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Ieskats 
Nīderlandes 
publisko 
bibliotēku 
sistēmā

Jana Dreimane 

2009.gada 19.oktobrī Latvijas Uni-
versitātes Sociālo zinātņu fakultātē 
bibliotēku zinību programmas mā-
cībspēkiem, studentiem un citiem in-
teresentiem lekciju nolasīja Nīder-
landes Publisko bibliotēku asociāci-
jas (Netherlands Public Library Asso-
ciation, NPBA) Pētniecības un starp-
tautiskās sadarbības vadītāja Maria-
na Korena (Marian Koren).

Šeit un turpmāk rakstā — Almeres pilsētas 
bibliotēka. Ēku 2004.gadā projektēja arhitektu 
birojs Meyer en van Schooten Architecten, 
veidojot to kā bibliotēku-lielveikalu. Tādēļ 
informācijas resursu kolekcijas grupētas kā 
lielveikalā  — tematiski, ņemot vērā dažādu 
mērķauditoriju pieprasījumu (kultūra, veselība, 
ceļošana u.c.). Otrajā stāvā (bibliotēkai ir 
četri stāvi) izvietota jaunumu kafejnīca, 
kur pie apļveida bāra atrodas jaunāko ziņu 
monitors, izvietota visa jaunākā periodika. 
Bibliotēka atvērta lasītājiem 2010.gada 
27.martā. 
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Pētniecības un starptautiskās sadarbības vadītāja 
viņa organizē starptautiskas konferences, pieredzes 

-
ņā ir asociācijas izdevējdarbība. 2001.–2005.gadā 

-
ciāciju un institūciju federācijas (International Fede-

ration of Library Associations and Institutions, IFLA) 
valdē, bijusi direktora pagaidu vietas izpildītāja Bib-
liotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju 
Eiropas birojā (European Bureau of Library, Informa-

tion and Documentation Associations, EBLIDA). Strā-
dājusi arī Nīderlandes Nacionālās (Karaliskās) biblio-
tēkas Pētniecības un attīstības nodaļā. Ieguvusi dok-

par promocijas darbu “Saki man! 
Bērnu tiesības uz informāciju” (Tell 

Me! The Right of the Child to Infor-

mation), kas izdots grāmatā Hāgā 

pievērsta bērnu tiesībām uz infor-
mācijas brīvību, kas jānodrošina 

-
si arī vairākas metodiskas ievirzes 
grāmatas. Nīderlandē viņa ir atzīta 
bibliotēku politikas eksperte.

-
versitātē bija veltīta Nīderlandes 
publisko bibliotēku aktualitātēm. 
Nelielās valsts publisko bibliotēku 
dzīve allaž bijusi dinamiska, izmē-
ģinot arvien jaunas darba metodes. 
Šī pieredze varētu būt noderīga arī 
Latvijai. Rakstā — neliels ieskats Nī-
derlandes publisko bibliotēku situ-
ācijā un jaunākajās pārmaiņās.

Nīderlande ir viena no visblīvāk 
apdzīvotajām Eiropas valstīm. Kaut tās teritorija ir 

2), tajā 
ir septiņas reizes vairāk iedzīvotāju (16,5 miljoni). 

mazākās pašvaldībās.

Publiskās bibliotēkas — juridiski 
patstāvīgas organizācijas

Nīderlandes publisko bibliotēku attīstībā allaž lie-

1892.gadā atvērta pirmā publiskā bibliotēka Utrehtā, 
1899.gadā — Dordrehtā, kurām drīz sekoja arī citas. 
Jau toreiz tajās bija iekārtotas lasītavas. Bibliotēkas 
pārzināja algoti darbinieki, kuriem bija izvirzītas no-
teiktas kvali*kācijas prasības.

publiskās bibliotēkas saglabājušas vēsturisko statu-
-

ganizācijas — biedrības, kuru nelielu ienākumu daļu 
(15%) sastāda biedru (lasītāju) maksa, diferencēta 

lielāko daļu *nansējuma (80%) tās saņem no paš-
valdībām. Var iegūt arī valsts dotācijas projektu kon-
kursu kārtībā — valsts noteikto prioritāro uzdevumu 
īstenošanai.

