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Ieteicamie
jaunieguvumi
bibliotēku
nozarē

(2009.gada janvāris–
marts)

Healey Paul D.
Professional
liability
issues for librarians and
information professionals
/ Paul D. Healey. — New
York : Neal-Schuman
Publishers, 2008. — xviii,
236 p. — ISBN 978-155570-609-8. (Z 021.89)
Grāmatas mērķis ir
sniegt visaptverošu informāciju par bibliotekāru un informācijas speciālistu profesionālo atbildību, izskaidrot, kad
un kādos apstākļos pret
šiem speciālistiem ierosināma prasība tiesā saistībā ar viņu profesionālo darbību. Grāmatas pirmajā daļā autors skaidro profesionālās atbildības jēdzienu un veidus, kā šī atbildība ietverama līgumos, noteikumos un citos juridiskos dokumentos. Otrajā daļā apkopoti pieredzes apraksti, īpašu
uzsvaru liekot uz juridisko un medicīnas bibliotēku darbinieku, informācijas speciālistu un arhivāru profesionālo atbildību. Izdevumam pievienota skaidrojošā terminu vārdnīca un priekšmetu rādītājs.

Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes lasītava aicina iepazīties ar jaunāko interesantāko profesionālo literatūru!1
Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata
2007 / sast. Inta Sallinene. — Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2008. — 191
lpp. — ISBN 978-99849504-7-1. (Z 027.5)
“Rīgas Centrālās bibliotēkas
gadagrāmata 2007” ir kārtējais, nu
jau piektais, izdevums,
kas atspoguļo svarīgākos Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) un tās filiālbibliotēku notikumus gada garumā, parādot tos kopsakarībā ar pasaules un Latvijas bibliotēku aktualitātēm. Gadagrāmatā publicēts konspektīvs
RCB gada pārskats, kurā interesenti tiek iepazīstināti
ar galvenajiem bibliotēkas darba virzieniem un procesiem. No iepriekšējiem gadiem saglabājušās tradicionālās izdevuma sadaļas: “Svarīgāko notikumu hronika”, “Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku”, “Pašu
mājās”, “Mūžu dzīvo, mūžu mācies” un citas. Klāt nākušas dažas jaunas sadaļas, piemēram, “Raksta bibliotekāri” un “Jurģi RCB filiālbibliotēkās”. Izdevumu papildina RCB nodaļu un filiālbibliotēku kontaktinformācija, kā arī 2007.gada skaitliskie rādītāji.
Content management systems in libraries : case

The impact of digital technology on contemporary and historic newspapers : proceedings of the International Newspaper Conference, Singapore, 1–3 April
2008, and papers from the IFLA World Library and Information Congress, Québec, Canada, August 2008 / ed. by
Hartmut Walravens in collab. with the National Library of
Singapore. — München : K.G.Saur, 2008. — xii, 222 p. —
ISBN 978-3-598-22041-8. (Z 025.3(05))
Izdevumā iekļauti Starptautiskās laikrakstu konferences (International Newspaper Conference) (Singapūra, 2008.gada 1.–3.aprīlis) un Starptautiskās bibliotēku
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studies / ed. by Bradford
Lee Eden. — Lanham :
Scarecrow Press, 2008. —
vi, 218 p. — ISBN 978-08108-5692-9. (Z 02:62)
Satura pārvaldības
sistēmas
uzskatāmas
par nozīmīgu rīku satura un pakalpojumu piedāvāšanai digitālajā vidē bibliotēkās. Grāmatā
apkopoti dažādi piemēri satura pārvaldības sistēmu ieviešanā, izmantojot gan atvērtā koda, gan komerciālās sistēmas, kā arī atspoguļota satura pārvaldības sistēmu nākotne bibliotēkās. Izdevumā aplūkotas divu veidu satura pārvaldības sistēmas: bibliotēku tīmekļa vietņu satura organizēšanas un
digitālā satura pārvaldīšanas sistēmas. Grāmatā ietvertie raksti sākotnēji publicēti profesionālajā žurnālā “Library Hi Tech” (Vol.24, Nr.1–2, 2005).
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asociāciju un institūciju
federācijas (International
Federation of Library Associations and Institutions,
IFLA) kongresa (Kvebeka,
Kanāda), 2008.gada 10.–
14.augusts) referāti. Grāmatā publicētie raksti
aptver trīs aspektus: laikrakstu fizisko un digitālo saglabāšanu, piekļuves modeļus, balstoties
uz Dienvidaustrumāzijas
pieredzi, un diskusijas
par tiešsaistes laikrakstu
funkcionalitāti.
Information literacy :
international perspectives
/ ed. by Jesús Lau; IFLA
Information
Literacy
Section. — München :
K.G.Saur, 2008. — 160 p.
— ISBN 978-3-598-220371. (Z 021.7:01)
Grāmatā
iekļauti
raksti, kas sagatavoti
speciāli šim izdevumam,
kā arī materiāli, kas tika
prezentēti Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) 2008.gada 10.–14.augusta kongresā Kvebekā (Kanāda). Rakstu atlasē ievērots saturiskais un ģeogrāfiskais princips. Izdevuma sastādītāju mērķis — piedāvāt
starptautisku redzējumu uz informācijpratības veicināšanas aktivitātēm. Daļa rakstu ir konceptuāla rakstura,
bet daļā stāstīts par konkrētām programmām un projektiem, kurus var izmantot kā praktiskus piemērus.
International
genealogy and local
history : papers presented
by the genealogy and
local history section at
IFLA general conferences
2001–2005 / ed. by
Ruth Hedegaard and
Elizabeth Anne Melrose.
— München : K.G.Saur,
2008. — 287 p. — ISBN
978-3-598-22036-4.
(Z
021.7:908)
Grāmatā apkopoti
Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions,
IFLA) Ģenealoģijas un novadpētniecības sekcijas ziņo-

