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Saulaini sveicieni visiem “Bibliotēku konsul‐
tatīvā  centra  informatīvā  biļetena”  lasītā‐
jiem! 
Trešajā  informatīvā  biļetena  numurā  uzzi‐
nāsiet  par  centra  paveiktajiem  darbiem 
pavasara  mēnešos  un  bibliotēku  nozares 
aktualitātēm.  Īpašu  paldies  vēlamies  pa‐
teikt Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas 
vadītājam Jānim Turlajam par atsaucību un 
operativitāti  aktuālās  informācijas  sagata‐
vošanā! 
Lasiet, vērtējiet, rakstiet mums un tiksimies 
rudenī!  Vēlam  no  sirds  baudīt  vasaru  un 

uzkrāt  spēkus  jaunam darba  cēlienam,  kā arī  visiem  tik nepieciešamo uz  sadarbību  vērsto 
noskaņojumu!  

Kārtība  bibliotēkas  dibināšanai,  reorganizācijai  un  likvidācijai  noteikta  Bibliotēku  likuma 
6.pantā. Valsts vai pašvaldības  institūcijai (ministrijai, augstskolai, pašvaldības domei, skolai 
u.tml.) pirms lēmuma pieņemšanas par bibliotēkas dibināšanu, reorganizēšanu vai likvidēša‐
nu  jāvēršas  Latvijas  Bibliotēku  padomē  ar  iesniegumu,  kurā  tiek  sniegta  iespējami  pilnīga 
informācija par valsts vai pašvaldības  institūcijas  iecerēto darbību šajā  jautājumā. Saņemot 
šādu iesniegumu, Latvijas Bibliotēku padome izstrādā savu atzinumu. Atzinuma izstrādē tiek 
lūgta nepieciešamā  informācija no visām  institūcijām, kas var  sniegt objektīvu viedokli par 
valsts vai pašvaldības institūcijas iecerēto darbību – no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, attie‐
cīgā reģiona galvenās bibliotēkas, no attiecīgas bibliotēkas, pašvaldības u.c. Pēc šīs informāci‐
jas  vispusīgas  analīzes  un  izskatīšanas  Latvijas  Bibliotēku  padome  izstrādā  savu  atzinumu, 
kuru nosūta attiecīgai valsts vai pašvaldību institūcijai. Diemžēl ir gadījumi, kad par savu no‐
domu  reorganizēt vai  likvidēt bibliotēku  Latvijas Bibliotēku padomei  savlaicīgi nepaziņo ne 
valsts vai pašvaldības institūcija, ne arī attiecīgā bibliotēka vai reģiona galvenā bibliotēka un 
informācija Latvijas Bibliotēku padomei  tiek  iesniegta  jau pēc  lēmuma pieņemšanas. Tāpēc 
ļoti svarīga ir sistemātiska  informācijas apmaiņa starp vietējas nozīmes bibliotēkām un reģi‐
onu  galvenajām bibliotēkām,  lai nepieciešamības  gadījumā  varētu operatīvi  reaģēt un no‐
vērst darbības, kas ir pretrunā ar Bibliotēku likumā noteikto kārtību.  
 
Pastāvošais normatīvais  regulējums  (likumi, Ministru kabineta noteikumi u.tml.) neparedz 
iespēju pieņemt lēmumu par skolas bibliotēkas un pašvaldības publiskās bibliotēkas apvie‐
nošanu vienā iestādē. Bibliotēku likuma 29.panta ceturtajā daļā ir noteikts: „(4) Ikviena paš‐
valdība  nodrošina  savas  pašvaldības  administratīvajā  teritorijā  bibliotekāro  pakalpojumu 
pieejamību iedzīvotājiem, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par vietējas nozīmes bibli‐
otēku tīklu un tā darbību pašvaldību teritorijās.”  

www.lnb.lv 
www.biblioteka.lv   

tālr.: 67312807 
bkc@lnb.lv 
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Turpinājums 2. lpp. 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta  

4.  jūnijā plkst. 14:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltajā zālē notiks apaļā galda diskusija 
“ALEPH 500  Latvijas bibliotēkās”. Galvenie diskutējamie  jautājumi:   1) Bibliotēku  integrēto 
informācijas sistēmu attīstība, 2) Reālā situācija ALEPH 500 izmantošanā, 3) ALEPH 500 uztu‐
rēšanas izmaksas: nākotnes prognozes un iespējamie risinājumi, 4) Citi aktuālie jautājumi. 
Diskusijā aicināti piedalīties zinātnisko un speciālo bibliotēku direktori un sistēmbibliotekāri, 
kas strādā ar integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500. 

Aktuāli 

http://www.lnb.lv/�
http://www.biblioteka.lv/�


Savukārt, saskaņā ar šo  likuma normu  izdotajos Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.355 „Vietējas nozīmes 
bibliotēku tīkla darbības noteikumi” noteikts, ka katrā novada pagastā ir jābūt vismaz vienai pagasta pašvaldības bibliotēkai uz 
katriem 2000 iedzīvotājiem, kura apkalpo visus pagasta iedzīvotājus. Kā patstāvīgas pašvaldības publiskās bibliotēkas tās ir re‐
ģistrētas Bibliotēku reģistrā.  
 
Savukārt  skolas bibliotēka  ir  izglītības  iestādes  struktūrvienība, kuras nepieciešamību nosaka  Izglītības  likuma 55.pants, kurā 
noteikts, ka  izglītojamam  ir  tiesības  izmantot    izglītības  iestāžu bibliotēkas. Katrā  izglītības  iestādē  ir  jābūt  izglītības  iestādes 
bibliotēkai, kuras esamība un darbības kvalitāte ir viens no izglītības iestādes akreditācijas nosacījumiem. 
 
Publiskai bibliotēkai un skolas bibliotēkai  ir atšķirīgas funkcijas un uzdevumi. Taču abu tipu bibliotēkām  ir auglīgas sadarbības 
iespējas, piemēram, grāmatu krājumu komplektēšanā, periodisko izdevumu pasūtīšanā un bibliotēku informācijas resursu pilnī‐
gākā izmantošanā savu lasītāju interesēs. Ir gadījumi, kad pašvaldības publiskā bibliotēka tiek izvietota vienā ēkā ar skolu. Tas 
iespējams ar nosacījumu, ka tā pilnībā saglabā savu patstāvību, statusu, funkcijas, tās darbību neierobežo izglītības iestādē no‐
teiktā iekšējā kartība, proti – bibliotēkas lietotāji netraucēti var to apmeklēt, izmantot krājumu un pakalpojumus, neizjūtot ne‐
kādus ierobežojumus, ko var radīt izglītības iestādes klātbūtne. Bibliotēkas, kas darbojas vienā ēkā (skolas bibliotēka un pašval‐
dības publiskā bibliotēka) ir reģistrētas Bibliotēku reģistrā kā neatkarīgas bibliotēkas ar savām noteiktām funkcijām un darbinie‐
kiem šo funkciju veikšanai. 
 
Pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas Latvijā būs šādas vietējās pašvaldības : 109 novadi un 9 republikas pilsētas. 
Katrā no tām darbojas pašvaldību bibliotēkas. Saskaņā ar Bibliotēku likuma 7.pantā noteikto, „Pašvaldības bibliotēka ir pašval‐
dības izveidota iestāde vai tās struktūrvienība, kuras valdījumā atrodas bibliotēkas krājums.” Atbilstoši Bibliotēku likumā no‐
teiktajai bibliotēku akreditācijas kārtībai, visas pašvaldību bibliotēkas, kurām nav reģiona galvenās bibliotēkas statuss, ir vietē‐
jas nozīmes bibliotēkas. Pašvaldību apvienošanās procesā veidojas novadi, kuros ir vienota administratīvā struktūra un vienots 
budžets. Novadā ietilpstošo agrāk patstāvīgo pagastu un pilsētu bibliotēkas veido vienotu novada bibliotēku tīklu. 
 
Katra no bibliotēkām ir novada pašvaldības iestāde vai tās struktūrvienība. Novadu pašvaldības pieņem lēmumu par tās iestāžu 
darbības modeli. Atkarībā no novada lieluma, tajā ietilpstošo bibliotēku skaita un novada pašvaldības noteiktā iestāžu darbības 
modeļa (vairāk vai mazāk centralizēts modelis, infrastruktūras uzturēšanas kārtība bijušo pagastu pašvaldību teritorijās, pagas‐
ta pārvaldes  (pakalpojumu centru) kompetence u.tml.), novada bibliotēkas var darboties kā decentralizēts patstāvīgu  iestāžu 
tīkls, kur katra bibliotēka tieši sadarbojas ar attiecīgām novada administratīvām struktūrām. 
 
Novada bibliotēkas var darboties arī vidēji centralizētā modelī, kura ietvaros tiek koordinēti atsevišķi novada bibliotēku darba 
procesi, piemēram, katra bibliotēka  ir patstāvīga, bet visas novada bibliotēkas sadarbojas  jaunu grāmatu  iegādes, periodikas 
pasūtīšanas un citos jautājumos. 
 
Centralizētā modelī, kas galvenokārt  izmantojams  lielos novados, vienai no novada profesionāli spēcīgākajām bibliotēkām 
novada pašvaldība var uzdot veikt pārējo pašvaldības publisko bibliotēku profesionālās koordinācijas funkcijas. Izmantojot 
Latvijas standartā LVS ISO 2789:2007 “Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika” terminus un definī‐
cijas, novada centrālā bibliotēka ir administratīvas vienības daļa, kas veic galvenās administratīvās funkcijas un kurā atrodas 
bibliotēkas krājuma nozīmīgākā daļa un pieejami plašākie pakalpojumi. Savukārt  filiālbibliotēka  ir  lielākas administratīvas 
vienības daļa, kas atsevišķās telpās nodrošina pakalpojumus noteiktai vietējai klientūrai. 
 
