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“Bibliotekārs 
un lasītājs 
virtuālajā 
vidē”: par Latvijas 
Bibliotekāru 
biedrības Vidzemes 
nodaļas 11.saietu-
konferenci 2008.
gada 16.–17.jūlijā 
Bīriņos (Limbažu raj.)

16. un 17.jūlijā Limbažu rajona Vidrižu pagastā, Bī-
riņu pilī, notika Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidze-
mes nodaļas (LBB VN) 11.saiets-konference “Bibliote-
kārs un lasītājs virtuālajā vidē”. To organizēja LBB VN 
valde, Limbažu Galvenā bibliotēka un Vidrižu pagasta 
bibliotēka.

Baronam fon 
Minhauzenam 
mīļa ne 
tikai paša 
Jakobīne, 
bet arī daiļās 
bibliotekāres
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LNB direktors Andris Vilks aicina vairāk pūļu veltīt bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanai D
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Savdabīgu gaisotni radīja konferen-
ces mājvieta — krāšņā 1857.−1860.ga-
dā pēc arhitekta Frīdriha Vilhelma Hes-
sa (1822−1877) projekta celtā historicis-
ma stila pils. Augsti godājamos viesus 
no lielām un mazām Latvijas “gaismas-
pilīm” te uzņēma barons fon Minhau-
zens ar kundzi Jakobīni fon Duntenu.

Konferences dalībnieki iepazina Lim-
bažu rajona vēsturi, dabu, kultūrvēsturis-
ko mantojumu un kultūras dzīvi, kā arī gu-
va ieskatu rajona bibliotēku darbā. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta pasākuma nori-
ses vietai — Vidrižu pagastam. Kā allaž, sa-
ieta programmā bija iekļauta arī plaša pro-
fesionāli izglītojoša sadaļa.

LR Kultūras ministrijas Bibliotēku noda-
ļas vadītāja vietniece Vanda Bērziņa dalījās pašvaldī-
bu bibliotēku akreditācijas pieredzē. Finansējums krā-
juma komplektēšanai ir pieaudzis, taču vēl joprojām 
nepietiekams. Pārāk liela daļa finansējuma vēl jopro-
jām tiek tērēta periodikas iegādei. Bibliotekāri ir dilem-
mas priekšā: iegādāties vērtīgus izdevumus, kas bagāti-
nās krājumu, vai pirkt to, ko pieprasa lasītāji? V.Bērziņa 
vērsa uzmanību arī uz to, ka bibliotēkās aktīvāk nepie-
ciešams ieviest jaunas darba formas un aktuālus pakal-
pojumus, piemēram, vietās, kur likvidēts pasts, iedzīvo-
tājus varētu apmācīt maksājumus veikt bibliotēkā ar in-
ternetbankas starpniecību.

Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore Dzintra Jus-
ta sniedza pārskatu par Limbažu rajona bibliotēku dar-
bu. Galvenais atzinums — pašvaldību dārziņā bibliotēkas 
kļūst par arvien krāšņākām puķēm, līdz ar to tiek augstāk 
vērtētas — audzis arī bibliotekāru atalgojums. 2005.−2007.
gadā vērojams bibliotēku personāla pieaugums, tomēr 
darbinieku skaits rajonā nav pietiekams. Piecās rajona 
bibliotēkās darbinieks strādā tikai uz pusslodzi — tas no-
zīmē, ka bibliotēka atvērta vien dažas stundas dienā. Ne-
pietiekams darbinieku skaits ir arī Limbažu Galvenajā bib-
liotēkā, tādēļ tiek izmantotas Nodarbinātības valsts aģen-
tūras programmu piedāvātās iespējas.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors And-
ris Vilks sniedza analītisku ieskatu tematā, kas ar-
vien bijis aktuāls, taču bibliotēku nozarē nepietie-
kami izmantots — sabiedriskās attiecības. Īpaši no-
zīmīgs tas ir šodien, kad tiek kultivēts stereotips — 
visa informācija ir internetā, grāmatai un bibliotēkai 
nav nākotnes. Tajā pat laikā pasauli pāršalc satrau-
cošas ziņas par jaunās, tā sauktās google paaudzes 
šokējoši zemo informācijpratības līmeni un primitī-
vajiem informācijas meklēšanas paradumiem, kas ir 
nopietns drauds zināšanu sabiedrības pastāvēšanai. 
Bibliotēkas pret to cīnās — aktīvi darbojas pakalpo-
jumu uzlabošanā un piedāvā arvien jaunus, reformē 
darbības principus utt., taču sabiedrībā nav priekš-
stata par nozīmīgajām pārmaiņām un bagātīgo bib-
liotēku piedāvājumu, jo pārāk maz vērības veltīts to 
popularizēšanai. Aktivitātes sabiedrisko attiecību 
jomā lielā mērā bremzē finansējuma trūkums — re-
ti kurai bibliotēkai Latvijā tas atvēlēts šim mērķim, 
nerunājot nemaz par sabiedrisko attiecību speciālis-
ta vai pat šādu speciālistu grupas algošanu. Rezul-
tāts — arvien pieaugoša plaisa starp to, kāda reā-
li ir šodienas bibliotēka, un stereotipisko sabiedrī-
bas viedokli.

