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Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību lietuviešu 

kolēģiem.
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2009.gada 26.janvārī 50 gadu vecumā mū-
žībā aizgāja ievērojamā lietuviešu bibliotēkzi-
nātniece, Viļņas Universitātes bibliotēkas ģe-
nerāldirektore, Viļņas Universitātes Komuni-
kāciju fakultātes Bibliotēkzinātnes un infor-
mācijas zinātnes institūta profesore Audrone 
Glosiene (Audronė Glosienė).

Profesores Audrones Glosienes 
(04.10.1958.–26.01.2009.) 
piemiņai

Profesore dzīves laikā publicējusi vairāk nekā 50 
rakstus Lietuvas un ārzemju presē, vairāku monogrā-
fiju līdzautore. Ar neskaitāmiem priekšlasījumiem pie-
dalījusies daudzās Lietuvas un starptautiskajās konfe-
rencēs un semināros.

Blakus intensīvām lekcijām Lietuvā, sniegusi lekci-
jas arī Latvijā, Mongolijā, Kirgizstānā, Ukrainā, Somijā, 
Azerbaidžānā, Uzbekistānā, Čehijā.

Ilgus gadus A.Glosiene bijusi Lietuvas Bibliotekā-
-

ropas bibliotēku un informācijas izglītības un pētnie-
cības asociācijas (The European Association for Library 
and Information Education and Research, EUCLID) pa-
domes, Viļņas Universitātes Zinātņu komitejas, zināt-
nisko žurnālu “Knygotyra” (“Grāmatzinātne”) un “In-
formation Research” (“Informācijas Pētniecība”) red-
kolēģijas locekle, Atklātā Lietuvas fonda Informācijas 
programmas un Atklātā sabiedrības institūta Informā-
cijas programmas eksperte, iesaistījusies daudzos na-
cionālos un starptautiskos projektos: Bibliotekāru tā-
lākizglītības centra projektā, DELCIS (Distance Educa-

Dzīves un darba gaitas

A.Glosiene ir žemaitiete — dzimusi 1958.
gada 4.oktobrī Raseiņu rajona Ariogalas pilsētā 
(Ariogala). 1980.gadā beigusi Viļņas Universitā-
ti bibliotēku un bibliogrāfijas specialitātē (dip-
lomdarbs “Nacionālās bibliogrāfijas veidošanas 
metodika”), 1993.gadā ieguvusi sociālo zinātņu 
doktores grādu ar specializāciju bibliotēkzināt-
nē un grāmatniecībā (disertācija “Grāmatu izdošana 
un izplatīšana Lietuvā 1918.–1940.gadā”). 2005.gadā 
A.Glosiene ieguva profesores grādu.

Viļņas Universitātē profesore nostrādājusi 28 gadus. 
Četrpadmit no tiem — 1992.–2006. — A.Glosiene bi-
ja Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes institūta 
(agrāk Bibliotēku katedra) direktore, 1994.–1998.gadā 
viņa pildīja Komunikācijas fakultātes prodekānes pie-
nākumus, bet sākot ar 2006.gadu — vadīja Viļņas Uni-
versitātes bibliotēku.

Zinātniskās un sabiedriskās aktivitātes

A.Glosiene bija aktīva zinātnes, pedagoģijas un sa-
biedriskā darbiniece, pieredzējusi projektu realizētā-
ja. Profesores zinātņu darbības pamatjomas — Lietu-
vas grāmatniecība, bibliotēkzinātnes teorija, publisko 
bibliotēku funkcijas un pakalpojumi, taču interese un 

-
ku pakalpojumus informācijas sabiedrībai un sabiedris-
kās attiecības bibliotēkā.
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tion for Librarians: Creating an Information-competent 
Society — Bibliotekāru tālmācība: kompetentas infor-
mācijas sabiedrības veidošana), PULMAN (Public Libra-
ries Mobilising Advanced Networks — Publiskās biblio-
tēkas aktivizējošie tīkli), CALIMERA (Cultural Applicati-
ons: Local Institutions Mediating Electronic Resource Ac-
cess — Kultūras lietotnes: vietējās institūcijas — starp-
nieki piekļuvei elektroniskajiem resursiem) u.c. 2003.
gadā A.Glosiene piedalījās Lietuvas Izglītības un kul-
tūras ministrijas Humanitāro un sociālo zinātņu stratē-
ģijas sagatavošanas un Infrastruktūras attīstības dar-
ba grupu darbā.

