
12

Bibliotēkas un 
bibliotekāra 
tēls sabiedrībā:
par Latvijas 
Universitātes 68. 
zinātniskās konferences 
Bibliotēkzinātnes 
sekcijas sēdi 2010.gada 
5.februārī Rīgā

Stereotipi par bibliotēkām un bibliotekāriem 
sabiedrībā — temats, kas, šķiet, interesē lielāko 
daļu profesionālās sabiedrības. Šos stereotipus 
producē gan paši bibliotekāri, gan plašsaziņas 
līdzekļi (grāmatas, žurnāli, laikraksti, kino, 
internets u.c.). Bieži vien stereotipi valda ilgāk, 
nekā tiem objektīvi vajadzētu pastāvēt. Vai 
bibliotekāre sabiedrības vairākuma apziņā 
joprojām ir sirma kundze ar pakausī mezglā 
savītiem matiem, pelēkā tērpā vai arī — jauna, 
pusaizmigusi meitene — , bet bibliotēka — 
patumša, drūma, putekļiem klāta grāmatu 
glabātuve, kurā iegriežas tikai dīvaiņi? Un 
kādēļ jauni cilvēki tomēr izvēlas šo stereotipiem 
ieskauto profesiju?

Šiem jautājumiem bija veltīta Latvijas 
Universitātes bibliotēkas (LUB) organizētā 
Bibliotēkzinātnes sekcijas sēde 2010.
gada 5.februārī, kas pulcināja aptuveni 50 
interesentus.

Lasītāju apkalpošanas kvalitāte — 
bibliotēkas tēla veidotājelements

LUB Lietotāju servisa nodaļas vadītāja Daina Gava-
re referātā “Augstskolas bibliotēkas pakalpojums: jē-
dziena izpratne mūsdienu bibliotēkzinātnes un prak-
ses kontekstā” uzsvēra, ka apkalpošanas kvalitāte ir 

Jana Dreimane
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Sēdi atklāj Latvijas Universitātes 
bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska. 
Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas 
Universitātes Preses centrs

nozīmīgs bibliotēkas tēla veidotājelements. To ietek-
mē arī informācijas resursu krājuma kvalitāte, pakalpo-
jumu spektrs un mācību programmas, kas ļauj gūt pa-
dziļinātu priekšstatu par bibliotēkas izmantošanas ie-
spējām. Viens no svarīgākajiem apkalpošanas kvalitā-
tes rādītājiem ir lasītāju apmierinātība, ko nosaka bib-
liotekāru atvērtība sabiedrības vajadzībām un vēlmēm. 
Tādēļ bibliotekāriem vajadzētu būt priekšstatam gan 
par bibliotēkas misiju, mērķiem un uzdevumiem, gan 
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par iekšējās un ārējās komunikācijas nozīmi institūci-
jas darbā.

D.Gavare atgādināja, ka kvalitātes vadību veido trīs 
komponenti: kvalitātes plānošana, kontrole un pilnvei-
de. Viņa sniedza īsu pārskatu par septiņām populārām 
bibliotēku kvalitātes mērījumu programmām, īpaši pie-
vēršoties “SERVQUAL” un “LibQUAL+®”. Pirmā program-
ma izstrādāta pakalpojumu kvalitātes noteikšanai pri-
vātsektorā, tā piedāvā organizācijas darba vērtējumu 
piecos aspektos: materiālie resursi (ēkas, telpas, infra-
struktūra, personāls, komunikācijas materiāli); uztica-
mība — spēja veikt apsolītos pakalpojumus; atsaucī-
ba — vēlme palīdzēt un nodrošināt tūlītēju pakalpo-
jumu; pārliecība — personāla zināšanas un laipnība, 
spēja būt uzticamam un diskrētam; empātija — indi-
vidualizēta apkalpošana, rūpes par klientu (institūcijas 
pārstāvju pieejamība, komunikācija, klientu vajadzī-
bu izpratne). “SERVQUAL” ļauj noteikt institūcijas dar-
bības atbilstību lietotāju vajadzībām un vēlmēm. “Lib-
QUAL+®” ir “SERVQUAL” programmas pielāgojums bib-
liotēku pakalpojumu kvalitātes noteikšanai, ko ASV Zi-
nātnisko bibliotēku asociācija (Association of Research 

Libraries, ARL) pirmoreiz testēja 2000.gadā. Tā ļauj ana-
lizēt cilvēcisko faktoru apkalpošanā, noskaidrot lasītāju 
viedokli par bibliotēkas telpām un informācijas pieeja-
mību. Galvenais vērtēšanas informācijas avots ir elek-
troniska lietotāju aptauja. Apmierinātība ir subjektīvs 
rādītājs, tādēļ kvalitātes kontroles gaitā būtu noskaid-
rojams arī nozares/bibliotēkas ekspertu viedoklis, ana-
lizējamas bibliotekāro procesu izmaksas.

