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Labdien!
Piedāvājam Jūsu uzmanībai ceturto „Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvo biļetenu”,
kurā uzzināsiet aktuālāko informāciju par centra pakalpojumiem bibliotēku nozares speciālis‐
tiem:
•
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas aktualitātēm,
•
Brīvpieejas apmaiņas krājuma piedāvājumu,
•
Profesionālajiem pilnveides pasākumiem,
•
LNB bibliotēku nozares korporatīvo klientu līgumu,
•
Mācību iespējām LNB Mācību centrā.
Priecāsimies, ja mūsu izdevums sniegs jums ne vien noderīgu informāciju, bet arī palīdzēs
vairot pozitīvas emocijas!

Aktuāli
•

Ar Latvijas Bibliotēku portālu saistītos jautājumos lūdzam sazināties ar Kristīni Deksni‐
Jerohinu, tālr.: 67969130, e‐pasts: kristine.deksne@lnb.lv; portāls@lnb.lv.

•

Informācija par Latvijas Bibliotēku portāla jaunākajām ziņām, kā arī izmaiņas citās
portāla sadaļās tiek publiskotas virtuālās komunikācijas un mikroblogošanas tīklā
http://www.twitter.com/biblioteka_lv.

•

Jaunums: Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas apmeklētāju
rīcībā – bezvadu interneta pieslēgums.

•

24. novembrī Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā (Rīgā, Kr. Barona ielā 1) notika LATABA
15 gadu jubilejas konference.

•

25. novembrī plānotā Reģiona galveno bibliotēku metodiķu sanāksme pēc metodiķu
ieteikuma tiek pārcelta uz nākamā gada sākumu. Informācija: baiba.bierne@lnb.lv.

tālr.: 67312807
bkc@lnb.lv
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta
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Aktuāli (turpinājums)
•
4.decembrī Ziemeļvalstu ģimnāzijā (Rīgā, P. Lejiņa ielā 12) notiks Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības konference "Skolu
bibliotēka – savā vietā".
•
16.decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltajā zālē notiks mācību seminārs „Digitalizācija bibliotēkā: teorija un
prakse”

Bibliotēku direktoru rudens sanāksme
28. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Jaunākās periodikas lasītavā K. Barona ielā 14 notika Bibliotēku attīstības institūta
Bibliotēku konsultatīvā centra organizētā Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2009. gada rudens sa‐
nāksme. Pasākums bija ļoti kupli apmeklēts, tā dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās un labprāt dalījās pieredzē par aktuāliem
nozares jautājumiem un to iespējamiem risinājumu meklējumiem pašreizējā mūsu valstij sarežģītajā situācijā.

Ar sanāksmes prezentācijām iespējams iepazīties LNB mājaslapā:
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/konferencu‐materiali/20091028/latvijas‐zinatnisko‐specialo‐un‐publisko‐biblioteku‐
direktoru‐2009‐gada‐rudens‐sanaksme
Baiba Bierne

Seminārs speciālo bibliotēku vadītājiem un bibliotekāriem
14.oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltajā zālē (Tērbatas ielā 75, 4.stāvā) notika mācību seminārs speciālo bibliotēku
vadītājiem un bibliotekāriem, kura dalībnieki bija pārstāvji no V/a „Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja” bibliotēkas, Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja bibliotēkas, VAS „Latvijas dzelzceļš” dokumentācijas centra, LR Saeimas bibliotēkas, Valsts
Stendes graudaugu selekcijas institūta bibliotēkas, LU Polimēru mehānikas institūta bibliotēkas, Valsts policijas koledžas biblio‐
tēkas, Latvijas Zivju resursu aģentūras bibliotēkas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
Semināru atklāja Bibliotēku attīstības institūta (BAI) direktore Anna Mauliņa ar ziņojumu „Bibliotēku nozare: izdzīvošanas stra‐
tēģija 2009/2010”. BAI direktore atzina, ka šodienas uzdevums ir pārskatīt bibliotēku funkcijas visos līmeņos: izlemt, no kā at‐
teikties, ko sašaurināt vai iesaldēt vismaz uz dažiem gadiem.
Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja Evija Vjatere prezentācijā „Speciālās bibliotēkas Latvijā: skats no malas” sniedza ieskatu
speciālo bibliotēku definīcijā, analizēja Latvijas speciālo bibliotēku resorisko pakļautību, pieejamību, priekšrocības, kā arī darba
rezultatīvos rādītājus.
Turpinājums 3. lpp
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Seminārs speciālo bibliotēku vadītājiem un bibliotekāriem (turpinājums)
Viens no LNB galvenajiem uzdevumiem ir veicināt visu valsts bibliotēku profesionālo izaugsmi. Bibliotēku konsultatīvā centra
vadītāja iepazīstināja ar LNB piedāvājumu bibliotēku nozares speciālistiem un iecerētajiem virzieniem sadarbībai ar speciālajām
bibliotēkām.
Semināra turpinājumā notika grupu darbs – diskusija, kurā tika izstrādāti vairāki priekšlikumi turpmākajai sadarbībai:
Ko speciālās bibliotēkas vēlas/sagaida no Latvijas Nacionālās bibliotēkas?
Atbalstu: profesionālo un emocionālo
UDK tabulas
Seminārus un profesionālās pilnveides pasākumus
Pieredzes apmaiņu un profesionālo komunikāciju
Konsultācijas