jumi, kas prezentēti IFLA konferencēs laika posmā no
2001. līdz 2005.gadam. Daudzi referāti ir atjaunināti un
papildināti. Nozares eksperti apraksta dažādus vēstures un dzimtu pētniecības aspektus, uzsverot aizvien
pieaugošo entuziastu un brīvprātīgo lomu šo jautājumu izpētes procesā. Atsevišķos ziņojumos sniegti lietderīgi padomi, kā dažādi informācijas avoti var tikt izmantoti savu senču vēstures izzināšanai. Aprakstītas
primāro avotu digitalizācijas iespējas un jauno tehnoloģiju ietekme uz vēstures pētniecības procesu.
McMenemy David. The public library / David McMenemy. — London : Facet Publishing, 2009. —
xvi, 219 p. — ISBN 978-185604-616-9. (Z 027.5)
Pēdējo 10 gadu laikā publiskās bibliotēkas
ir piedzīvojušas lielas izmaiņas un šobrīd atrodas ļoti nozīmīgā attīstības posmā. Grāmatā
analizēta Lielbritānijas
publisko bibliotēku loma un piedāvātie pakalpojumi 21.gadsimta kontekstā. Autors apraksta
publisko bibliotēku vēsturi un attīstību, raksturo modernas publiskās bibliotēkas pakalpojumus, kā
arī skaidro šo pakalpojumu pārvaldības iespējas. Grāmatas mērķauditorija ir publisko bibliotēku darbinieki
un bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studenti. Tēmas padziļinātai apguvei izdevumam pievienots
priekšmetu rādītājs un informācijas resursu bibliogrāfiskais saraksts.
Miller Ellen G. Library
board strategic guide :
going to the next level
/ Ellen G. Miller, Patricia
H. Fisher. — Lanham :
Scarecrow Press, 2007. —
xiii, 222 p. — ISBN 978-08108-5689-9. (Z 025)
Bibliotēkas vadīšana
ir komandas darbs. Izdevumā aplūkota publiskās bibliotēkas padomes darbība, kur bibliotēkas direktors ir komandas treneris, padomes prezidents — kapteinis un padomes locekļi — spēlētāji. Izdevuma mērķis ir parādīt, kā uzlabot bibliotēkas vadības efektivitāti, sasniegt bibliotēkas mērķus un iegūt
sabiedrības atbalstu. Tekstu papildina tabulas, shēmas un piemēri. Grāmatā iekļautās veidlapas, formas,
atbildes uz pārbaudes jautājumiem utt. rodamas tīmekļa vietnē http://www.pfisherassociates.com/
scarecrowpress/sources.html.
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Woolls Blanche. The
school library media manager / Blanche Woolls.
— 4th ed. — Westport :
Libraries Unlimited, 2008.
— xiii, 279 p. — ISBN 9781-59158-643-2. (Z 027.8)
Grāmatā
aprakstīta skolu bibliotēku mediju centru vēsture, to loma
mācību un studiju procesā, informācijas, mediju un
tehnoloģiju nozīme mūsdienās. Izdevumā sniegtas
norādes uz Amerikas skolu bibliotekāru asociācijas (American Association of School
Librarians) jaunajām vadlīnijām, kurās izteikta nepieciešamība diskutēt par tādiem bibliotēku mediju aspektiem kā
lasīšanas programmas, jaunākās tehnoloģijas un mediju
centru personāls. Personāla jautājumiem grāmatā veltītas
vairākas nodaļas, ieskicējot skolas bibliotēkas mediju centra speciālistam nepieciešamās zināšanas un rakstura iezīmes, sniegti padomi, kā veiksmīgi pielāgoties šī darba specifikai. Daudzos piemēros izmantota Amerikas Savienoto
Valstu pieredze.