Sākotnēji “LibQUAL+®” izmantoja ASV un Kanādas 
zinātniskās bibliotēkas, taču tagad tā plaši izplatīta arī 

-
nijā, Somijā, Zviedrijā un Norvēģijā. 2007.gadā jau bija 
1000 “LibQUAL+®” programmas lietotāju. Programma 
pieejama 12 valodās. Tā kā bibliotēkas izmanto vienā-
das datu ieguves metodes, iespējams salīdzināt viena 
veida bibliotēku rādītājus un pārņemt labāko pieredzi.

D.Gavare uzsvēra, ka nepieciešama arī LUB pakalpo-
jumu pilnveide. Par to liecina 104 universitātes studen-
tu aptauja 2009.gada pavasarī. Tikai aptuveni puse res-
pondentu (54%) bija apmierināta ar bibliotēkas pakal-
pojumiem. 48% šķita pārlieku augsta maksas pakalpo-
jumu cena, 13% neapmierināja personāla kompeten-
ce. Vēl mazāk bija to (44,3%), kuri bibliotēkas darba lai-
ku uzskatīja par savām vajadzībām un vēlmēm pilnīgi 
atbilstošu.

Bibliotēkas un bibliotekāra tēla 
transformācijas presē

Interesants bija bibliotēkas un bibliotekāra tēla sa-
līdzinājums 20.gadsimta 80.gadu otrajā pusē (1985.–
1990.gads) un 21.gadsimta sākumā (2003.–2008.gads), 
ko sniedza LUB Izglītības zinātņu un psiholoģijas bib-
liotēkas galvenā bibliotekāre Maija Bārbale. Viņa apzi-
nājusi turpat 150 1985.–1990.gada un vairāk nekā 3000 
2003.–2008.gada publikācijas par bibliotēkām nacio-
nālajos un reģionālajos preses izdevumos. Abos perio-
dos kultūras situācija bija kardināli atšķirīga. 20.gadsim-
ta 80.gadu beigās Latvijas bibliotēkās bija krīze: kritās 
lasītāju skaits, krājuma apgrozība, jo lasošu sabiedrību 

vairs neapmierināja ideoloģiskās un ideoloģizētās lite-
ratūras pārsvars krājumā. Raugoties uz Rietumeiropas 
un ASV bibliotēku sasniegumiem, sabiedrība skaud-
ri apjauta Latvijas bibliotēku nožēlojamo materiālo si-
tuāciju un greizo nozares paradigmu, ko despotiski bi-
ja iesakņojusi gadu desmitiem ilgusī okupācijas vara. 
Tomēr lielākajā daļā 1985.–1990.gada publikāciju (69) 
pausta pozitīva attieksme pret bibliotēku un tikai 15 
rakstos jaušams negatīvs noskaņojums. Bibliotēka tajos 
atspoguļota kā iespieddarbu grēda, bet bibliotekārs/e 
— liekulīgs komformists, nobijies komunistiskās ideo-
loģijas paudējs. Visai maz publikāciju veltīts tālaika bib-
liotēku aktualitātēm — bibliotēku krājuma sastāva ana-
līzei, ārzemju bibliotēku pieredzei.

Turpretī 2003.–2008.gads būtu traktējams kā pakā-
peniska bibliotēku uzplaukuma laiks, sevišķi pēc iestā-
šanās Eiropas Savienībā 2004.gada maijā. Raisījās un, 
šķita, piepildījās cerības par strauju Latvijas integrāci-
ju Eiropas kultūras telpā, dzīves kvalitātes augšupeju. 
Arvien pieauga bibliotēku finansējums, daudzviet no-
tika bibliotēku renovācija, tika saņemts Bila&Melindas 
Geitsu fonda piešķīrums publisko bibliotēku attīstībai. 
Kā vainagojums teju 20 gadus ilgušajām diskusijām par 
bibliotēku nozīmi, nākotni un investīciju lietderību kul-
tūrā, 2008.gada jūnijā tika ielikts jaunās Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas ēkas pamatakmens. Bibliotēku aug-
šupeja atspoguļojās presē ne vien kvantitatīvā biblio-
tēkām veltīto rakstu pieaugumā, bet arī publikāciju sa-
turā. Bibliotēka tajā parādītas kā elastīga un mainīga 
kultūras un izglītības vide, dažādu sociālo grupu infor-
matīvā atbalsta vieta ar radošu un enerģisku bibliote-
kāru centrā.

