reģionālos mācību centrus. Visvairāk Po-
lijas kolēģus interesēja Latvijas pieredze projekta plānoša-
nā, vadībā, popularizēšanā un ietekmes novērtēšanā.

Latvijas bibliotēkās viesojas Geitsu fonda 
Globālo bibliotēku iniciatīvas pārstāves

Oktobrī Latvijā viesojās Geitsu fonda Globālo bib-
liotēku iniciatīvas (Global Libraries Initiative) direkto-
ra vietniece Debora Džeikobsa (Deborah Jacobs) un 
programmu vadītāja Džesika Dora (Jessica Dorr), kuras 
apmeklēja vairākas publiskās bibliotēkas Rīgā un Rīgas 

Projekta 
“Trešais 
tēva dēls” 
aktualitātes

rajonā, tikās ar Kultūras ministri Helēnu Demakovu un 

D.Džeikobsai šī bija pirmā vizīte Latvijā kopš stāša-
nās amatā Geitsu fondā šā gada 4.augustā, bet Dž.Dora, 
kuras pārziņā ir projekts Latvijā, šeit viesojusies jau vai-

gan projekta pirmā posma īstenošanas laikā (no 2006.
gada novembra līdz 2008.gada maijam).

Pirms darba Geitsu fondā D.Džeikobsa 33 gadus strādā-
jusi bibliotēku nozarē. Bibliotēkas ir ne vien viņas darbavie-

lai bibliotēkas kļūtu par mūsdienīgiem inovāciju un jaun-
rades centriem. D.Džeikobsa bibliotekāru sabiedrībā ir labi 
zināma, jo pēdējos 10 gadus vadījusi vienu no pazīstamā-

laikā Sietlas publiskā bibliotēka ieguvusi ne vien jaunu, mo-
-

trālo ēku un vairākas jaunas filiāles pilsētā, bet arī ievēroja-
mi pilnveidojusi bibliotēkas pakalpojumus.

ASV filmēšanas grupa veido 
dokumentālo filmu par “Trešo tēva dēlu”

Divas nedēļas oktobrī Latvijā strādāja filmēšanas gru-
pa no ASV, kas uzņēma dokumentālo filmu par publisko 
bibliotēku attīstības projektu “Trešais tēva dēls”. Filmas 

to demonstrēt plašai starptautiskai bibliotekāru audito-
rijai, kas īsteno līdzīgus projektus savā valstī.

Filmēšanas grupa viesojās Preiļu Galvenajā bibliotēkā, 
Kastīres bibliotēkā, Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotē-
kā “Vidzeme”, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiā-
lē “Zaļā birzs” un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Liepājas fi-
liālē. Filmēšanas laikā tika intervēti aktīvākie bibliotēku ap-

-

“Filmā būs īsi stāsti par atsevišķiem bibliotēkas ap-
meklētājiem un to, kā jaunās tehnoloģijas un internets 
bibliotēkā izmainījušas viņu ikdienu. Latvijas bibliotekāri 
savu darbu dara patiesi aizrautīgi, un ir patīkami redzēt, 
ka bibliotēkas ir vieta, kuru ikdienā apmeklē daudz cilvē-
ku, it īpaši bērni un jaunieši, kā arī vecāka gadagājuma 
cilvēki,” stāsta filmas producente Kendra Gahagana 
(Kendra Gahagan).

Jāatgādina, ka projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros 

stāsts par Vārkavas novada Vanagu bibliotēkas vadītāju 
Anastasiju Vaivodi, kas visu mūžu nostrādājusi biblio-
tēkā. Neraugoties uz cienījamo vecumu, projekta “Tre-
šais tēva dēls” ietvaros viņa sekmīgi apguvusi dator-
prasmes un turpina darbu datorizētā bibliotēkā.

“Letonika” un “NAIS” publiskajās 
bibliotēkās pieejama par brīvu

Publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva 
dēls” ietvaros no 1.septembra datubāze “Letonika” un 
no 1.oktobra likumu datubāze “NAIS” par brīvu būs pie-
ejama visās 874 Latvijas pašvaldību publiskajās biblio-

-

“Komerccentrs DATI grupa”.