Visas pašvaldību publiskās bibliotēkas ir reģistrētas Bibliotēku reģistrā kā patstāvīgas bibliotēkas un administratīvi teritoriālā 
reforma nemaina šo bibliotēku statusu. Ja novadā tiek izveidots centralizēts modelis – novada centrālā bibliotēka un filiāl‐
bibliotēkas, tad atbilstošas bibliotēku sadarbības attiecības ir jānosaka novada centrālās bibliotēkas un pārējo novada paš‐
valdības publisko bibliotēku nolikumos.  
 
Jāatzīmē, ka šādā centralizētā modelī arī līdz administratīvi teritoriālajai reformai jau ir darbojušās visas Latvijas republikas pil‐
sētu pašvaldību publiskās bibliotēkas (Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Rēzekne, Ventspils, Jūrmala). Tā ir vietējās pašvaldības 
noteikta tās pārziņā esošo institūciju darbības administratīvā kārtība, kuru neregulē Bibliotēku likums. 
 
 
Jānis Turlajs 
LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs 
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Jāpiesakās līdz 5.jūnijam 
 

 
Mācības sākas katru dienu plkst. 10.00. Norises vieta: LNB Mācību centrā Rīgā, Tērbatas ielā‐75, 3. stāvā 304. telpā vai 4. stāvā 
Baltajā zālē. 
 
Pieteikšanās brīvā formā pa e‐pastu: macibu.centrs@lnb.lv. Detalizētāka informācija pie Dženijas Dzirkales‐Maļavkinas, 
t.67969129, macibu.centrs@lnb.lv.  

Nr.
pk. 

Plānotais 
norises laiks 

Kursu programma Tēmu 
skaits 

Stundu 
skaits 

Dienu 
skaits 

Maksa 
Ls 

Dalībnieki Norises vieta 

1 3. - 4.jūnijs Saskarsmes māksla ar bērniem 
un pusaudžiem jaunajos ekono-
miskajos un sociālajos apstāk-
ļos. Psiholoģija. (nav IZM apstip-
rināts) 

2 12 2 25.20 
(indiv.) 

Publisko un 
skolu bibli-
otēku darbi-
niekiem 

LNB Mācību 
centrs 

2 15. - 17.jūnijs Skolas bibliotēkas darbība jaun-
ajos ekonomiskajos un adminis-
tratīvajos apstākļos (A) 

3 16 3 grupa 
pēc 
vieno-
šanās 

Ogres rajona 
skolu bibli-
otekāriem 

Ogres ģimnāzija 

3 15. - 17.jūnijs Skolas bibliotēkas darbība jaun-
ajos ekonomiskajos un adminis-
tratīvajos apstākļos (A) 

3 16 3 33.60 
(indiv.) 

Visiem skolu 
bibliotekā-
riem 

LNB Mācību 
centrs 

4 17. - 1.augusts Skolu bibliotēku darba kvalitātes 
uzlabošanas ceļi un iespējas (A) 

6 36 5 75.52 
(indiv.) 

Kārtējie - 
skolu bibli-
otekāriem 

LNB Mācību 
centrs 

5 24. - 
28.augusts 

Skolas bibliotēkas darba organi-
zācija (A) 

6 36 5 75.52 
(indiv.) 
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otekāriem 

LNB Mācību 
centrs 
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Visiem skolu 
bibliotekā-
riem 

LNB Mācību 
centrs 

Nr.
pk. 

Plānotais 
norises laiks 

Kursu programma Tēmu 
skaits 

Stundu 
skaits 

Dienu 
skaits 

Maksa 
Ls 

Dalībnieki Norises vieta 

1 3. - 4.jūnijs Saskarsmes māksla ar bērniem 
un pusaudžiem jaunajos ekono-
miskajos un sociālajos apstāk-
ļos. Psiholoģija. (nav IZM apstip-
rināts) 

2 12 2 25.20 
(indiv.) 

Publisko un 
skolu bibli-
otēku darbi-
niekiem 

LNB Mācību 
centrs 

2 15. - 17.jūnijs Skolas bibliotēkas darbība jaun-
ajos ekonomiskajos un adminis-
tratīvajos apstākļos (A) 

3 16 3 grupa 
pēc 
vieno-
šanās 

Ogres rajona 
skolu bibli-
otekāriem 

Ogres ģimnāzija 

3 15. - 17.jūnijs Skolas bibliotēkas darbība jaun-
ajos ekonomiskajos un adminis-
tratīvajos apstākļos (A) 

3 16 3 33.60 
(indiv.) 

Visiem skolu 
bibliotekā-
riem 

LNB Mācību 
centrs 

4 17. - 1.augusts Skolu bibliotēku darba kvalitātes 
uzlabošanas ceļi un iespējas (A) 

6 36 5 75.52 
(indiv.) 

Kārtējie - 
skolu bibli-
otekāriem 

LNB Mācību 
centrs 

5 24. - 
28.augusts 

Skolas bibliotēkas darba organi-
zācija (A) 

6 36 5 75.52 
(indiv.) 

Iesācējiem 
skolu bibli-
otekāriem 

LNB Mācību 
centrs 

6 24. - 
26.augusts 

Skolas bibliotēkas darbība jaun-
ajos ekonomiskajos un adminis-
tratīvajos apstākļos (A) 

3 16 3 33.60 
(indiv.) 

Visiem skolu 
bibliotekā-
riem 

LNB Mācību 
centrs 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.3 (2009. gada 28. maijs) 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra kursu piedāvājums skolu bibliotekāriem:  
2009. gada jūnijs – augusts  

Bibliotēku statistikas 2008. gada pārskati  

Paldies visām bibliotēkām, kas  ir  iesniegušas 2008. gada bibliotēkas  statistikas pārskatu. Varam  secināt, ka  lielākais vairums 
bibliotēku ir tikušas galā ar datu iesniegšanu un visi kopā būsim apguvuši jauno statistikas apkopošanas sistēmu. Pašlaik apstip‐
rināti ir visu Latvijas publisko bibliotēku pārskati un BKC norit darbs pie citu veidu bibliotēku iesniegto datu apstiprināšanas un, 
atsevišķos gadījumos, arī precizēšanas. 
 
Sakarā ar  iepriekš minēto vēlamies  lūgt skolu, speciālās un augstākās  izglītības  iestāžu (augstskolu un koledžu) bibliotēkas un 
bibliotēku metodiķus atkārtoti vēlreiz pieslēgties sistēmai http://is.kulturaskarte.lv un pārbaudīt, vai bibliotēkas ierakstā katras 
sadaļas dati ir ievadīti, saglabāti un nosūtīti, nospiežot pogu “Nosūtīt” (lūdzu skatīt datu ievades pamācību, kas tika izsūtīta ko‐
pā ar pieejas datiem sistēmai). Vēlamajā variantā visām sadaļām pretī vajadzētu būt statusam “Nosūtīts” vai “Apstiprināts” (ja 
BKC redaktors datus jau paguvis apstiprināt). 
 
Atgādinājums tām bibliotēkām, kas datus kādu iemeslu dēļ nav ievadījušas. Lūdzu veiciet datu ievadi un, ja ir kādas neskaidrī‐
bas ar pārskata iesniegšanu vai pieeju sistēmai, lūdzu sazināties ar BKC pa e‐pasta adresi: antra.indriksone@lnb.lv, vēstulē no‐
rādot bibliotēkas nosaukumu un konstatēto problēmu. BKC darbu pie statistikas pārskatu apstiprināšanas atsāks 1. jūlijā. 
 
Esam vairākkārt saņēmušas jautājumu, kāpēc ievadītā informācija neparādās Latvijas digitālās kultūras kartes publiskajā portā‐
lā, kura pieejas adrese ir http://www.kulturaskarte.lv? Bibliotēkas statistikas pārskatus ievada sistēmā, kas ir izveidota Latvijas 
digitālās kultūras kartes projekta attīstības 2. kārtas ietvaros. Ievadītie dati tiks atrādīti kopā ar Kultūras kartes jauno versiju, ko 
projekta realizētāji plāno publiskot šogad. Bet arī tad publiski nebūs pieejama visa bibliotēku  ievadītā statistikas  informācija, 
piemēram, finanšu rādītāji, izsniegums u.c. 
 
Antra Indriksone  
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7. aprīlī Gētes institūts Rīgā sadarbībā ar Bibliotēku konsultatīvo centru organizēja mācību semināru “Informācijpratības veici‐
nāšana skolas bibliotēkā : koncepcijas un piemēri”, kurā piedalījās 78 skolu bibliotekāri un citi nozares interesenti. 
 
Semināra  referente, diplomēta bibliotekāre, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centra un Vācijas Bibliotēku apvienības 
ekspertu grupas “Bibliotēka un skola” vadītāja Eva fon Jordāna‐Bonina, sniedza analītisku pārskatu par skolu bibliotēku pievie‐
noto vērtību un dalījās pārdomās par saistošu skolu bibliotēku  izmantošanu mācību procesa spirālveida mācību programmās.  

Otra referente, diplomēta pedagoģe, Frankfurtes pie Mainas 
Skolu bibliotēku centra bibliotekāre Hanke Zīla, iepazīstināja 
ar praktiskiem skolu bibliotēku darba piemēriem, kuri apro‐
bēti referentes pārstāvētajā skolu bibliotēku centrā. 
 