Publisko bibliotēku sistēma

trīs līmeņu organizācijas. Pamatlīmeni veido tā sauk-
tās “bāzes bibliotēkas” — institūcijas ar vienu vai vai-
rākām *liālēm, kas nodrošina bibliotēku pakalpoju-
mu pieejamību vienā vai vairākās pašvaldībās. “Bāzes 
bibliotēku” sistēmas ieviešana uzsākta 2000.gadā, 
kad tika apjausta publisko bibliotēku darbības opti-

mizācijas nepieciešamība. Racionalizējot bibliotēku 
struktūru, tika ietaupīti *nanšu resursi, ko izmantoja 
personāla palielināšanai (par 17%) un bibliotēku dar-
ba laika pagarināšanai vēlās vakara stundās. Patla-
ban valstī ir ap 160 bāzes bibliotēku ar kopumā 1100 

-
menis ir 13 lielākās publiskās bibliotēkas, kas veic arī 
akadēmiskās pētniecības atbalsta funkciju. Šo funk-
ciju sākotnēji *nansēja valsts, tagad — provinces.

provinču bibliotēku dienesti (PBD, patlaban darbojas 
9), kuru sākotnējais uzdevums bija sniegt metodis-

pašvaldību bibliotēkām. 1975.gadā pieņemtais Nī-
derlandes publisko bibliotēku likums noteica, ka ne-
lielo pašvaldību (līdz 30 000 iedzīvotāju) bibliotēkām 
valsts atbalsta saņemšanai obligāti slēdzami sadarbī-
bas līgumi ar PBD. 1987.gadā PBD *nansēšanu pār-
ņēma provinces. Saskaņā ar Labklājības likumu ob-
ligāts pakalpojums nelielo pašvaldību bibliotēkām 

-
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kalpojumi bibliotēkām: krājuma papildināšana, per-
sonāla atlase, administratīvā un *nanšu pārvaldība, 
bibliotēku celtniecība un aprīkojums, bibliotēku au-
tomatizācija un sabiedriskās attiecības.

PBD organizē arī bibliotekāru izglītības kursus, 
jaunas lasīšanas veicināšanas programmas, veido 
tematiskas informācijas resursu kolekcijas atbilstoši 
vietējo bibliotēku un to sadarbības partneru, piemē-
ram, skolu, pieprasījumam. Kolekcijas nereti tiek ie-
kārtotas bibliobusos, kas aizved tās tieši lasītājiem. 
Protams, bibliotēkām par šiem pakalpojumiem ir jā-
maksā, taču atbilstošs *nansējums tiek paredzēts to 
kārtējā budžetā kā neatņemama izdevumu sastāvda-
ļa. Jo pašām bibliotēkām šādu pakalpojumu veido-
šana izmaksātu daudz dārgāk nekā profesionālajiеm 
PBD (provinces daļēji tos subsidē, tādēļ pakalpojumu 

cena ir zemāka par to pašizmaksu), turklāt netiktu sa-
sniegta nepieciešamā kvalitāte.

Dažas bibliotēkas slēdz līgumu par pilnu pakalpoju-
-

mēram, ceļojošās izstādes. PBD nav atvērti publikai.

Nīderlandes Publisko bibliotēku 
asociācija

kas dibināta 1908.gadā. Institucionālā biedra maksa 
gan ir augsta (atkarīga no bibliotēkas apkalpojamās 

-
dzīvotājiem), tomēr līdz šim tā veidoja mazāko aso-
ciācijas ieņēmumu daļu, jo tika saņemtas lielas valsts 

-
tivitātes krietni pārsniedza tradicionālo nozares ne-

-

ja ne tikai publisko bibliotēku savstarpējo komunikā-
ciju, bet veica arī bibliotēku monitoringu, kvalitātes 
kontroli, apkopoja statistiku, pārzināja neredzīgo/
Braila raksta bibliotēku tīklu, organizēja bibliotekāru 
tālākizglītību, rīkojot kursus un seminārus, izdodot 

-
venokārt metodiskās informācijas centrs.