•
•
•
•
•

Ierosinājumi semināriem:
• Digitalizācijas iespējas: LNB pieredze
• Elektroniskie informācijas resursi, ceļvežu izveide
• Inovācijas informācijas un komunikāciju tehnoloģijās

Bibliotēku konsultatīvais centrs izsaka pateicību LR Saeimas
bibliotēkas vadītājai Sarmai Šmitei par atsaucību un organizatorisko atbalstu, LR Saeimas Informācijas nodaļas vadītājai
Anitai Dūdiņai par interesanto stāstījumu un ekskursiju.

Evija Vjatere
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Seminārs Jēkabpils rajona bibliotekāriem
29. oktobrī Bibliotēku konsultatīvā centra speciālistes Elita Vīksna un Baiba Bierne piedalījās Jēkabpils galvenās bibliotēkas rīko‐
tajā sanāksmē Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Viesītes un Salas novadu publisko bibliotēku darbiniekiem.

Elita Vīksna klātesošos iepazīstināja ar aktuāliem jaunieguvumiem bibliotēku nozarē, kurus interesenti varēja aplūkot arī klātie‐
nē. Savukārt Baibas Biernes prezentētā fotoreportāža sniedza ieskatu par to, kāds ir Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku lasī‐
tāju zonu iekārtojums un tā pārskatāmība, kā izvietots krājums, kāds ir telpu estētiskais un vizuālais noformējums.
Baiba Bierne

LNB Mācību centra decembra kursu plāns

Tēma

Stundu
skaits
6

Datums

Lektors

1.decembris

Jana Dreimane

4

1.decembris

Baiba Bierne

6

2.decembris

Lita Hofmane

Bibliotēku statistika: veidošanas principi un
analīze
Bērnu interešu un vajadzību izpētes metodes

4

2.decembris

Baiba Bierne

4

8.decembris

Sarmīte Galsa

Zēni – bibliotēkas apmeklētāji

4

15.decembris

Ilze Čilipāne

Saskarsmes psiholoģija

8

16.decembris

Lita Hofmane

Ievads Latvijas bibliotēku vēsturē
Bibliotēku statistika: veidošanas principi un
analīze
Pārmaiņu vadība