6. aprīlī Gētes  institūta Rīgā  Informācijas centra un bibliotē‐
kas  vadītāja  Sibille Dezelārs, bibliotekāre Zigrīda Murovska, 
lektores  Eva  fon  Jordāna‐Bonina,  Hanke  Zīla  un  Bibliotēku 
konsultatīvā  centra  galvenā  bibliotekāre  Dženija  Dzirkale‐
Maļavkina apmeklēja Rīgas sākumskolas “Valodiņa” bibliotē‐
ku un pamatskolas “Rīdze” bibliotēku. 
 

Semināra prezentācijas pieejamas Gētes institūta Rīgā mājas lapā: http://www.goethe.de/ins/lv/rig/wis/sbi/ikom/lvindex.htm. 
 
 
Evija Ragozina  

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.3 (2009. gada 28. maijs) 

Seminārs “Informācijpratības veicināšana skolu bibliotēkā: koncepcijas un piemēri”  

Par vācu kolēģu viesošanos Rīgas Centra rajona bibliotēkās  

Skolu brīvlaikā  7. aprīlī Gētes  institūtā  notika  konference  “Informācijpratības  veicināšana  skolas bibliotēkā”.  Savukārt dienu 
iepriekš referentes Eva fon Jordana‐Bonina (Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centra vadītāja un Vācijas Bibliotēku apvie‐
nības ekspertu grupas “Bibliotēka un skola” vadītāja) un Hanke Zīla (Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centra darbiniece) 
apmeklēja Rīgas sākumskolas “Valodiņa” un pamatskolas “Rīdze” bibliotēkas. “Valodiņas” direktore Mārīte Teivāne un bibliote‐
kāre Marina Kreigere pastāstīja viešņām par skolu un bērniem, kuri tajā mācās. Bibliotēkas lietotāji ir 1. ‐ 4. klašu skolēni ar va‐
lodas traucējumiem. Lai rosinātu vēlmi lasīt un attīstītu runas prasmi, bibliotēka izmanto gan priekšā lasīšanu, gan pasaku stās‐
tīšanu, mīklu minēšanu, literārās rotaļas u.c. pasākumus. Viesi par šo pasākumu norisi un sadarbību ar skolas pedagogiem bija 
ļoti ieinteresēti, īpaši Leipcigas universitātes students Udo Seiferts. Viņa maģistra darba tēma ir lasīšanas veicināšanas pasāku‐
mi Baltijas valstīs. 
 
Pamatskolas „Rīdze” bibliotēka  ir viena no aktīvākajām  skolēnu  lasīšanas veicināšanā Rīgas Centra  rajonā. Bibliotēkai  ir  laba 
sadarbība ar Rīgas Centrālo bibliotēku, kā arī ar LNB Bērnu literatūras nodaļu. Kopā ar skolas pedagogiem izstrādāts projekts  

Turpinājums 5. lpp. 
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.3 (2009. gada 28. maijs) 

Par vācu kolēģu viesošanos Rīgas Centra rajona bibliotēkās (turpinājums) 

“Lasa visi”. Projekts aizsākās ar visu skolas skolēnu un darbinieku lasīšanas starpbrīdi vienu reizi nedēļā. Ar katru turpmāko ga‐
du projekta mērķi, uzdevumi, realizācijas formas un paņēmieni, ņemot vērā konkrēto situāciju un aktualitātes, tiek precizēti, 
mācību gada noslēgumā  tiek organizēta zinātniski praktiska konference un paveikto darbu  raksturojoša  izstāde. Katrai klasei 
visa mācību gada garumā tiek dots uzdevums grāmatu lasīšanā, ar bērniem slēdz lasīšanas līgumu, izdala aptaujas anketas: “Vai 
Tu lasi?”, “Vai Tu apmeklē Bibliotēku?” u.c. Izstrādāts nolikums “Grāmata ‐ Tavs palīgs mācībās”, organizēts pasaku karnevāls. 
Bibliotēka labi nodrošināta arī ar jaunāko uzziņu, nozaru un daiļliteratūru. Mācību gada beigās svinīgā pasākumā čaklākos lasī‐
tājus apbalvo ar grāmatām. 

Bija patīkami, ka vācu kolēģi abās skolās aktīvi interesējās par bibliotēku panākumiem lasīšanas veicināšanā, dalījās savā piere‐
dzē par aktivitātēm Frankfurtes pie Mainas skolu bibliotēkās. Interesanti bija iepazīties ar metodiskā darba un lasīšanas veicinā‐
šanas pasākumu organizēšanas pieredzi Vācijā. Udo Seiferts turpina sadarbību ar “Rīdzes” bibliotekāri Austru Butāni, jo atrada 
daudz izmantojama savā maģistra darbā. 
 

 
Maija Zītare 
Rīgas Centra rajona skolu metodiskās apvienības vadītāja  

Seminārs Madonas rajona bibliotekāriem 

Šā gada 8. aprīlī vairākas Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāves – Bibliotēku konsultatīvā centra un citu struktūru darbinieces 
– piedalījās seminārā Madonas rajona bibliotekāriem. Piedāvātais tematu loks bija daudzpusīgs un aktuāls, auditorija – ieintere‐
sēta. LNB izpilddirektore Dzintra Mukāne stāstīja par mārketingu bibliotēkās. Bibliotēku konsultatīvā centra galvenās bibliote‐
kāres Dženijas Dzirkales‐Maļavkinas  uzstāšanās bija veltīta profesionālajai pilnveidei, ņemot vērā jaunās likumdošanas radītās 
izmaiņas. Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre Elita Vīksna stāstīja par Bibliotēkzinātnes un informācijas lasītavas 
pēdējo mēnešu  jaunieguvumiem,  kurus  interesenti  varēja aplūkot arī  klātienē. Savukārt uzziņu  informācijas  centra  Lietišķās 
informācijas sektora vadītāja Ginta Zalcmane iepazīstināja ar projektu “Zudusī Latvija”. Uzstāšanās gaitā izveidojās diskusija par 
bibliotēku sadarbību ar novada muzejiem. Standartizācijas nodaļas vadītāja  Inta Virbule klātesošos  informēja par  jaunumiem 
profesionālo nozares standartu jomā – to adaptāciju, pielietojumu un iegādes iespējām SIA “Latvijas Standarts”. 
 
 
Elita Vīksna 

Bibliotēku direktoru pavasara sanāksme 

No 2009. gada 6. līdz 7. maijam Tukuma bibliotēkā (Tukumā, Šēseles ielā 3) un viesnīcā "Arkadia" (Apšuciemā, Engures pag.) 
notika Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2009. gada pavasara sanāksme. Ar sanāksmes laikā sniegta‐
jām prezentācijām iespējams iepazīties LNB mājas lapā:  
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/konferencu‐materiali/20090506/20090506. 
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.3 (2009. gada 28. maijs) 

Reģionu galveno bibliotēku metodiķu un skolu bibliotekāru metodisko apvienību vadītāju seminārs 

16. aprīļa mācību seminārā piedalījās rajonu galveno bibliotēku metodiķi un skolu bibliotēku metodisko apvienību esošie un nu 
jau bijušie vadītāji. Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti Dž. Dzirkale‐Maļavkina un E. Ragozina nolasīja lekciju “Publisko un 
skolu bibliotēku profesionālās sadarbības tīkls”. Tika apskatīti vietējas nozīmes bibliotēku tīkla dažādi aspekti un modeļi. Reģi‐
onālā reforma  jāvērtē ne tikai  jauno novadu, bet arī piecu  lielo plānošanas reģionu kontekstā. Bibliotēkas var saistīt kopējas 
vērtības, mērķi un uzdevumi, piederība noteiktai teritorijai un dibinātājam. 
 
Viens no fundamentālākajiem lēmumiem, kas šajā laika periodā jāpieņem attiecībā uz bibliotēku tīklu, ir lēmums par tā struktū‐
ru. Bibliotēku vadošajiem speciālistiem jābūt labiem stratēģiem un taktiķiem, jāprot izvērtēt, ko šis lēmums ietekmēs – gan jau 
tagad, gan arī nākotnē. Tāpēc lekcijā tika akcentēti šādi jautājumi: 

• lēmuma pieņemšanas process un tā posmi, 

• kas ietekmē lēmuma pieņemšanu, 

• bibliotēku sadarbība, 

• savstarpējā komunikācija un tās nozīme, 

• vietējas nozīmes bibliotēku tīkla dažādi modeļi, 

• centralizācijas ietekme uz bibliotēku funkcionālajām un strukturālajām pārmaiņām, 

• inovatīvas izmaiņas sistēmā, 

• faktori, kas ietekmē pārmaiņu raksturu, 

• pārmaiņu stratēģiskās nostādnes. 
 

Otrajā semināra daļā dalībnieki sadalījās radošajās darbnīcās pēc plānošanas reģionu principa. Šādas darba grupu izvēles pama‐
tā bija ideja par iespējamo sadarbības partneru satuvināšanu. Svarīga ir reģiona bibliotēku speciālistu kopējā redzējuma un vie‐
dokļu noskaidrošana par pašreizējo situāciju bibliotēku darbībā, kā arī kopīgiem spēkiem izveidota nākotnes vīzija kā diskusiju 
rezultāts. 
 