-
šu aizstāvība autortiesību, publiskā patapinājuma, 

-
jas ar Nīderlandes Pašvaldību savienību, Nīderlan-
des provinču asociāciju, kā arī valdību, respektīvi, 
Izglītības, kultūras un zinātnes ministriju.

Citas bibliotēku un bibliotekāru 
nevalstiskās organizācijas

Bibliotēku nozares jumta organizācija ir Nīderlan-
des Bibliotēku forums (Netherlands Library Forum, 
FOBID), kas apvieno visas nacionālās biedrības un 
asociācijas, proti, Nīderlandes Publisko bibliotēku 
asociāciju, Nīderlandes bibliotēku, informācijas un 
zināšanu nozares profesionāļu biedrību (Nederlandse 

Vereniging voor beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, 

informatie- en kennissector, NVB), Universitāšu biblio-
tēku un Karaliskās (Nacionālās) bibliotēkas konsorci-
ju (UKB). FOBID galvenais uzdevums — dažāda veida 
bibliotēku sadarbības, bibliotekāru un citu informā-
cijas speciālistu profesionālās izaugsmes veicināša-
na. FOBID lobē bibliotēku intereses valdībā, konsultē 
bibliotēkas likumdošanas jautājumos, pārstāv Nīder-
landes bibliotēkas starptautiskajās profesionālajās 
organizācijās, piemēram, IFLA, nodrošina starptau-
tisko standartu adaptāciju un nacionālo standartu 
izstrādi bibliotēku jomā.

Bibliotekāru kā darba ņēmēju tiesības aizstāv Nī-
derlandes bibliotēku, informācijas un zināšanu sek-
tora profesionāļu biedrība NVB.

piedāvā izvērstu un daudzveidīgu tālākizglītību, or-
ganizējot kursus, konferences, izdodot profesionālo 
literatūru, ko bibliotēkas var iegādāties par pazemi-
nātu cenu.

Publisko bibliotēku personāls

Nīderlandes publiskajās bibliotēkās kopumā strā-
dā 10 000 darbinieku, to skaitā 6000 bibliotekāru. 
Viņiem nav o*ciāli noteiktu kvali*kācijas prasību, 
taču kopš 2006.gada notiek bibliotēku akreditācija, 
ko veic Nīderlandes publisko bibliotēku akreditācijas 
institūts.

-
bilstība noteiktiem kvalitātes standartiem. Īpaša ko-
misija analizē bibliotēkas politiku, dokumentāciju, 
intervē bibliotēkas direktoru un bibliotekārus. Bū-
tisks akreditācijas elements ir bibliotēkas personāla 
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pašnovērtējums. Ja bibliotēkas darbā tiek konstatēti 
nopietni trūkumi, tie jānovērš sešu mēnešu laikā.

Patlaban pirmreizējās akreditācijas cikls ir noslē-
dzies. 2010.gadā tiks pilnveidoti kvalitātes standarti 
un sāksies akreditācijas otrā kārta.

bibliotēkās pārsvarā strādā sievietes, kaut ir vairāki 
pazīstami bibliotēku direktori vīrieši. Jo Nīderlandē, 
tāpat kā citās valstīs, bibliotekāru darbs ir zemu at-
algots. Nozares profesionālās asociācijas, arodbied-
rības cīnās par to, lai tas tiktu atzīts par līdzvērtīgu 
citām intelektuālajām profesijām, piemēram, skolo-
tājiem. Lai bibliotekārs, kurš strādā skolas bibliotēkā, 
saņemtu tādu pašu atalgojumu kā skolas pedagoģis-

kais personāls. Bibliotēkas 
mūsdienās vairs nav tikai 
grāmatu izsniegšanas un 
pasākumu norises vieta, 
bet drīzāk “kultūras uzņē-
mums”, kas rada jaunus 
pakalpojumus, vērtības, 
sadarbojas ar daudzām 
institūcijām, piemēram, 
skolām. Diemžēl bibliote-
kāra profesijas prestižs un 
atalgojums pasaulē nav 
augsts. Izņēmums ir Dā-
nija, kur darbojas spēcīga 
bibliotekāru arodbiedrī-
ba, kas panākusi augstāku 
profesijas novērtējumu un 
pienācīgu atalgojumu (sk. 
The Danish Union of Libra-

rians / Bibliotekarforbundet, http://www.bf.dk — Red.

piez.). Jo organizētāka profesionālā sabiedrība, jo tā 
var iegūt augstāku novērtējumu. Ja bibliotēkas sa-
darbojas ar citām organizācijām un šī partnerība ir 

rezultatīva un sabiedrībai labi redzama — profesijas 
prestižs tiek uzlabots.