Kontaktinformācija:
Dženija Dzirkale‐Maļavkina
LNB Mācību centra vadītāja
Tālr.: 67969129
macibu.centrs@lnb.lv
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/lnb‐macibu‐centrs
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Korporatīvā sadarbība
Bibliotēku konsultatīvais centrs piedāvā jaunu profesionālās sadarbības formu – korporatīvo sadarbību – valsts nozīmes bibli‐
otēkām un reģionu galvenajām bibliotēkām.
Korporatīvais klients ir pakalpojumu vai preču pircējs, pasūtītājs (juridiska persona), kas pastāvīgi izmanto kādas iestādes, uzņē‐
muma vai organizācijas (arī tās darbinieku) piedāvājumu. Parasti korporatīvajiem klientiem tiek piedāvātas dažādas atlaides,
īpaši piegādes u.c. nosacījumi, reklāmas iespējas, kā arī citas privilēģijas un ieguvumi. Korporatīvo sadarbību pasaulē parasti
piedāvā komerciāla rakstura organizācijas un iestādes, tomēr arī bibliotēku nozarē šī sadarbības forma ir efektīvi izmantojama.
Korporatīvā sadarbība veicina bibliotēku un informācijas pakalpojumu attīstību, palīdz izvērtēt pieprasījumu un sniegto pakal‐
pojumu kvalitāti, veicina ilgtermiņa sadarbību un nodrošina atgriezeniskās saites veidošanos.
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir pieredze korporatīvo klientu apkalpošanā. Jau vairākus gadus LNB Uzziņu un informācijas
centrs strādā ar korporatīvajiem klientiem, veidojot bibliogrāfiskos sarakstus un preses klipingus.
Bibliotēku attīstības institūts ir izstrādājis „LĪGUMS Nr.__par Latvijas Nacionālās bibliotēkas bibliotēku nozares korporatīvo
klientu apkalpošanu”.
Galvenie pakalpojumi korporatīvajiem klientiem:
•
Vispārīga vai tematiska bibliotēku un saskarnozaru profesionālās informācijas atlase un piegāde;
•
Izbraukuma semināri, diskusijas, prāta vētras; konsultāciju sagatavošana un īstenošana;
•
Pārvietojamo izstāžu organizēšana;
•
Informacionālais nodrošinājums izstādēm, konferencēm, semināriem, prāta vētrām;
•
Lekciju un prezentāciju sagatavošana un lasīšana;
•
Konsultāciju sniegšana;
•
Pasūtītāja informācijas ievietošana Latvijas Bibliotēku portālā un elektroniskajā žurnālā Bibliotēku Pasaule;
•
Lasīšanas veicināšanas, grāmatu iepirkumu, citu pasākumu, programmu un projektu koordinēšana;
•
Ar bibliotēku darbu, grāmatām, lasīšanu un elektronisko vidi saistītu konkursu organizēšana.
Ar katru korporatīvo klientu tiks slēgta atsevišķa papildvienošanās, kurā tiks precizēti konkrētie klientu interesējošie pakalpoju‐
mi, tēmas, izpildes laiki un citi specifiski aspekti. Papildvienošanās tiks slēgta uz gadu, pēc gada pārskatīta un atjaunota.
Šobrīd interesi par korporatīvo sadarbību jau izrādījušas Jūrmalas bibliotēku apvienība, Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka un
Kuldīgas Galvenā bibliotēka, notiek papildvienošanās saskaņošana.
Aicinām arī citas bibliotēkas iepazīties ar Bibliotēku konsultatīvā centra piedāvājumu korporatīvajiem klientiem un izmantot
jauno sadarbības formu!