Diskusijas parādīja, ka nav viennozīmīgu atbilžu uz jautājumiem. Ja, piemēram, Kuldīgas bibliotēka jau ir izstrādājusi labi pārdo‐
mātu un detalizētu sava novada bibliotēku centralizācijas plānu, tad, savukārt, Bauskas Centrālās bibliotēkas speciālisti pārstāv 
pretēju viedokli – šajā novadā nebūs centralizācijas. Ja kāds no metodiķiem uzskatīja, ka par šiem jautājumiem ir pāragri runāt 
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.3 (2009. gada 28. maijs) 

Reģionu galveno bibliotēku metodiķu un skolu bibliotekāru metodisko apvienību vadītāju seminārs 
(turpinājums) 

un mēs steidzamies laikam pa priekšu, tad kāds cits, savukārt, teica : “paldies, šāds seminārs ir tieši laikā”, “pēc šī semināra jū‐
tos stiprāka sarunās ar pašvaldību vadītājiem un sava rajona bibliotekāriem”. 
 
Ļoti ceram, ka seminārā apskatītie un diskutētie  jautājumi palīdzēs  labāk  izprast procesus sabiedrībā un bibliotēku nozarē, kā 
arī gudrāk plānot un organizēt darbu savā novadā. 
 
 
Dženija Dzirkale‐Maļavkina 
 
 
 
Bibliotēku sadarbība un inovācijas jaunajos ekonomiskajos apstākļos: idejas un risinājumi * 
 
1.  Carpenter J. Library Project Funding : A guide to planning and writing proposals / Julie Carpenter. – Oxford : Chandos, 2008. 

– 217 p. – ISBN 9781843343806.  Z 025 

2.  Crawford Walt.  Being  analog  :  creating  tomorrow's  libraries  / Walt  Crawford.  –  Chicago  :  ALA,  1999.  –  245  p.  –  ISBN 
0838907547.  Z 02 

3.  Gallacher Cathryn. Managing Change in Library and Information Services / Cathryn Gallacher. – London : Aslib, 1999. – 104 
p. ‐ ISBN 0851424228.  Z 025 

4.  Harris M. Into the Future : The fundation of library and information services in the post‐industrial era / Michael H.Harris. – 
London, 1998. – 159 p. – ISBN 1567503551.  Z 02 

5.  HayesR. Models for Library Management, Decision‐Making, and Planning / Robert M.Hayes. – San Diego, 2001. – 278 p. + 
CD‐ROM. – ISBN 0123341515.  Z 025 

6.  Stueart R., Moran B. Library and Information Center Management / Robert D.Stueart, Moran Barbara B. – Westport : Librar‐
ies Unlimited, 2007. – ISBN 9781591584063.  Z 025 

7.  Библиотека  в  контексте  административных  реформ  :  опыт  реформирования  :  проблемы,  поиск,  решения  : 
методическое пособие. – Москва: Либерея, 2006. – 520 с. – ISBN 5851291753.  Z 025 

8.  Библиотеки в условиях реформ : проблемы и возможные пути их решения : материалы ежегодного Всероссийского 
совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек, Москва, 21‐22 ноября 2006 года. – 
Москва : Пашков дом, 2007. – 155 с. – ISBN 5751003683. Z 02 

9.  Гениева Е. Библиотека как центр межкультурной коммуникации / Екатерина Гениева. – Москва : РОССПЭН, 2008. – 
207 с. – ISBN 5824307318.  Z 02 

10. Качанова  Е.  Ю.  Инновации  в  библиотеках  /  Е.Ю.Качанова.  –  Санкт‐Петербург  :  Профессия,  2003.  –  318  с.  –  ISNB 
5939130429.  Z 025 

11. Качанова  Е.Ю.  Инновационно  –  методическая  работа  библиотек  /  Е.Ю.Качанова.  ‐    Санкт‐Петербург  :  Профессия, 
2007. – 335 с. – ISBN 9785939131339.  Z 025 

12. Паршукова  Г.  Б.  Информационно‐библиотечная  среда  образовательного  пространства  региона  :  (на  примере 
Новосибирской области) / Г.Б.Паршукова. – Новосибирск, 2004. – 224 с. – ISBN 5945600253.  Z 024 

13. Тищенко  М.  Н.  Общедоступные  (публичные)  библиотеки  в  системе  местного  самоуправления  :  практическое 
пособие / М.Н.Тищенко. ‐ Санкт‐Петербург : Профессия, 2006. – ISNB 5939130844.  Z 027.5 

14. Чуприна  Н.  Т.  Универсальная  библиотека  :  инновационная  деятельность  в  профессиональной  практике  :  научно‐
практическое пособие / Н.Т.Чуприна. – Москва : Либерея, 2004. – ISBN 5851291753.  Z 025 

 
* Šajā sarakstā iekļauto literatūru, kura semināra laikā bija izvietota izstādē, var pasūtīt vai apskatīt uz vietas LNB Bibliotēkzi‐
nātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā). 
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27. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika diskusija par valsts nozīmes bibliotēku situāciju 2009. gadā. 
 
Diskusijas laikā tika pārrunāti tādi jautājumi kā bibliotēku finansiālais nodrošinājums ekonomiskās recesijas laikā, darba rādītāju 
pozitīvā dinamika, potenciālā bibliotēku tīkla reorganizācija un citi. 

 
 

Sanāksmē piedalījās Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Fundamentālās bibliotēkas, Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēkas, Patentu valdes Patentu tehniskās bibliotēkas un LR Kultū‐
ras ministrijas pārstāvji. 
 
Noslēgumā diskusijas dalībnieki apmeklēja LNB būvlaukumu. 

 
Evija Ragozina 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.3 (2009. gada 28. maijs) 

Apaļā galda diskusija valsts nozīmes bibliotēku direktoriem 

Grāmatu mākslas konkurss “Zelta ābele 2008” 

24. aprīlī Latvijas Mākslas akadēmijas aulā Latvijas Grāmatizdevēju asociācija svinīgā ceremonijā sveica labākos grāmatu izdevē‐
jus un veidotājus. 

Kopš 1993. gada konkursu organizē Latvijas Grāmatizdevēju asociācija un šogad tas notika jau 16. reizi. Konkursā aicināja pieda‐
līties visus Latvijas grāmatizdevējus. Pirmo atlasi, iesniedzot grāmatas konkursam, veica paši izdevēji. 2009. gada konkursā, ku‐
rā tika izvērtētas 2008. gadā iznākušās grāmatas, 42 izdevēji iesniedza 88 izdevumus. Strādāja komisija 9 ekspertu sastāvā. Gal‐
venie vērtēšanas kritēriji bija: dizaina koncepcija, tās atbilstība  izdevuma saturam, makets, papīra  izvēle, poligrāfiskais  izpildī‐
jums. 12 nominācijās žūrija nosauca 10 nominētās grāmatas, kā arī piešķīra vienu godalgu un speciālbalvas. 

Papildinformācija par grāmatu mākslas konkursu “Zelta ābele 2008” pieejama Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas mājaslapā: 
http://www.gramatizdeveji.lv/index_lv.php?sx=pasakumi. 
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.3 (2009. gada 28. maijs) 

Jau  7.  gadu  konkursā  līdzdarbojas  arī  Latvijas Nacionālās  bibliotēkas  Bibliotēku  attīstības  institūta  Bibliotēku  konsultatīvais 
centrs, veicot aptauju Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās par bibliotekāru un lasītāju atzinīgāk novērtētajām grāmatām. 
Otro gadu aptaujā tiek iekļautas tikai tās grāmatas, kuras ir nominētas konkursam. 
 
Publicējam bibliotēku iesūtīto aptauju rezultātus, ar kuriem tika iepazīstināti konkursa noslēguma ceremonijā klātesošie: 
 
I nominācijā LATVIEŠU DZEJA 
  1. vieta. Kārlis Vērdiņš. Es 
  2. vieta. Edvīns Raups. Putn 
  3. vieta. Sastādītāji Aleksandrs Zapoļs, Artūrs Punte. Krievu mūsdienu dzeja Latvijā 
 
II nominācijā LATVIEŠU PROZA 

  1. vieta. Gundega Repše. Bāreņu nams 
  2. vieta. Liāna Langa. Es varēju nesteigties 
  3. vieta. Kārlis Skalbe. Runas un raksti 
 

III nominācijā LATVIEŠU DOKUMENTĀLIE IZDEVUMI 
  1. vieta. Laima Muktupāvela. BrāliBrāli 
  2. vieta. Uldis Rudaks. Rokupācija 

3. vieta. Ēriks Hānbergs, Kazimirs Dundurs. Preses nams ne mirkli nav rimis; Iveta Erdmane. Dzelzs vīri, 
koka kuģi; Sastādītāja Kristīne Briede. Karostas stāsti 
 

IV nominācijā TULKOTĀ LITERATŪRA 
1. vieta. Džovanni Bokačo. Dekamerons 
 

V nominācijā BĒRNU UN JAUNATNES GRĀMATAS 
  1. vieta. Juris Zvirgzdiņš. Mūsu Latvija 
  2. vieta. Ojārs Vācietis. Mēnesim robs 
  3. vieta. Arno Jundze. Ķiparu ļerpatu čieps 
 

VI nominācijā ZINĀTNISKĀS GRĀMATAS 
  1. vieta. Inga Pērkone. Es varu tikai mīlēt... Sievietes tēls Latvijas filmās 
  2. vieta. Aija Jansone. Dzīvā cimdu un zeķu adīšanas tradīcija Vārkavā 

3. vieta. Edvīns Liepiņš, Dainis Seregins. No Leitnera līdz Ērenpreisam 
 

VII nominācijā ROKASGRĀMATAS 
1. vieta. Šērlija Kimbela. Zirgu grāmata 
2. vieta. Ieva Salmane. Gardēža gads 
3. vieta. Rolands Lebuss. Laižam mežā! 
 