Vēl svarīgāk ir bibliotekāriem “iziet ārpus bibliotē-
kas” sabiedrībā, stāstīt par sevi, bibliotēkas vērtībām 
un pakalpojumiem.

Profesionālie periodiskie izdevumi

-
tens Bibliotheekblad -
ses biezs izdevums galvenokārt publisko bibliotēku 
darbiniekiem, kurā tiek publicēti analītiski raksti, in-

ceturksnī iznāk speciālizlaidums, kas veltīts īpašai tē-
Bibliotheek-

blad tikai daļēji, pārējās izmak-
sas sedz abonenti un pircēji. Iz-
devniecība ietilpst uzņēmumā 
NBD/Biblion
publisko bibliotēku un skolu 
dienests, kas pēc bibliotēku 
pasūtījuma atlasa un apstrādā 
grāmatas, kā arī citus medijus. 
Uzņēmums veido arī vairākas 
datubāzes bibliotēku vajadzī-
bām.

-
tver arī bibliotēku tematiku, 
ir adresēts visiem informā-
cijas speciālistiem Infor-

matie Professional  (http:// 

www.informatieprofessional.

nl NVB izdevums, 
taču tā lappusēs tiek publicēta 

-

abonēšanas atlaides.
Informatie Professional ir moderns un atraktīvs iz-

-
*skā, gan elektroniskā versija. Iznāk 10 reizes gadā, 
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gandrīz ik mēnesi, tikpat lielā apjomā kā Bibliotheek-

blad

Programma nākotnei

-
rammu nākotnei” (Agenda for the future) 2009.–2012.

inovatīvo kapacitāti, lai to pakalpojumi būtu atraktī-
vi, atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām, pa-
darīt vēl pieejamākas digitālās un *ziskās kolekcijas, 
veicināt medijpratību.

Publiskās bibliotēkas ir visvairāk apmeklētās kul-

130 miljonus informācijas vienību. Bibliotēkās lasa 
vairāk nekā 80% bērnu vecumā no 8 līdz 13 gadiem. 
Diemžēl interese par bibliotēkām strauji krītas, vi-

veco jauniešu izmanto bibliotēkas, kaut gan vairāku-
mam ir nepietiekama informācijpratība. Interese par 
bibliotēkām palielinās tikai pēc 30 gadu vecuma, kad 
jāsāk skolot pašu bērni.

-
cumam, viņi bibliotēkas izmanto arvien retāk. Šīs ten-
dences liek domāt, ka nepieciešama bibliotēku piedā-
vājuma diferenciācija, personalizēta e-pakalpojuma 
(mylibrary.nl) ieviešana dažādām iedzīvotāju grupām 
un izglītības līmeņiem. Stratēģijā paredzēts, ka ikvienai 
bibliotēkai būs jāiekļaujas 
vienotā sistēmā kopēja 

-
kotnē plānota nacionālās 
lasītāja kartes ieviešana, 
kas ļaus izmantot jebku-
ras bibliotēkas pakalpoju-

-
pojumiem būs vienota.