Informācijas speciālists: standarta 
prasības un realitāte

LU Ķīmijas zinātņu bibliotēkas bibliotekāre Gun-
ta Dogžina salīdzināja profesijas standartā “Bibliotē-
ku informācijas speciālists” (apstiprināts 2004.gadā) 
fiksētās prasības ar profesionālajā sabiedrībā valdo-
šajiem priekšstatiem par nepieciešamajām prasmēm. 
Viņa veikusi LU Sociālo zinātņu fakultātes Informāci-
jas un bibliotēku studiju nodaļas studentu, kā arī vai-
rāku zinātnisko bibliotēku direktoru aptauju. Respon-
denti atzinuši par svarīgām ne tikai profesijas standar-
tā izceltās vispārējās prasmes (sociālās, komunikatīvās 
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Sēdes dalībnieki. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas 
Universitātes Preses centrs
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un organizatoriskās prasmes), bet arī noteiktas rakstu-
ra īpašības, kas iegūstamas audzināšanas un izglītības 
ceļā: precizitāte (20% respondentu), erudīcija (21%), 
elastība (22%), analītiska domāšana (24%), kulturālisms 
(25%). 2/3 respondentu (70%) sevi uzskata par infor-
mācijas speciālistiem, bet tikai 1/3 — par bibliotekā-
riem. Kāpēc bibliotekāriem netīk vēsturiskais termins, 
kas joprojām dominē bibliotēku darbinieku amatu ap-
zīmējumos? Iespējams, bibliotekāriem šķiet, ka, izvairo-
ties no vēsturiskā termina, viņi izvairās no stereotipiem 
un mītiem, kas apvij nozares profesionāļus jau gadsim-
tiem ilgi. Te jāpiebilst, ka šogad ASV Skolu bibliotekāru 
asociācija par piemērotāko amatapzīmējumu, oficiālo 
terminu noteikusi — skolas bibliotekārs. Pārsteidzošs 
bija piektdaļas respondentu atzinums, ka bibliotekāra/
informācijas speciālista profesija nav aktuāla. 11% ap-
taujāto bija grūti noteikt pašu izvēlētās profesijas ak-
tualitāti. Kāda ir šo respondentu motivācija, izvēloties 
studēt informācijas un bibliotēku zinātni? Kurp vedīs 
viņu ceļš pēc augstākās izglītības diploma ieguves? Vi-
ņu atbildes liek domāt, ka informācijas un bibliotēku 
zinātnes mācībspēkiem un citiem profesionāļiem būtu 
vairāk jākultivē profesionālais entuziasms. Ja paši savu 
profesiju nevērtēsim augstu, tad to nedarīs arī citi.

Bibliotēkas un bibliotekāra tēls 
mākslā

Māksla var gan iekvēlināt, gan nodzēst profesionā-
lā entuziasma liesmu. Iespējams, tādēļ LUB Humani-
tāro zinātņu bibliotēkas bibliotekāre Jeļena Noviko-
va stāstījumā “Bibliotēkas tēls daiļliteratūrā” pievērsās 

galvenokārt krievu, amerikāņu un angļu daiļdarbiem, 
kuros bibliotēka slavināta. Lielākoties tā šķitusi pievil-
cīga bagātās lasāmvielas izvēles, daudzo grāmatplauk-
tu dēļ. Tā kādā fantāzijas žanra pārstāvja Maksa Fraija 
(Макс Фрай ir divu krievu autoru — Svetlanas Martiči-
kas un Igora Stjopina pseidonīms) darbā pausta vēlme 
“apmaldīties šajā valstībā [bibliotēkā]”, kas tomēr nav 
piepildījusies, “ja nu vienīgi pārnestā nozīmē” (plašs ci-
tāts lasāms: http://library.ru/3/reflection/literature/m-frei.
php). Diemžēl bibliotēka zaudējusi brīnumaino pievilk-
šanas spēku, kad autors kļuvis par bibliotekāru un no-
strādājis bibliotēkā pirmās divas darbstundas.