VIII nominācijā MĀCĪBU GRĀMATAS 
1. vieta. Sērija „Studijas bibliotēka”: Pēteris Bankovskis. Juris Baklāns, Vija Maldupe; Elita Ansone. Pa‐
domjzemes mitoloģija; Raivis Austriņš. Supergrafiķi; Jānis Taurens. Gints Gabrāns (saskan ar žūrijas vie‐
dokli) 
2. vieta. Līga Sausiņa. Bioloģija vidusskolai, 1., 2. daļa 
3. vieta Autoru kolektīvs. Praktiskā matemātika 1. klasei 
 

IX nominācijā MĀKSLAS IZDEVUMI 
1. vieta.  Sastādītājas Anna  Treija, Vita  Birzaka.  Imants Vecozols;  Sastādītāja  Rūta  Rinka. Ansis  Cīrulis. 
Saules pagalmos 
2. vieta. Sastādītāji Guna Bīriņa, Guntis Bārzdiņš. Ansis Rūtentāls. Skaņa. Krāsa. Kustība 
3. vieta Sastādītāja Ramona Umblija. Plakāts Latvijā 
 

Grāmatu mākslas konkurss “Zelta ābele 2008” (turpinājums) 
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X nominācijā FOTOALBUMI 
1. vieta. Albuma redkolēģijas vadītāji: Gunārs Janaitis, Jānis Krūmiņš, Viesturs Koziols un Ilmārs Znotiņš. 
Viena diena Latvijā (saskan ar žūrijas viedokli) 
2. vieta. Sastādītāji Inese Zandere, Juris Petraškevičs. Cilvēks un viņa Dziesmu svētki 
3. vieta Sastādītājs Pēteris Apinis. Latvijas valsts 90 gadu 
 

XI nominācijā KATALOGI 
1. vieta. Sastādītāja Aija Brasliņa. Latvijai topot. Māksla un laikmets. No de facto līdz de iure (saskan ar 
žūrijas viedokli) 
2. vieta. Elita Ansone. Solveiga Vasiļjeva. Viss ir iespējams 
 

XII nominācijā KALENDĀRI 
1. vieta. Inese Zandere. Princešu piedzīvojumi. Dzejoļu kalendārs 2009. gadam 
2. vieta. Sienas kalendārs 2009. gadam 
 
 
 

Baiba Bierne 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.3 (2009. gada 28. maijs) 
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Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem” īstenošana 2008. gadā Latvijas pašvaldību publiskajās 
bibliotēkās  

Bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšana redzes invalīdiem 
 
Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu  fonda  līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta Trešais  tēva dēls 
ietvaros 28 reģionu galvenajās bibliotēkās ir pieejams specializēts datortehnikas komplekts Topaz cilvēkiem ar redzes traucēju‐
miem,  lai bibliotēku apmeklētāji varētu  izmantot  jaunākās  informācijas tehnoloģijas un  internetu. Tā pamatā  ir galda  lupa, ar 
kuras palīdzību iespējams labāk izlasīt drukātos un elektroniskos tekstus, kā arī tiek atvieglota attēlu un nelielu priekšmetu ap‐
lūkošana. 
 
Projekta Trešais tēva dēls ietvaros 2008.gadā veiktas visu bibliotekāru apmācības specializētās vājredzīgo datortehnikas izman‐
tošanā, savukārt līdzfinansētā projekta “Informācijas tehnoloģiju apmācības vājredzīgajiem un neredzīgajiem cilvēkiem” ietva‐
ros tika īstenots mācību kurss „”Videolupas un telelupas izmantošana”. 
 
Ar preses un mājaslapas starpniecību tiek nodrošināta informācija, lai iedrošinātu lietotājus šo tehniku izmantot. 
 
Aktivitātes pašvaldību publiskajās bibliotēkās: 
• Vajadzības gadījumā pašvaldību publiskās bibliotēkas izmanto Latvijas Neredzīgo bibliotēkas un tās filiālbibliotēku piedā‐

vātos pakalpojumus; 
• projekta Valsts vienotā bibliotēku  informācijas sistēma  ieviešanas  ietvaros Ogres Centrālajā bibliotēkā 22. aprīlī notika 

datorapmācība cilvēkiem ar veselības traucējumiem izglītojošajai spēlei “Briedis”; 
• Ogres Centrālo bibliotēku  izmantojuši 7 redzes  invalīdi. Viņu vajadzībām no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas saņemti 55 

audiokasetēs ierakstīti daiļdarbi latviešu un krievu valodā; 
• Alūksnes  rajona Virešu pagasta bibliotēkas  vadītājas  vadībā  cilvēki  ar  īpašām  vajadzībām  varēja  izmantot bibliotēkas 

pakalpojumus, lai apgūtu un papildinātu savas datorzinības; 
• Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas e‐lasītavas iekārtošana bibliotēkas pirmajā stāvā dod iespēju cilvēkiem ar īpa‐

šām vajadzībām izmantot internetu un citus informācijas pakalpojumus; 
• Liepājas  rajonā  lasītājus –  invalīdus ar  redzes  traucējumiem, kuri vairs nespēj atnākt  līdz bibliotēkai, apkalpoja mājās. 

Nepieciešamības gadījumos audio grāmatas lasītājiem ar redzes traucējumiem piegādāja no Latvijas Neredzīgo bibliotē‐
kas Liepājas filiāles; 

• Rīgas Centrālajā bibliotēkā (RCB) informācijas nesēji tiek komplektēti arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – literāro darbu 
audio ieraksti, dokumenti vieglajā valodā, grāmatas ar palielinātiem burtiem; 
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• 2008. gadā Latgales Reģionālajā TV tika izveidots videosižets par datortehniku vājredzīgajiem Rēzeknes Centrālajā bibli‐
otēkā. 

 
Bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšana invalīdiem ratiņkrēslos 

 
Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku darbinieki ir apzinājuši savu mikrorajonu iedzīvotājus – cilvēkus ar īpašām vajadzībām: 
 
1.  Pie dažām bibliotēkām ir izbūvētas ratiņkrēslos ērti piekļūstamas ieejas, tomēr reizēm ir nepieciešama palīdzība iebraukt 

un izbraukt no bibliotēkas, izņemt un ievietot grāmatas somās vai sameklēt vajadzīgo grāmatu. 2008. gada rudenī Mado‐
nas rajona bibliotēka tika iekļauta akcijā „Pieejamas vides nodrošināšana cilvēkiem ratiņkrēslā”, kuras norises gaitā cilvē‐
ki ar īpašām vajadzībām apmeklēja pilsētā esošās iestādes, lai pārliecinātos par iespējām izmantot to pakalpojumus. Tās 
dalībnieki, tajā skaitā eksperts ratiņkrēslā, apliecināja, ka bibliotēkas pakalpojumi ēkas pirmajā stāvā ir pilnībā pieejami 
un bibliotekāru atsaucība ir ļoti augstā līmenī. SIPP (Sabiedriskais interneta piekļuves punkts) lasītava izvietota ēkas pir‐
majā stāvā, lai informācija būtu pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Talsu rajona Valdemārpils pilsētas do‐
me piedalījās Valsts  investīciju projektā, kura nosaukums  ‐  “Valdemārpils pilsētas bibliotēkas,  izstāžu un konferences 
zāles rekonstrukcija” uzbrauktuves izveidošanai invalīdiem. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas nodaļa 
atrodas pirmajā stāvā, šī ir vienīgā bibliotēka pilsētā, kurā var iekļūt apmeklētāji ratiņkrēslā, tiesa gan, tikai ar personāla 
palīdzību. Šim nolūkam pie ārdurvīm ir ierīkots zvans. Bibliotēkas pakalpojumus šie cilvēki var izmantot interneta un pe‐
riodikas lasītavā.  

 
2.  Nemainīga darba forma arī 2008. gadā ir grāmatu piegāde mājās. Ar to nodarbojas paši bibliotekāri, pašvaldību sociālie 

darbinieki, kaimiņi, vietējie pastnieki, bibliotēku lasītāji un skolēni. Kā atzīst Jēkabpils galvenās bibliotēkas abonementa 
darbinieces:  “Nesot grāmatas  cilvēkiem uz mājām, mēs  izpildām arī  sociālo darbu,  jo  cilvēkiem  ir  sakrājušās dažādas 
emocijas gan ar veselību saistītos, gan sadzīviskos jautājumos, kurās ir vēlme dalīties ar apkārtējiem, tāpēc bibliotekāres 
ir allaž gaidīti ciemiņi. Praktiski katrs lietotājs, kuru apkalpojam mājās, vēlas redzēt konkrētu bibliotekāru, ar kuru izvei‐
dojies kontakts šo gadu laikā”. Liepājas rajonā pozitīva pieredze lasītāju apkalpošanā mājās ir Gaviezes, Grobiņas pagas‐
ta 1., Kalvenes pagasta, Aizputes, Durbes, Grobiņas un Pāvilostas pilsētu, kā arī un citām bibliotēkām. Ludzas rajonā cil‐
vēki ar kustību traucējumiem, kuri izmanto bibliotēkas pakalpojumus, tiek apkalpoti mājās pēc pieprasījuma. Rīgas Cen‐
trālā bibliotēka (RCB) šo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā nodrošina šādās RCB filiālbibliotēkās: Berģu, Bišumuižas, 
Daugavas, Hanzas,  Imantas,  Juglas, Ķengaraga, Nordeķu, Pārdaugavas, Pļavnieku, Torņakalna, ”Zemgale”. Rīgas rajona 
bibliotēkas sadarbojas ar sociālajiem dienestiem,  lai cilvēkiem, kuri nevar apmeklēt bibliotēku, tiktu nodrošināta bibli‐
otēkas pakalpojumu pieejamība – bibliotekārs apmeklē lasītājus mājās vai arī piegādā viņiem literatūru. 
 