daļas: grāmatas, negrāmatu materiāli (audiovizuālie mediji u.c.), elektroniskās publikācijas, to
specifika. Trešajā nodaļā
apskatīta krājuma veidošana un attīstība, kataloģizācija, uzturēšana, saglabāšana un vispusīga
atspoguļošana. Ceturtajā nodaļā aplūkoti bibliotēku informacionālie
pakalpojumi: bibliogrāfiskie līdzekļi, datubāzes,
raksturoti digitālo bibliotēku piedāvājumi, mūsdienīgākie informācijas meklēšanas paņēmieni, virtuālo uzziņu sniegšana, informācijpratības apmācību metodes.
Linder Leo G. Die
Herzog August Bibliothek
und Wolfenbüttel / Leo
G. Linder ; mit Fotos von
Andreas Hoffmann. —
Braunschweig : Edition
Westermann, 1997. — 192 S.
— ISBN 3-07-509702-0. (Z
027)
Daudzi ir dzirdējuši par vienu no lielākajām 17.gadsimta bibliotēkām — Hercoga Augusta bibliotēku (Herzog
August Bibliothek), bet
ne visiem zināms, ka tās tapšanas pamatā ir Braunšveigas-Lineburgas firsta — hercoga Augusta (1579–1666)
— lielā kaislība pret grāmatām un lasīšanu. Šī bagātīgā krājuma daudzveidība fascinējusi daudzas ievērojamas, izglītotas un grāmatu pasauli mīlošas personības
visos laikos: Ludviķi XIV, Napoleonu, pat slavenais Kazanova pieminējis šo bibliotēku savos memuāros.
Grāmatā apkopots daudz aizraujošu un dēkainu ar
bibliotēku, tās ievērojamiem izdevumiem un Volfenbiteli (Wolfenbüttel), kur bibliotēka atrodas, saistītu stāstu. Izdevumam ir pievilcīgs vizuālais ietērps ar krāšņām
un kvalitatīvām fotogrāfijām.

Gantert Klaus. Bibliothekarisches Grundwissen /
Klaus Gantert, Rupert Hacker. — 8., vollst. neu bearb. und
erw. Aufl. — München : K.G.Saur, 2008. — 414 S. — ISBN
978-3-598-11771-8. (Z 02)
Grāmata veidota no četriem tematiskiem blokiem,
katrā no tiem izklāstīti bibliotekārās teorijas pamatzināšanu galvenie jautājumi. Pirmajā daļā analizētas bibliotēkzinātnes teorētiskās kategorijas: bibliotēku uzdevumi, funkcijas, nozīmīgums, tipoloģija, bibliotekāra profesija un izglītība, bibliotekārās organizācijas un institūcijas, ēkas, aprīkojums. Otrā nodaļa veltīta bibliotēku krājumam — analizētas krājuma galvenās sastāv-
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Novak Julia. Ge
meinsam
lesen
:
die Buchgruppe als
soziales Phänomen und
ökonomische Triebkraft /
Julia Novak. — Wien : LIT
Verlag GmbH & Co, 2007.
— 180 S. — ISBN 978-37000-0676-3. (Z 024.1)
Grāmatā stāstīts par
vairākās Eiropas valstīs
populārām aktivitātēm
— tā dēvētajām grāmatu draugu grupām —
kā sociālu fenomenu un
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Thinking outside the
book : essays for innovative librarians / ed. by Carol Smallwood ; forew. by
Joy M. Greiner. — Jefferson : McFarland, 2008. —
xii, 273 p. — ISBN 978-07864-3575-3. (Z 02)
Grāmatā apkopotas
73 bibliotekāru un informācijas centru speciālistu esejas par bibliotēku nozari. Tajās lasāmas
inovatīvas idejas par to,
kā papildināt krājumu,
paaugstināt dokumentu apgrozību, uzlabot bibliotekāro procesu elastību utt. Autori apraksta savu pieredzi, sniedzot praktiskus padomus visdažādāko problēmu risināšanā. Krājumā ietvertās tēmas: oriģinālu prezentāciju sagatavošana, veiksmīga projektpieteikuma
sastādīšana, ceļojošas multimediju izstādes vadīšana,
efektīvas sadarbības organizēšana, emuāru veidošana,
vietējās kultūras saglabāšana u.c.
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ekonomikas veicinātāju. Īpaši populāras grāmatu draugu grupas kļuvušas pēdējos gados Lielbritānijā, kur tās
uzskatāmas par pastāvīgu un neatņemamu kultūrpolitikas sastāvdaļu. Galvenie grāmatā izklāstītie jautājumi
skar lasīšanas teorijas vēsturi, lasīšanu kā aktīvu sociālo
nodarbi, kopīgu lasīšanu kā vienu no grāmatu draugu
grupu pamatfunkcijām.
Petschar Hans. Der
Zettelkatalog : ein historisches System geistiger
Ordnung / Hans Petschar,
Ernst Strouhal, Heimo Zobernig. — Wien : Springer,
1999. — 174 S. — ISBN
3-211-83273-4. (Z 025.34)
Grāmata uzskatāma
par piemiņas izdevumu
kartīšu katalogam. Ideja
par tās veidošanu Austrijas Nacionālās bibliotēkas speciālistiem radusies 1998.gadā, kad bibliotēkā noslēdzies kartīšu
kataloga digitalizācijas process. Autori grāmatas priekšvārdā izdevumu raksturo kā vēsturisku liecību, kura atgādina par kartīšu kataloga lomu un nozīmi bibliotēku ikdienā gadsimtu gaitā. Kartīšu kataloga nezūdošo
vērtību ilustrēt palīdz vairāki referāti, dažādās valstīs un
valodās rokrakstā veidotu kataloga izmantošanas instrukciju un kartīšu paraugi, kā arī izteiksmīgas fotogrāfijas. Izdevums ir interesants kā vecajai, tā jaunajai paaudzei, jo “elektroniskā kataloga laikmetā” kartīšu katalogu, visticamāk, varēs apskatīt vairs tikai grāmatniecības muzejos.
Röhring Hans-Helmut.
Wie ein Buch entsteht : Einführung in den modernen
Buchverlag / Hans-Helmut
Röhring; vollst. überarb.
und aktual. von Klaus-W.
Bramann. — 8., überarb.
Aufl. — Darmstadt : Primus-Verlag, 2008. — 176
S. — ISBN 978-3-89678368-4. (Z 002.2)
“Grāmata par to, kā rodas grāmata” uzskatāma
par teorētisku ceļvedi mūsdienīgā grāmatu izdošanā — pārstrādāts un aktualizēts jau astotais grāmatas izdevums. Izdevuma sākumdaļā raksturota Vācijas izdevējdarbība un grāmattirdzniecība kopumā, tālākajās nodaļās izklāstītas: modernās izdevējdarbības organizatoriskā struktūra, grāmatas tapšanas procesa tehniskās detaļas, autortiesības un izdevējtiesības, mārketinga stratēģija (toskait grāmatu tirdzniecība
internetā), licencēšanas tiesības.