Diferencēta pub-
lisko bibliotēku 
vadība

Kopš 2010.gada atbil-
dība par publisko biblio-
tēku attīstību vairs nav 

deleģēta vairākām spe-
cializētām organizāci-
jām. Publisko bibliotēku 
virsvadība uzticēta Pub-
lisko bibliotēku sektora 
institūtam (Sector instituut openbare bibliotheken), 
kas nosaka to stratēģisko virzību, nodrošina sadarbī-
bu sistēmas ietvaros, kā arī pārstāv publisko bibliotē-
ku intereses starptautiskajās organizācijās. Institūts 
nodrošina aktuālo problēmu pētniecību un rezultātu 

-
mas, kurās bibliotēkas var iegūt *nansējumu konkur-

sa kārtībā. Galvenās programmas: digitālo pakalpo-
jumu attīstība, pakalpojumi neredzīgajiem, inovāciju 
(lasīšanas veicināšanas programmas, pakalpojumi 
senioriem, jauniešu iesaiste bibliotēkās u.c.) sekmē-
šana un ieviešana. Institūts sniedz metodisko palī-
dzību un konsultācijas publiskajām bibliotēkām, se-

jautājumos. Institūta plānā ir arī akadēmiskas biblio-
tēku speciālistu izglītības programmas ieviešana, jo 
līdz šim Nīderlandē tādas nebija.

Institūtā strādā 20 darbinieki, viņu skaitā — biblio-
tēkzinātnieki, tirgvedības speciālisti, programmētāji, 
juristi, kas īsteno daudzveidīgās institūta funkcijas.

2001.gadā sāka darboties bibliotēku portāls 
http://bibliotheek.nl

publisko bibliotēku mājaslapām un elektroniskajiem 
katalogiem, bet arī uz speci*skām nozares tīmekļa 
vietnēm, proti, literatūrai un lasīšanai veltīto http://

www.literatuurplein.nl, portālu cilvēkiem ar lasīša-
nas grūtībām http://www.leeshandicaps.nl, bērnu un 
jauniešu lasīšanas veicināšanas portālu http://www. 

leesplein.nl, skolēnu izglītības un zināšanu veici-
nāšanas portālu http://www.schoolbieb.nl, portālu 
jauniešiem http://www.jeugdbibliotheek.nl, mūzikas 
portālu http://www.muziekweb.nl, portālu bibliote-
kāriem par nozares aktualitātēm, darba likumdoša-
nu, tālākizglītību un karjeras iespējām http://www. 

werkenindebibliotheek.nl. Īpaša meklējumprogram-
ma bibliotēku portālā nodrošina tūlītēju informāci-

jas meklēšanu pēc galvenajiem un asociētajiem ter-
miniem.

Kopš 2010.gada janvāra bibliotēku portāls ir at-
-

jumu, taču tā stratēģiju noteiks Publisko bibliotēku 
sektora institūts. 2010.gadā bibliotēku portāla bu-
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Nozares stratēģijas realizācijas kārtība *ksēta 
“2010.–2012.gada bibliotēku hartā” (2010–2012 Lib-

rary Charter

un mazāko municipalitāšu uzdevumi. Dokumentā 
uzsvērts, ka vietējām pašvaldībām un provincēm 
jāatbalsta “lasīšana un literatūra”, “attīstība un izglī-
tība”, “zināšanas un informācija”, “māksla un kultūra”, 
“domu apmaiņa un debates”, bet valdībai — tikai trīs 
pirmās jomas (“lasīšana un literatūra”, “attīstība un iz-
glītība”, “zināšanas un informācija”). Hartā paredzēta 

tiks harmonizēta starpbibliotēku abonementa un 
dokumentpiegādes sistēma, bibliotēku krājumu at-
tīstība un pieejamība. 2009.gada 17.decembrī hartu 
parakstīja Izglītības, kultūras un zinātnes ministrs, 
Nīderlandes Pašvaldību savienības, kā arī Provinču 
pārvalžu asociācijas pārstāvji.

Lasīšanas veicināšana

Nīderlandē ir plaši sazarots lasīšanas veicināšanas 
-

ni un jaunieši. 2010.gadā tiks pilnveidots lasīšanas 
(http://www.leesplein.nl) un literatūras (http://www.

literatuurplein.nl) portālu saturs un izmantošanas ie-
spējas. Jaunākās un atraktīvākās grāmatas turpinās 
lasīt un vērtēt Bērnu žūrija (bērni no 6 līdz 12 gadu 
vecumam, http://www.kinderjury.nl) un Jauniešu žū-
rija (jaunieši no 12 līdz 16 gadu vecumam, http://

www.jongejury.nl), kurās var iesaistīties ikviens abu 
vecumgrupu pārstāvis.