3.  Dažās bibliotēkās – Ventspils bibliotēkā, Saldus pilsētas bibliotēkā, Madonas rajona Barkavas bibliotēka –  ierīkots  lifts, 
kas nodrošina pieejamību bibliotēkā cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
 

4.  RCB sistēmā Bibliotekāro pakalpojumu pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu atbalsta personām filiālbibli‐
otēkās izvietoti ”Ābolu plaukti” ar izdevumiem, kuri varētu sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzla‐
bošanos (informatīvi izdevumi par sociālo aprūpi, rehabilitāciju, izdevumi vieglajā valodā u.c.). 

 
Citas aktivitātes 
 
Apstākļos, kad aizvien pieaug bibliotēkas lietotāju prasības, mainās arī Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) krājumu komplektēša‐
nas pamatprincipi. Tie nosaka, ka publiskā bibliotēka  ir orientēta uz  lietotāju  interesēm, vajadzībām un  ērtībām.  Jāpilnveido 
RCB un  tās  filiālbibliotēkas kā  informācijas,  izglītības, kultūras un  saskarsmes vieta  ikvienam  tās apmeklētājam bez vecuma, 
dzimuma un sociālā ierobežojuma, īpašu vērību veltot bērnu, jauniešu, kā arī cilvēku ar īpašām vajadzībām un citu mazaizsargā‐
tu sociālo grupu (vecie ļaudis, imigranti u.c.) bibliotekārajai apkalpošanai.  
 
Darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām vairākas RCB filiālbibliotēkas realizē sekmīgu sadarbību ar speciālajām skolām, dienas 
centriem, sociālās rehabilitācijas iestādēm, veicinot bērnu ar īpašām vajadzībām lasīšanas iemaņu uzlabošanos, lasīšanas nozī‐
mības palielināšanos. RCB Daugavas filiālbibliotēkas bibliotekāri rosinājuši bērnus no Speciālās internāta pamatskolas lasīt Bēr‐
nu žūrijas grāmatas, novadījuši skolā regulārus pasākumus (8 tematiski pasākumi). Uz pasākumiem bibliotēkā tika aicināti bērni 
no  Rīgas  5.speciālās  internātpamatskolas  (RCB  Čiekurkalna, Mežaparka,  Sarkandaugavas  filiālbibliotēkas),  Rīgas  4.  speciālās 
skolas (RCB Juglas filiālbibliotēka), Dienas aprūpes centra Cerību  ligzda (RCB Annas filiālbibliotēka), Cerību mājas Rūpju bērns 
(RCB  Berģu  filiālbibliotēka),  dienas  aprūpes  centra  Saule  (RCB  filiālbibliotēka  ”Zvirbulis”).  RCB  
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Čiekurkalna filiālbibliotēka Bērnu – invalīdu rehabilitācijas centrā Mēs esam līdzās reizi divās nedēļās mainīja bērniem izsniegtos 
izdevumus, organizēja tematiskus pasākumus. RCB filiālbibliotēka ”Strazds” veidoja Strazdumuižas internātvidusskolas vājredzī‐
go un neredzīgo bērnu darbu izstādes. Ar speciālajām skolām sadarbojās arī RCB Bērnu literatūras nodaļa, Mūzikas filiālbibliotē‐
ka ”Tilts”, Torņakalna filiālbibliotēka u.c. Diskutēt par to, kādai jābūt attieksmei pret cilvēkiem ar veselības traucējumiem, tika 
aicināti bērni pasākumā ”Bērni ar īpašām vajadzībām” (RCB filiālbibliotēka ”Zvirbulis”). Preiļu rajona Galvenajai bibliotēkai laba 
sadarbība izveidojusies ar sabiedriskajām organizācijām – NVO centru, Preiļu novada Sociālo dienestu; tiek organizētas ekskur‐
sijas un pasākumi bērniem ar īpašām vajadzībām. 

 
Preiļu rajona Galvenajā bibliotēkā atklāta Preiļu novada  iedzīvotāju  ar īpašām vajadzībām darināto gleznu izstāde. 

 
Ventspils bibliotēkas struktūrvienības organizē un atbalsta  labdarības pasākumus. Gāliņciema bibliotēkas vadītāja regulāri ap‐
kalpo iedzīvotājus pansionātā “Selga”; savukārt pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” bērniņus ar īpašām vajadzībām apmeklē 
bērnudārza telpās,  līdzi ņemot grāmatas un stāstot par tām, kā arī organizējot  interaktīvas nodarbības. Galvenā bibliotēka un 
Bērnu  bibliotēka  organizē pirmsskolas  izglītības  iestādes  “Eglīte”  cerību  grupiņas  apmeklējumus  ērtajās,  vizuāli pievilcīgajās 
telpās. Ventspils bibliotēkas  struktūrvienība Augstskolas bibliotēka  ik  gadu organizē  labdarības  akcijas  “Dāvāsim mīlestību”. 
2008. gadā savāktie ziedojumi un rotaļlietas tika nodotas pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” bērnu grupiņai ar īpašām vaja‐
dzībām un Ventspils bērnu un pusaudžu atbalsta centram "Nāc līdzi". 
 
Materiāls sagatavots apkopojot publisko bibliotēku iesniegtos teksta pārskatus par 2008. gadu. 
 
 
Baiba Bierne 

Bibliotekāri aizstāv sabalansētas autortiesības  

Saistībā ar autortiesībām bibliotekāriem ir divi uzdevumi – ikdienas darbā jāpārvalda no autortiesību viedokļa aizsargāts saturs 
un kā  ieinteresētajai pusei  jāpiedalās autortiesību politikas  izstrādāšanā gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, bibliotēku 
lietotāju vārdā aizstāvot sabalansētas autortiesības. 
 
Autortiesības eksistē, lai aizsargātu autora tiesības un ekonomisko ieinteresētību radīt. Lai autortiesības būtu efektīgas, likum‐
došanai jāspēj sabalansēt autoru interešu aizsardzība ar jebkura indivīda tiesībām iegūt informāciju mācību nolūkos un sabied‐
rības tālākai radošai pilnveidei. Mehānisms, kas liek autortiesībām strādāt, ir autora tiesību adekvāta aizsardzība apvienojumā 
ar likumdošanā iestrādātiem tiesību aizsardzības izņēmumiem, ierobežojumiem un ierobežotu aizsardzības termiņu. 
 
Kopš 2008. gada  Latvijas Nacionālā bibliotēka piedalās  eIFL* programmā  “Aizstāvot piekļūšanu  zināšanām:  autortiesības un 
bibliotēkas”, kas pazīstama kā eIFL‐IP. eIFL‐IP mērķis ir aizsargāt eIFL dalībvalstu bibliotēku un to lietotāju intereses autortiesību 
jautājumos un darboties,  lai veicinātu sabalansētus nacionālos un starptautiskos autortiesības reglamentējošos dokumentus. 
2009. gada martā notikušajā 2. eIFL‐IP starptautiskajā konferencē, kurā piedalījās arī BKC darbiniece Antra  Indriksone, eIFL‐IP 
dalībvalstu pārstāvji aktīvi diskutēja par autortiesību situāciju dažādās valstīs, nacionālo likumdošanu un starptautiskajām inici‐
atīvām. Lai arī Latvijas likumdošanā iestrādātie izņēmumi un ierobežojumi Latvijas bibliotēkām dod tiesības uz aizsargāta satura 
piedāvāšanu lietotājiem, tomēr vēl ir vesela virkne nesakārtotu jautājumu, kas Latvijas bibliotēkām ir aktuāli, piemēram, digitā‐
lo bibliotēku saturs un to pieejamība, publiskais  izpildījums bibliotēku pasākumu  laikā, bāreņdarbu  izmantošana u.c. Galvenā 
atziņa, kas vispārināma eIFL konferences kontekstā, ir apgalvojums, ka bibliotekāram ir jāpārzina savas valsts nacionālā likum‐
došana autortiesību  jautājumos,  lai varētu veikt  savu  ikdienas darbu, neaizskarot  resursu autoru  intereses, un  tajā pat  laikā 
darīt visu, lai pildītu savu misiju ‐ atbalstīt mācīšanos un pētniecību, veicināt zināšanu un inovāciju brīvu apriti, saglabāt kultūras 
un zinātnes mantojumu nākamajām paaudzēm. 
 
Turpmāk ieskatam piedāvāju dažas norādes uz internetā pieejamiem resursiem par šo tēmu: 
• LR Autortiesību likums ‐ http://www.likumi.lv/doc.php?id=5138&mode=KDOC  
• eIFL autortiesību un blakustiesību rokasgrāmata (angļu val.) ‐ http://www.eifl.org/cps/sections/services/eifl‐ip/issues/

eifl‐handbook‐on 
Turpinājums 13. lpp. 
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• eIFL‐IP bibliotekāru paziņojums Starptautiskajā grāmatu un autortiesību dienā 2009.gada 23.aprīlī (angļu val.) ‐ http://
www.eifl.org/cps/sections/services/eifl‐ip/ip‐news/2009_04_22_world‐book‐copyright‐day 

• Pētījums par autortiesību ierobežojumiem un izņēmumiem bibliotēkām un arhīviem (angļu val.) ‐ http://wipo.int/
meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=109192 

• Papildu materiāli un informācija pieejama arī eIFL‐IP mājas lapā ‐ http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl‐ip.  
 