ред.-сост.:
Г.Кавалло,
Р.Шартье ; гл. ред.
проекта Л.А.Казаченкова].
— Москва : Фаир, 2008.
— 542 [1] c. — ISBN 975-58183-1468. (Z 028)
Krājuma tapšanā piedalījušies visā pasaulē pazīstami dažādu valstu kulturologi, lasīšanas pētnieki un sociologi. Autori atklāj grāmatu
lasīšanas attīstības gaitu vairāku gadsimtu garumā. Zinātnieki pārliecinoši pierāda, ka grāmatas evolūcijas izraisītās izmaiņas galvenokārt saistītas ar cilvēku lasīšanas īpatnībām, uzskatu transformāciju par lasīšanas nozīmi un
grāmatas vērtību. Izdevumā aplūkotas ne tikai tehniskās inovācijas, kas izraisījušas grāmatas formas un lasīšanas rakstura izmaiņas, bet arī lasītāju auditorijas attīstība un transformācija.
Маркова Т.Б. Биб
лиотека в истории
культуры / Т.Б.Маркова.
— Санкт-Петербург :
Наука, 2008. — 325 [2] c.
— ISBN 978-5-02-0262966. (Z 02)
Grāmatā aplūkoti bibliotēku kā kultūras un informācijas centru rašanās
un attīstības kultūrvēsturiskie priekšnoteikumi,
analizēti dažādi bibliotēku modeļi. Autors salīdzina reālo situāciju bibliotēku jomā ar filozofu, kulturologu un rakstnieku priekšstatiem par bibliotēku veidiem. Izdevumā vērtēta datorizācijas ietekme uz lasīšanas metodēm, paņēmieniem un raksturu. Grāmatas
tapšanā izmantoti filozofijas, kulturoloģijas, bibliotēkzinātnes un grāmatniecības pētījumi, novadpētniecības
almanahi, hrestomātijas, mākslas darbi, uzziņu un periodiskie izdevumi u.c. materiāli.
1
Pilnus lasītavas janvāra–marta jaunieguvumu sarakstus sk. Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnē www.lnb.lv sadaļā “Bibliotekāriem” → “Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras
lasītava” → “Lasītavas jaunieguvumu apskati”: http://www.lnb.lv/lv/
bibliotekariem/Bibliotekzinatnes_un_informacijas_zinatnes_literaturas_
lasitava/apskati/2009-janvaris un http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/
Bibliotekzinatnes_un_informacijas_zinatnes_literaturas_lasitava/
apskati/2009-gada-februaris-marts.
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