Jau piekto gadskārtu no 22.oktobra līdz 
19.novembrim visā valstī risināsies kampaņa “Nīder-
lande lasa” (Nederland Leest 2010, http://www.neder-

landleest.nl), kurā šoreiz tiks apgūts un apspriests 
Katarīnas Jākobas van Veldes (Velde, Catharina Jaco-

ba van, 1903–1985) romāns “Lielā halle” (1953), kurā 
stāstīts par kādu sievieti, kas slimības dēļ spiesta pār-
celties uz dzīvi veco ļaužu namā. Nacionālais publis-
ko bibliotēku un skolu dienests NBD/Biblion jau lai-
dis klajā 8 lappušu krāsainu bukletu, kurā izklāstīta 

van Veldes dzīve un daiļrade, raksturots romāns un 
sniegti ierosinājumi diskusijām.

Nīderlandes bibliotēku speciālisti iztulkojuši un 
apsprieduši IFLA vadlīnijas zīdaiņu un mazuļu apkal-
pošanā (Guidelines for Library Services to Babies and 

Toddlers, http://archive.ifla.org/VII/d3/pub/Profrep100.

pdf), daudzās pašvaldībās tiek īstenota programma 
“Grāmatu starts” (BoekStart, http://www.boekstart.nl), 
kurā zīdaiņu vecāki vietējā bibliotēkā var saņemt dā-
vanā grāmatu kastīti bērniem līdz ar padomiem, kā 
ievadīt savu atvasi brīnumainajā grāmatu/lasīšanas 
pasaulē. Bibliotēkas vēl aktīvāk sadarbosies ar vie-
tējiem medijiem un aģentūrām, Darba un izglītības 
centriem jaunu digitālo resursu un programmu vei-
došanā.

Latvijas bibliotekāri daudzās jomās smēlušies ie-

viņiem nu jau 15 gadus sadarbojas Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas (LNB) Bērnu Literatūras 
centrs. 1998.gadā, veiksmīgi īstenojot 
kopprojektu ar Starptautiskās Bērnu un 
jaunatnes grāmatu valdes (IBBY / Inter-
national Board on Books for Young People, 
http://www.ibby.org) Nīderlandes noda-
ļas atbalstu, Prinča Bernharda fonda un 
LNB *nansējumu, tas ieguva jaunas, mo-
derni aprīkotas telpas. Pēc Nīderlandes 
parauga arī Latvijā 2002.gadā darbu sāka 
Bērnu žūrija. 2009.gadā tajā bija iesaistī-

-
kām un skolām.

Rīgas Centrālajai bibliotēkai (RCB) ir 

Bibliotēku dienestu (Overijsselse Biblio-
theek Dienst), kas aizsākās jau 90.gadu 
sākumā. Galvenais sadarbības aspekts — 
RCB darbinieku tālākizglītība un Nīder-

landes publisko bibliotēku inovāciju iepazīšana.
Nīderlandes publisko bibliotēku sasniegumus 

nosaka trīs faktoru sinerģija. Nozares vadības līmenī: 
analītisks un kritisks skatījums uz bibliotēku proce-

-
cina valsts, pašvaldību un sabiedrības atbalsts, kas 
izpaužas apjomīgās investīcijās, saprotot, ka ikkatra 
jauna pakalpojuma ieviešanai nepieciešams papil-
dus *nansējums.

Izmantotā informācija

Ģeibaka, Daina. -
ses Bibliotēku dienesta sadarbības līgums. Jaunās Vēstis

gada decembris. Nr.11 (37.), 7.–8.lpp. Pieejams: www.rcb.lv/files/

JaunasVestis/2004/2004Dec.pdf.

-

http://www.siob.

nl/upload/documenten/agenda-voor-de-toekomst-eng.pdf.

2010.g. 20.sept.]. Pieejams: http://www.siob.nl/upload/documenten/

library-charter.pdf.
-

tīts 2010.g. 20.sept.] Pieejams. http://www.siob.nl.

(Foto: Wim Ruigrok) 