Arī nesen aizsaulē aizgājušais Džeroms Deivids Se-
lindžers (1919-2010) stāstā “Sīmors: ievads” apraksta, 
kā stāsta varoņi kādā svētdienā ar baudu slinki peldēju-
ši vai briduši starp bibliotēkas grāmatplauktiem, “daž-
kārt veiksmīgi izmakšķerējot kādu jaunu autoru”.

Gadsimtiem ilgi kultivētais klusums lasītavā, kas 
ļauj netraucēti iegrimt lasīšanā, atzīts kā vērtība, pie-
mēram, krievu rakstnieka Nikolaja Šmeļova (Николай 
Шмелёв, 1936) stāstā “Paškova nams” (“Пашков дом”, 
tā neoficiāli tiek dēvēta Krievijas Valsts bibliotēkas vēs-
turiskā ēka).

Savukārt LUB direktore Iveta Gudakovska pastās-
tīja par vairākiem bibliotekāra atainojumiem gleznie-
cībā. Piemēram, 16.gadsimta avangardistiskā māksli-
nieka Džuzepes Arčimboldo (Giuseppe Arcimboldo, 
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Džuzepes Arčimboldo “Bibliotekārs” (1566.gads)

1527–1593) no grāmatām veidotais bibliotekāra port-
rets trāpīgi raksturo profesijas būtību (tiekšanās uz zi-
nāšanām, izmantojot neskaitāmus informācijas avo-
tus). Cilvēks, kas dzīvo starp grāmatām un lielā mērā 
pārtiek no grāmatām. D.Arčimboldo raksturīgs īpat-
nējs glezniecības stils — portreti veidoti no atseviš-
ķiem priekšmetiem vai dabas veltēm (dārzeņiem, aug-
ļiem, augiem). Tādēļ tie skatāmi divās perspektīvās: tu-
vumā var izšķirt secīgi sakārtotus priekšmetus vai da-
bas veltes, bet no attāluma raugoties, veidojas cilvēka 

Referē Jeļena Novikova. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas 
Universitātes Preses centrs.
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Andrē Martina de Barosa “Grāmattirgotājs”

portrets. D.Arčimboldo “Bibliotekārs” — daudzkārt ti-
ražēts nozares literatūrā un internetā, ir LUB direktores 
iemīļotais mākslasdarbs, kura reprodukcija apskatāma 
arī viņas kabinetā LUB.

I.Gudakovska uzsvēra, ka D.Arčimbaldo īpatnējam 
portretista stilam joprojām ir sekotāji, piemēram, fran-
ču fantastiskā reālisma pārstāvis Andrē Martins de Ba-
ross (Andre Martins de Barros, 1942). Viņš radījis 10 glez-
nu virkni ”Zinātnieki”, kurā ikviens portrets veidots no 
grāmatām. Ciklā ir divi grāmatnieku portreti. Atšķirībā 
no D.Arčimboldo majestātiskā, pašapzinīgā “Bibliote-
kāra”, Barosa attainotie profesionāļi ir dzīves noguruši, 
zināšanu un grāmatu nastas nomākti vīri.

Amerikāņu bibliotekārs mākslas un 
dokumentālajā kino

Konferences noslēgumā dalībniekiem bija iespēja 
noskatīties pirms diviem gadiem uzņemto dokumentā-
lo filmu “Holivudas bibliotekārs” (The Hollywood Librari-
an, www.hollywoodlibrarian.com, 2007) — pirmo biblio-
tekāru darbam un dzīvei veltīto pilnmetrāžas kinolen-
ti. Tās scenārija autores un direktores, publisko biblio-
tēku konsultantes Annas Zeidlas (Ann Seidl) mērķis bija 
konfrontēt sabiedrībā valdošos un filmās atspoguļotos 
stereotipiskos priekšstatus par bibliotekāra profesiju 
ar realitāti. Kritiķu atzītu un aizraujošu Holivudas filmu 
(“Šī brīnišķīgā dzīve” (It’s a Wonderful Life, 1946), “Kabi-
neta inventārs” (Desk Set, 1957),“Sofijas izvēle” (Sophie’s 
Choice, 1982), “Lorenco eļļa” (Lorenzo’s Oil -
delfija” (Philadelphia, 1993), “Brīvības cena” (The Shaws-
hank Redemption, 1994)), kurās atainoti bibliotekāri, 
kontekstā parādīti mūsdienu informācijas darba profe-
sionāļi. Intervijās viņi dalās pārdomās par nozarei sva-
rīgiem jautājumiem: intelektuālā brīvība, cenzūra, bēr-
nu bibliotekārā apkalpošana, budžets, lasīšana kā vērtī-