 
 
 
 
* eIFL.net ir starptautiska organizācija, kas atbalsta nacion‐
ālos konsorcijus aptuveni 50 pasaules valstīs un ar savu dar‐
bību sekmē elektronisko resursu plašu pieejamību izglītībai, 
pētniecībai,  profesionālajām organizācijām, kā arī citām 
iestādēm un sabiedrībai. Šis starptautiskais tīkls aptver mil‐
joniem lietotāju Āfrikā, Āzijā, Rietumeiropā, bijušās Padomju 
Savienības valstīs un Tuvajos Austrumos. 
 

 
Antra Indriksone 

Bibliotekāri aizstāv sabalansētas autortiesības (turpinājums) 

Atbalsts bibliotēku krājumu veidošanā un komplektēšanā 

• Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) kultūras programmas „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibli‐
otēkām” realizēšana 2009.gadā. 

 
VKKF Padomes š.g. 16. aprīļa sēdē tika apstiprināta kultūras programmas „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde pub‐
liskajām bibliotēkām” dokumentācija: konkursa nolikums, ekspertu komisijas sastāvs un izdevēja piedāvājuma veidlapa. 
Ar minētajiem dokumentiem var iepazīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā www.lnb.lv. 
 
Konkurss bibliotēkām šogad rīkots netiks. Apstiprinātajā nolikumā teikts, ka „izdevēji var iesniegt tās grāmatas un citus 
izdevumus, kuriem var nodrošināt  iepirkšanai 32 eksemplārus. 32  iepirktie eksemplāri  tālāk  tiks  sadalīti 31  rajonu un 
pilsētu galvenajām bibliotēkām un 1 eksemplārs Latvijas Neredzīgo bibliotēkai”. Tas nozīmē, ka minētās bibliotēkas au‐
tomātiski piedalās kultūras programmā un projekta  ietvaros  iepirktās grāmatas un citi  izdevumi  tiks  sadalīti vienādos 
komplektos minētajām bibliotēkām. 
 
VKKF  Padome  apstiprinājusi  arī  ekspertu  komisijas 
sastāvu,  kas  izvērtēs  izdevēju  piedāvātās  grāmatas. 
Nolikumā teikts: “Kandidātus darbam ekspertu komi‐
sijā izvirza VKKF Starpnozares ekspertu komisija, VKKF 
Literatūras  nozares  ekspertu  komisija,  Latvijas  Bibli‐
otekāru biedrība (LBB) un Latvijas Nacionālā bibliotē‐
ka (LNB) (katra  institūcija – vienu pārstāvi)”. Kultūras 
programmas ekspertu komisijā šogad apstiprināti Una 
Sedleniece,  Viesturs  Zanders,  Dženija  Dzirkale‐
Maļavkina un Anna Mauliņa,  kuri pārstāvēs minētās 
institūcijas. Nolikumā noteikts: “Lēmumu par iepērka‐
majiem  izdevumiem pieņem VKKF padome, vadoties 
pēc ekspertu komisijas priekšlikumiem”.  
28. maijā eksperti tikās,  lai  izvērtētu pirmajā  izdevēju projektu konkursā  iesniegtos darbus. Konkurss  izdevējiem šogad 
tiks rīkots divas reizes: maijā un oktobrī, kas paredz, ka pirmajā kārtā iepirktās grāmatas varētu plānot saņemt jūnijā.  
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• LNB Brīvpieejas apmaiņas krājums  
 

Ar 2009.gada martu LNB Repozitārija apmaiņas fonda daļa – Brīvpieejas apmaiņas krājums – tika nodota BAI Bibliotēku 
konsultatīvā centra pārziņā. Šobrīd Brīvpieejas apmaiņas krājumā atrodas 5688 vienības (grāmatas latviešu valodā – 
2754 vienības, grāmatas svešvalodās – 1595 vienības, periodika latviešu valodā – 1146 vienības, periodika svešvalodās – 
176 vienības, kartogrāfiskie izdevumi – 9 vienības, CD‐ROM – 8 vienības).  Krājuma lielums ir mainīgs un neprognozē‐
jams. Tas veidojas pamatā no privātpersonu un dažādu organizāciju dāvinājumiem, kā arī no LNB liekajiem dubletiem un 
starptautiskā dāvinājuma kārtā saņemtās literatūras. Krājuma sastāvā ir dažādi izdevumu veidi: grāmatas, periodika, 
kartogrāfiskie izdevumi, sīkiespieddarbi, CD‐ROM u.c. Literatūra Brīvpieejas apmaiņas krājumā izvietota pa nozarēm; 
visplašāk pieejama ir daiļliteratūra. Jaunizveidotajā struktūrā savus krājumus papildina gan publiskās, skolu, augstskolu, 
zinātniskās un speciālās bibliotēkas, gan Latvijas Vēstures, Kara, Dabas, Medicīnas, Latvijas Mākslas muzeji, Rundāles 
pilsmuzejs, Lutera akadēmija u.c.  
 
Latvijas bibliotēkas tiek aicinātas Brīvpieejas apmaiņas krājumā atlasīt sev interesējošos izdevumus vai nomainīt nolieto‐
jušos eksemplārus. Pieteikties savlaicīgi Bibliotēku konsultatīvajā centrā darba dienās no 9.00 līdz 17.00 Tālr.: 67312807; 
e‐pasts: solvita.ozola@lnb.lv. 

 
• Latvenergo koncerns sāk interaktīvi izglītojošu kampaņu par elektrodrošību sākumskolas vecuma bērniem. 
 

Dzīvespriecīgais elektrības zibsnītis Zibo dodas meklēt jaunus draugus visās Latvijas skolās un bibliotēkās. Ar Zibo palīdzī‐
bu Latvenergo koncerns plāno informēt jaunāko klašu skolēnus un viņu vecākus par būtiskākajiem elektrodrošības pasā‐
kumiem, kas jāievēro ikdienā. 
 
Mājaslapā www.zibo.lv aizraujošā veidā stāstīts, kā radusies elektrība, ko labu tā mums dod ikdienā un kāpēc no tās jā‐
uzmanās. Ar spēļu un atjautības uzdevumu palīdzību attēlots, kuras situācijas apdraud bērna veselību un dzīvību. Mājas‐
lapā ir puzles, risināmie uzdevumi, atmiņas spēles, ko bērni var spēlēt kopā ar vecākiem un draugiem.  
 
Mājaslapas saturs izdots arī CD formātā. Disks izmantojams kā metodisks materiāls, stāstot bērniem par drošību.  
 
Latvenergo pārstāvji minētos diskus (870 gab.) ir atveduši uz Bibliotēku konsultatīvo centru un ar centra starpniecību CD 
ar mājaslapas saturu tiks sadalīti visām publiskajām bibliotēkām, kurās ir arī bezmaksas piekļuve lapas interneta versijai.  
 

• Citi dāvinājumi 
 

Aprīlī un maijā no VKKF atbalstītajiem periodiskajiem  izdevumiem Bibliotēku konsultatīvajā centrā saņemti un Latvijas 
pašvaldību publiskajām bibliotēkām sadalīti šādu izdevumu 200 bezmaksas eksemplāri: 
Literatūras mēnešraksts ”Karogs” Nr.4 un Nr.5; “Dizaina Studija” maijs/jūnijs; “Foto kvartāls” Nr.2(16) (2009.gada aprī‐
lis); ”Ezis” Nr.4 un Nr.5; “KentaursXXI” Nr.48 (2009.gada aprīlis); “Mūzikas saule” Nr.2; ”Rīgas Laiks” Nr.4; “Spicīte” Nr.3, 
Nr.4 un Nr.5; “Studija” aprīlis/maijs; “Teātra Vēstnesis” Nr.1; ”Zīlīte” Nr.4 un Nr.5. 
 
SIA “Apgāds Mansards” dāvina Kristīnes Matīsas un Agra Redoviča grāmatas “Dokumentāls logs uz Eiropu” 370 eksemp‐
lārus. Ar Bibliotēku konsultatīvā centra starpniecību šīs grāmatas tiks nodotas Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotē‐
kām. 
 
Organizācija “Glābiet bērnus” dāvina Latvijas bibliotēkām “NVO Bērnu tiesību tīkla ziņojumu ANO par bērnu tiesību aiz‐
sardzības stāvokli Latvijā” 1500 eksemplārus latviešu valodā un 1000 eksemplārus angļu valodā, kas tiks sadalīti publis‐
kajām un skolu bibliotēkām. 
 
Bibliotēku konsultatīvajā centrā ir saņemti plakāti “Skaties Latvijas filmas : 4000 ekrānos 874 bibliotēkās visā Latvijā”, kas 
tiks  sadalīti  visām  pašvaldību  publiskajām  bibliotēkām.  Tuvāka  informācija  par  filmu  piedāvājumu meklējama  arī  : 
www.filmas.lv  

 
 
Solvita Ozola 

Atbalsts bibliotēku krājumu veidošanā un komplektēšanā (turpinājums) 
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Z lasītavas aktualitātes 

• Kopš aprīļa sākuma Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava (Z lasītava) uzsākusi darbu LNB lasītāju 
apkalpošanas cirkulācijas moduļa  ietvaros. Pirmais mēnesis aizritējis, gan pašām darbiniecēm, gan mūsu  lasītājiem ap‐
gūstot jauno sistēmu, kā arī apzinot iespējamās problēmas. Tā kā izdevumus tagad iespējams rezervēt un izsniegt tikai 
caur personālo abonementu, gan individuāliem, gan kolektīviem lietotājiem, kuri to vēl nav paguvuši, nepieciešams re‐
ģistrēties LNB reģistratūrā ar savu ID numuru, kā arī regulāri veikt pārreģistrāciju. Vēl viena problēma:  lasītāji – parād‐
nieki, jo sistēma atļauj izsniegt tikai noteiktu grāmatu skaitu, tomēr nereti mūsu kolēģi vēlas daudzas darbam neiecieša‐
mas grāmatas turēt  ilgstoši. Nopietni pārdomājama arī  lasītavas  izsniegumu (it  īpaši tas attiecas uz dažādos  literatūras 
apskatos un citos pasākumos izmantotajām grāmatām) uzskaites optimizācija.  