Saieta dalībniekus pie Bīriņu pils sagaida fon 

Minhauzena kundze

LGB 
direktore 
Dzintra 
Justa: 
“Pašvaldību 
dārziņā 
bibliotēkas 
kļūst par 
arvien 
krāšņākām 
puķēm”
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“Nezāle ir vislabākā zāle!” saka Limbažu muzeja direktors, 

ārstniecības augu pazinējs Jānis Ulme

Atraktīvas spēles veidā saieta dalībnieku neizmērojamais pulks tiek sadalīts divās pārskatāmākās grupās

Cēsu rajona padomes Pieaugušo izglītības centra di-
rektore Daiga Rubene aicināja ielūkoties neredzamajā 
sev apkārt. Viņa atzina, ka līdz ar datoru ieviešanu izmai-
nījies bibliotēkas energoinformatīvais lauks — gan po-
zitīvi, gan negatīvi. Lektore ierādīja dažādus vingrinā-
jumus, kas palīdz izvairīties no elektroniskās saziņas lī-
dzekļu radītās negatīvās ietekmes, atslābina ķermeņa 
muskulatūru, nomierina nervu sistēmu un stiprina cilvē-
ka dabisko vitalitāti. Plaukšķināšana, plaukstu berzēša-
na, pirkstu ņirbināšana un citas savādās izdarības varē-
tu šķist niekošanās, taču D.Rubene uzsvēra, ka pasaulē 
dažādos darbinieku apmācību kursos profesionālie jau-
tājumi aizņem vien trešdaļu laika, pārējo veltot dažādu 
relaksācijas tehniku apguvei, personības attīstības treni-
ņiem un redzesloka paplašināšanai. Ja agrāk par vissva-
rīgāko darba devējs atzina profesionalitāti, tad mūsdie-
nu sarežģītajā, informācijas pārbagātajā un stresa pārpil-
najā vidē arvien augstāk tiek vērtētas tādas īpašības kā 
stresa rezistence, elastīgums, spēja sadarboties.

Arvien biežāk tiek uzsvērta bibliotēkas kā komuni-
kāciju un sociālo tikšanos vietas nozīme. Tā kā cilvēki 
arvien vairāk laika pavada virtuālajā vidē, rodas akūts 
cilvēcisko kontaktu deficīts. Bibliotēkas kļūst par eks-
kluzīvām vietām, kur vēl arvien piedāvā cilvēcisku sa-
skarsmi. Jo īpaši no saskarsmes trūkuma cieš bērni. 
D.Rubene iepazīstināja ar ASV pētījumiem, kuros at-
klāts, ka valstīs, kurās datorapmācība notiek jau bēr-
nudārza vecumā, strauji samazinās talantīgo bērnu 

-
ļauj attīstīties bērnu iekšējai pasaulei, jūtām, emoci-
onālajai inteliģencei, radošumam. Tā vietā nostiprinās 
šabloniska domāšana un uzvedība. ASV atgriežas pie 
tā, lai rosinātu bērnu kontaktu ar dabu un visu dzīvo.