Latvijā A.Glosiene pazīstama galvenokārt kā mācī-
bu grāmatas “Sabiedrisko attiecību abc bibliotekāriem” 
autore un lekciju par bibliotēku un informācijas poli-
tiku, inovācijām un pārmaiņām bibliotēkās lektore — 
lekcijas lasītas gan Latvijas Universitātes studentiem 
Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studi-

Bibliotēkzinātniece un grāmatu autore A.Glosiene 
un viņas darbi
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ju nodaļā, gan bibliote-
kāriem Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas Mā-
cību centrā un Latvijas 
Universitātes Bibliotēku 
darbinieku tālākizglītī-
bas centrā.

Nopelni un 
godalgas

2003.gadā A.Glosiene 
ieguva Lietuvas Repub-
likas Kultūras ministrijas 
prēmiju par bibliotēkzi-
nātnes, bibliogrāfijas un 
grāmatniecības pētnie-
cību un praktisko veiku-
mu bibliotēku nozarē. 
2006.gadā Viļņas Univer-
sitātes rektors profesorei 
piešķīra prēmiju sociālo 
zinātņu nozarē.

2008.gadā Lietuvas 
Kultūras ministrija piešķīra 
profesorei labākā bibliotē-
kas vadītāja 2007.gadā go-
da nosaukumu par biblio-
tēku pakalpojumu pilnvei-
došanas iniciatīvu, jaunu 
darba metožu pielietošanu 
un bibliotēku darba un pie-
redzes popularizēšanu Lie-
tuvā.

Jaunu talantu 
atklājēja un 
iedvesmotāja

Pēdējā dzīves gadā Viļ-
ņas Universitātes Komuni-
kācijas fakultātē A.Glosiene bakalauriem, maģistran-
tiem un doktorantiem lasīja studiju kursus par sa-
biedriskajām attiecībām, bibliotēkzinātnes teoriju, 
lektoloģiju, bibliotēku un informācijas centru vadī-

-
jām, informācijas 
un kultūras poli-
tiku.

Daudz darba 
un laika profeso-
re veltīja jaunās 
Viļņas Universi-
tātes bibliotēkas 
ēkas jeb Zinātnes 
ko munik āci jas 
centra (Mokslinės 
komunikacijos centras, MKC) projekta virzībai.

Ambicioza un mērķtiecīga vadītāja, skaista un šar-
manta sieviete, interesanta un erudīta kolēģe, zināt-
kāra un aizrautīga pētniece, kas allaž bija lietas kursā 
par visu jaunāko, ko tūlīt īstenoja dzīvē — tā A.Glosieni 

raksturo Viļņas Universitātes bibliotekāri un mācībspē-
ki. Apbrīnojama bijusi profesores prasme atklāt jaunus 
talantus — ieinteresēt, mudināt un atbalstīt. Viņai ne-
bija svešs vārds “izaicinājums”, un, strādājot kopā ar 
A.Glosieni, tas bija jāpiedzīvo diendienā — tikai dros-

mīgie spēj tos pieņemt.
-

nību, daudzu bibliotekāru parau-
gu un skolotāju, kas atstājusi pa-

bibliotēku, informācijas un komu-
nikācijas zinātnē.

(Pēc Viļņas Universitātes kolē-
ģu Jurgitas Rudzonienes un Irē-
nas Krivienes sniegtās informā-

cijas, interneta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bib-
liotēku konsultatīvā centra Bibliotēkzinātnes un infor-
mācijas zinātnes literatūras lasītavas materiāliem sa-

gatavojusi Māra Jēkabsone; Vlada Brazūna un Rai-
monda Malaiška foto)