 
Tā kā arī mēs visi vēl tikai mācāmies, un,  iespējams,  jaunajos darba procesos reizēm vēl arī mēdzam kļūdīties,  lūdzam 
mūsu lasītājus būt saprotošiem un mācīties kopā ar mums!   

 
• Aprīlī sadarbībā ar LNB Izstāžu nodaļu Z lasītavā eksponēta izstāde “Birkerta bibliotēkas”. Mūsu lasītāju un citu LNB Tēr‐

batas ielas ēkas apmeklētāju vērtējumam piedāvājam 6 ievērojamā latviešu izcelsmes arhitekta projektēto ēku attēlus, 
kā arī nelielu aprakstu par pašu autoru un viņa nozīmīgākajiem radošajiem sasniegumiem. Izstāde jau pabijusi vairākos 
Latvijas rajonos un tagad ilgāku laiku atradīsies Z lasītavas rīcībā. 

 
Aprīļa pēdējā nedēļā, iesaistoties arī kolēģēm no LNB Izstāžu nodaļas nodaļas, izdevies spert dažus soļus uz priekšu mūsu 
lasītavas labiekārtošanā ‐ pilnveidota lasītājiem paredzētā vizuālā informācija.  

 
• Uzmanību –  izmaiņas darba  laikā! No 2009. gada LNB  lasītāju apkalpošanas nodaļas 

strādās pēc vasaras grafika. 
 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas darba laiks : 
 

Pirmdien, trešdien, piektdien: 12:00 ‐ 20:00 
Otrdien, ceturtdien:                  10:00 ‐ 18:00 
Sestdien, svētdien:                    slēgts 
 
Visu LNB lasītavu vasaras darba laiki publicēti LNB mājaslapā:  
http://www.lnb.lv/lv/lasitajiem/lasitavas.  

 
• Maijā un jūnijā Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā apskatā‐

ma izstāde “Lasīšanas fenomens: lasīšana mūsdienās, bibliotēku darbinieku lasīšana”. 
 

Profesionālās literatūras krājuma jaunieguvumi 

Ethics and law of intellectual property : current problems in politics, science, and technology / ed. by Christian Lenk, Nils Hop‐
pe, Roberto Andorno. – Aldershot : Ashgate, 2007. – xii, 292 p. – ISBN 978‐0‐7546‐2698‐5. (Z 021.89) 
 
Izdevums ir viens no Eiropas Savienības finansētā pētniecības projekta Property Regulation in European Science, Ethics and Law 
(PropEur) gala produktiem. Grāmatā sniegts pārskats par  tēmām, kas saistītas ar  likumdošanu un ētiku  intelektuālā  īpašuma 
jomā. Autori iepazīstina gan ar praktiskiem jautājumiem, ar kuriem nākas saskarties ikdienišķās situācijās politikā, pētniecībā un 
inovācijās, gan arī sniedz teorētisku  ieskatu tēmā. Aplūkots starptautiskās politikas veidošanas process, parādītas esošās pro‐
blēmas intelektuālā īpašuma aizsardzībā zinātnē un pētniecībā, analizētas izmaiņas publiskā un privātā īpašuma pamatprincipu 
izpratnē, kā arī ieskicēta iespējamā līdzdalība un izaicinājumi sabiedrībai un politikai. 
 
 

Turpinājums 16. lpp. 
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Adrese: Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā. Tālr./fakss: 67312807, e‐pasts: bkc@lnb.lv 
 
• Centra vadītāja — Evija Ragozina, tālr.: 67969130, e‐pasts: evija.ragozina@lnb.lv  
• Valsts Kultūrkapitāla fonda iepirkto darbu, dažādu izdevēju un sabiedrisko organizāciju dāvinājumu saņemšana un sada‐

le, LNB Brīvpieejas apmaiņas fonds — Solvita Ozola, tālr.: 67312807, e‐pasts: solvita.ozola@lnb.lv 
• Publisko bibliotēku metodiķe — Baiba Bierne, tālr.: 67312807, e‐pasts: baiba.bierne@lnb.lv  
• Latvijas Bibliotēku portāls (www.biblioteka.lv), bibliotēku statistika — Antra Indriksone, tālr.: 67969130,  

e‐pasts: antra.indriksone@lnb.lv 
• Skolu bibliotēku metodiķe, LNB Mācību centra vadītāja — Dženija Dzirkale‐Maļavkina, tālr.: 67969129,  

e‐pasts: dzenija.dzirkale@lnb.lv, macibu.centrs@lnb.lv   
• Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava — Kristīne Deksne‐Jerohina, Anda Saldovere, Elita Vīksna, 

tālr.: 67312808, e‐pasts: zlasitava@lnb.lv  

Pedley, Paul. Copyright compliance : practical steps to stay within the law / Paul Pedley. ‐ London : Facet Publishing, 2008. – 
xix, 151 p. – ISBN 978‐1‐85604‐640‐4. (Z 021.89) 
 
Autortiesības nav tā tēma, kurā  indivīdi vai organizācijas vēlas  īpaši  iedziļināties. Viņi vienkārši vēlas pavairot materiālus, tajā 
pašā  laikā būdami pārliecināti, ka viņu darbības nav pretlikumīgas. Bibliotekāriem un  informācijas  iestāžu darbiniekiem aktīvi 
jāiedziļinās autortiesību jautājumos, jo viņi atrodas sarežģītā situācijā. No vienas puses lietotājiem ir jānodrošina piekļuve satu‐
ram, no otras – jāievēro intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesības pret autoriem un izplatītājiem. Grāmatas mērķis ir paplaši‐
nāt  izpratni par autortiesībām  lietotāju vidū, kā arī vienkāršot bibliotekāru un  informācijas speciālistu uzdevumu autortiesību 
jautājumu konsultēšanā. Teksts  sadalīts divās daļās: pirmajā daļā aplūkotas  situācijas, kas  rada autortiesību pārkāpumus un 
iespējamos scenārijus problēmu rašanās gadījumos; otrajā daļā stāstīts, kā pareizi rīkoties likumā paredzētajos ietvaros un par 
iespējamām aktivitātēm, kas samazinātu autortiesību pārkāpumu risku. 
 
 
Дрешер Ю.Н.  Библиотерапия  :  теория  и  практика  :  учебное  пособие  / Ю.Н.  Дрешер.  ‐  Санкт‐Петербург  :  Профессия, 
2008. – 269 [1] c. – ISBN 978‐5‐93913‐148‐3. (Z 024) 
 
Mācību līdzeklī koncentrēti un sistemātiski aplūkoti biblioterapijas darbības dažādi aspekti. Sniegts pārskats par biblioterapijas 
būtību, biblioterapijas speciālista raksturojums, analizēta biblioterapeita un pacienta–lasītāja savstarpējā mijiedarbība. Autors 
apkopojis biblioterpeitiskā procesa teoriju un tehnoloģijas, raksturojis galvenos biblioterapijas paņēmienus un biblioterapeitis‐
ko metodiku. Grāmatas mērķis ir sniegt priekšstatu par biblioterapiju kā par zinātnes disciplīnu un praktisku darbību. Bibliotera‐
pija ir mērķtiecīga iedarbība caur grāmatu uz pacientu‐lasītāju dažādās netradicionālās un krīzes situācijās. Tā palīdz nodrošināt 
indivīda informacionāli psiholoģisko aizsardzību, kā arī koriģē pacienta uzvedību. Pielikumos iekļauti dažādu testu paraugi, kas 
palīdz noteikt pacienta‐lasītāja raksturu un psiholoģiski‐emocionālo stāvokli. 
 
 
Трушина И.А. Этика библиотекаря : моральный закон внутри нас : опыт разных стран / И.А. Трушина. ‐ Москва : Фаир, 
2008. – 270 [1] c. – ISBN 978‐5‐8183‐1426‐6. (Z 023.5) 
 
Autora mērķis ir izpētīt un atspoguļot ētisko attiecību būtību starp bibliotekāriem un lasītājiem, kolēģiem, vadītājiem, augstāk‐
stāvošu organizāciju darbiniekiem utt. Grāmatā aplūkoti galvenie bibliotekārās ētikas principi, kā arī bibliotekārās ētikas kodek‐
su veidošanās vēsture, jo tieši kodeksos iekļautas būtiskākās profesionālās vides ētiskās vērtības. Pielikumos pievienoti bibliote‐
kārās ētikas kodeksi, citu profesiju  (juristu, ārstu, žurnālistu, psihologu) un dažādu neprofesionālo sfēru ētikas kodeksi  (suņu 
īpašnieku, makšķernieku, sportistu u.c. ētikas kodeksi). Izdevumā aptvertas 37 valstis, kas pārstāv 4 kontinentus. 
 
 
Kristīne Deksne ‐ Jerohina  

Profesionālās literatūras krājuma jaunieguvumi (turpinājums) 
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