kataloģizētāju, enerģisku bērnu bibliotekāri, asprātīgu 

bibliotēkas direktoru, elegantu medicīnas bibliotēkas 
darbinieci... Kinolentē redzami dažādu paaudžu bib-
liotekāri — gan gados vecāki, kas kļuvuši par informā-
cijas tehnoloģiju revolūcijas lieciniekiem, gan jaunieši, 
kas uzauguši pie datora. Kinolentē iemūžinātas dažāda 
tipa un lieluma bibliotēkas, to skaitā kāda cietuma bib-

-
tervija ar amerikāņu rakstnieku Reju Bredberiju, frag-

-
nizējuma, kā arī dokumentāli kadri par Džona Steinbe-
ka aizliegto darbu iznīcināšanu 20.gadsimta 30.gados. 

-
kums”, kas ļauj ASV federālās izmeklēšanas biroja aģen-
tiem bez īpašas prokurora sankcijas iepazīties ar biblio-
tēku lasītāju datiem un tādēļ ir pretrunā citos likumos 
garantētajai informācijas brīvībai un privātuma aizsar-
dzībai. Kinolentes mērķauditorija nav tikai bibliotekāri, 
bet visa sabiedrība, no kuras atkarīgs bibliotēku finan-
siālais nodrošinājums.

Tāpat kā savulaik ASV bibliotekāri, arī LUB konferen-
ces dalībnieki 90 minūšu garo kinolenti vērtēja pretru-
nīgi. Izskanēja viedoklis, ka filmā mēģināts aptvert pā-
rāk daudz aspektu, tādēļ tā ir saturiski virspusēja. Kino-
lenti caurvij bibliotekāru entuziasms, kas ekonomiskās 
krīzes situācijā varētu Latvijas bibliotekārus uzmundri-
nāt aizrautīgam darbam. Diemžēl filma izskan uz bēdī-
gas nots, jo noslēdzas ar nesekmīgās Salinas (Kalifor-
nija) publiskās bibliotēkas vadības cīņas par trīs filiāl-
bibliotēku saglabāšanu atainojumu. Būtiski samazinātā 
budžeta dēļ tām 2005.gadā draudēja slēgšana. Piebils-
tams, ka Salinas publiskā bibliotēka var lepoties ar vai-
rāk nekā simts gadus ilgu vēsturi, jo tā atvērta 1909.ga-
da septembrī, pateicoties slavenā amerikāņu bibliotēku 
mecenāta Endrū Kārnegī (Andrew Carnegie, 1835–1919) 
ziedojumam. Viņa devums ASV publiskajām bibliotē-

ka ar aktīvu sabiedrības atbalstu Salinas publisko bib-
liotēku sistēmu izdevās saglabāt neskartu. 2005.gada 
pirmajos deviņos mēnešos 20 ASV pavalstu, kā arī Ka-
nādas un Luksemburgas iedzīvotāji savāca vairāk nekā 
700 000 ASV dolāru slēgšanai nolemto filiālbibliotēku 
turpmākai darbībai. Turklāt 2005.gada 8.novembrī pil-
sētas iedzīvotāju vairākums (61%) referendumā nobal-
soja par papildus nodokļu ieviešanu nozīmīgu sociālu 
pakalpojumu (to skaitā bibliotēku) saglabāšanai.

Cīņa par finansējumu nav un nevar būt galā, jo eko-
nomiskās krīzes laikos politiķi allaž cenšas ietaupīt uz 
bibliotēku rēķina. Taču Salinas precedents aicina arī 
Latvijas bibliotekārus nepadoties šķietami bezcerīgās 
situācijās.

Demonstrētā kinolente The Hollywood Librarian ir LUB īpašums. Izglītī-

atvieglo subtitri angļu valodā.