Tradicionāli nozīmīga LBB VN saietu programmas 
daļa veltīta novada iepazīšanai un redzesloka pa pla ši-
nā šanai. Saieta dalībnieki noklausījās plašu stāstījumu 
par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu (ZBR), tā 
funkcijām, sabiedriskā monitoringa program mām un 
vizuālās identitātes veidošanu, kā arī vērtīgu interneta 
resursu — ZBR datubāzi, kas pieejama rezervāta 
tīmekļa vietnē www.biosfera.gov.lv
sistēma”.

Cēsu rajona 
padomes PIC 
direktore 
Daiga 
Rubene vada 
relaksācijas 
treniņu
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Salacgrīvas 
austrumu 
deju studijas 
“Hasana” 
krāšņums 
apžilbina pat 
vakara krēslā

Saieta dalībnieki pie 

Bīriņu pils 
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“Lācītim, brālītim pieci pirksti delvītē...” gan rotaļīgums, 

gan spēks izskan folkloras kopas “Delve” dziesmās

Atvadu pasākums pie Mudurgas dižakmens



LBB VN biedri valdes priekšsēdētājas amatā arī 

turpmāk vēlas redzēt Cēsu Centrālās bibliotēkas 

direktores vietnieci Guntu Romanovsku
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Gan izziņas prieku, gan estētisku baudījumu snie-
dza Lēdurgas dendroparka apskate.

Limbažu muzeja direktora un fitoterapeita Jāņa Ul-
mja bioloģiskajā saimniecībā “Sautlāči” saieta dalībnie-
ki iepazina fitoterapijas noslēpumus un apskatīja vese-
lības augu brīvdabas ekspozīciju. Neaizmirstamas emo-
cijas sniedza rosīgo, ziņkārīgo un draudzīgo zvēriņu — 
šinšillu — apciemošana.

Kultūras programmā Bīriņu pils parkā saieta dalīb-
niekus priecēja Vidrižu pagasta folkloras kopa “Delve”, 
vēderdejotājas no Salacgrīvas deju studijas “Hasana” 
un grupa “Trijatā”.

Saietā notika arī LBB VN valdes un revīzijas komisijas 
pārvēlēšana. Atkārtoti par valdes priekšsēdētāju ievēlēja 
Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietnieci Guntu Ro-
manovsku, kas nodaļu vada kopš tās pirmsākumiem.

Tā kā beigusi pastāvēt 1999.gadā dibinātā LBB Sēlijas 
nodaļa, LBB VN pievienojās Ogres rajona bibliotekāri.

Ak, liliju maģija...

-
tos LBB Vidzemes nodaļas saietus, piekritīs, ka pastās-
tīt par tiem ierasti racionālā un lietišķā stilā nav iespē-
jams. Šķiet, tieši tādēļ saietos pieredzētais un izjustais 
gan ceļo nebeidzami no mutes mutē, bet, ietērpts raks-
tītā veidolā un uzticēts plašākai publikai medijos, ir kā 
krāšņs vasaras zieds, kas izkaltēts iegūlis grāmatas la-
pās, zaudējis krāsu spilgtumu un smaržas burvību. Par 

Lēdurgas 
Dendroloģiskā 
parka 
apsaimniekotājs 
Karolis Treijs 
pārliecina, 
ka brīnumi 
apskatāmi arī 
tepat Latvijā 

šīsvasaras saieta ziedu laikam gan būtu jākronē karalis-
kā lilija. Gleznos ziedus apbrīnojām Jāņa Ulmja dārzā 
un tie pārpārēm pildīja arī majestātiskās Bīriņu pils vā-
zes, izplatot saldu, noslēpumainu smaržu un vēlajās va-
kara stundās veidojot spocīgas ēnu spēles senajās vel-
vēs. Noskaņu bagātas un krāšņas kā lilijas bija arī saie-
ta dienas.

Saieta fotogalerija apskatāma Limbažu Galvenās 
bibliotēkas tīmekļa vietnē http://lgb.elimbazi.lv sadaļā 
“Notikumi” (http://lgb.elimbazi.lv/?s=21477&det=520).

(Zanes Balodes un Marlēnas Krasovskas foto)

LBB prezidente 

Silvija 
Tretjakova 

šinšillu 
mājvietā — 

bioloģiskajā 

saimniecībā 

“Sautlāči”

(Zanes Balodes un Marlēnas Krasovskas foto)es Balodes un Marlēn
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