Kristīne Deksne‐Jerohina

VKKF kultūras programma „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”
27. oktobrī Bibliotēku konsultatīvajā centrā notika VKKF kultūras programmas „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publis‐
kajām bibliotēkām” ekspertu komisijas sēde, kurā piedalījās četri eksperti: Una Sedleniece (VKKF Starpnozares ekspertu komisi‐
ja), Anna Mauliņa (Latvijas Nacionālā bibliotēka), Dženija Dzirkale – Maļavkina (Latvijas Bibliotekāru biedrība) un Viesturs Zan‐
ders (VKKF Literatūras nozares ekspertu komisija). Komisijas sēdē tika izvērtēti 150 kultūras programmas ietvaros iesniegtie
izdevēju darbi 2.kārtas iepirkumam.
Ekspertu atbalstītais grāmatu saraksts nosūtīts Valsts Kultūrkapitāla fondam. 19.novembrī notika VKKF Padomes sēde, kurā tas
tika apstiprināts. Kad tiks atsūtīts VKKF Padomes lēmums, sāksies apstiprināto izdevumu iepirkšana.
2.kārtas grāmatas plānots iepirkt līdz decembra sākumam, sākot no 10.decembra tās būs saņemamas Bibliotēku konsultatīvajā
centrā.
Solvita Ozola
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Latvijas bibliotēku portāla 2.kārtas izstrāde
Kopš 2007.gada Latvijas Bibliotēku portāla saturu veido LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs sadarbībā ar Latvijas bibliotēkām
un citām ar nozari saistītām institūcijām, bet portāla tehnisko uzturēšanu veic valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistē‐
mas” (KIS). Latvijas bibliotēku portāls ir nozares portāls, kas nodrošina informāciju par Latvijas bibliotēkām, to resursiem un
piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī apkopo bibliotēku nozares profesionālo informāciju.
Portāls tā apmeklētājiem piedāvā:
•
Latvijas bibliotēku datubāzi, kurā ir iekļauta informācija par bibliotēkām, to pieejamību, specializāciju u.c., un ko ir iespē‐
jams pārlūkot pēc dažādiem kritērijiem;
•
Profesionālās informācijas sadaļu bibliotekāriem (norādes uz nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem,
terminoloģijas resursiem, darba piedāvājumi, saites uz profesionālo informāciju internetā u.c.);
•
Bibliotēkās notiekošo un ar bibliotēkām saistīto pasākumu kalendāru;
•
Ziņas un iespēju uzdot jautājumus par bibliotēkām un to pakalpojumiem.
Š.g. oktobra sākumā KIS noslēdza līgumu ar SIA "TietoEnator Alise" par Valsts vienotā bibliotēku portāla otrās kārtas izstrādi,
kurā līdzdarbojas pārstāvji no KIS, „TietoEnator Alise” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
Tā kā kopš projekta uzsākšanas ir pagājis tikai mēnesis un portāls ir izstrādes procesā, šobrīd vēl nav iespējams detalizēti aprak‐
stīt gala rezultātu.
Jaunā portāla galvenās iezīmes:
•
Ja šobrīd bibliotēku portāls galvenokārt ir paredzēts nozares profesionāļiem, tad otrajā kārtā portālam paredzēts pie‐
saistīt bibliotēku esošos un potenciālos lietotājus;
•
Vizuāli portāls būs daudz atraktīvāks un interesantāks;
•
Bibliotēku portālā būs jaunas iespējas: forums, galerijas, iespēja jebkuram portāla apmeklētājam izveidot savu profilu un
atlasīt sev interesējošo informāciju u.c.;
•
Jebkurai Latvijas bibliotēkai būs iespēja izveidot savu profilu un ar lokālo redaktoru palīdzību ievietot bibliotēku portālā
arī savu informāciju.
Iecerēts, ka valsts vienotais bibliotēku portāls kalpos kā vide dialoga veidošanai starp nozares speciālistiem un bibliotēku lieto‐
tājiem.
Lietotājiem Valsts vienotā bibliotēku portāla otrās kārtas rezultāts būs pieejams 2010. gadā.

Kristīne Deksne‐Jerohina

Atbalsts bibliotēku krājuma veidošanā un komplektēšanā
No jūnija līdz oktobrim no VKKF atbalstītajiem periodiskajiem izdevumiem Bibliotēku konsultatīvajā centrā saņemti un Latvijas
pašvaldību publiskajām bibliotēkām sadalīti šādu izdevumu 200 bezmaksas eksemplāri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Literatūras mēnešraksts ”Karogs” Nr.6 – Nr.10;
“Dizaina Studija” Nr.20 (jūlijs/augusts), Nr.21 (septembris/oktobris);
“Foto kvartāls” Nr.3 (jūnijs/jūlijs), Nr.4 (augusts/septembris), Nr.5 (oktobris/novembris);
”Ezis” Nr.6 – Nr.10;
“Kentaurs XXI” Nr.49;
“Mūzikas saule” Nr.3 – Nr.5;
”Rīgas Laiks” Nr.6 – Nr.10;
“Spicīte” Nr.6 – Nr.10;
“Studija” Nr.66 (jūnijs/jūlijs), Nr.67 (augusts/septembris) un Nr.68 (oktobris/novembris);
“Teātra Vēstnesis” Nr.2 – Nr.4;
”Zīlīte” Nr.6 – Nr.10.
6
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Atbalsts bibliotēku krājuma veidošanā un komplektēšanā (turpinājums)
Populārzinātniskais žurnāls „Putni Latvijā”. Latvijas Ornitoloģijas biedrība bez maksas piešķir visām pašvaldību publiskajām
bibliotēkām populārzinātnisko žurnālu „Putni dabā”, kurš iznāk četras reizes gadā. Ar Bibliotēku konsultatīvā centra starpniecī‐
bu pirmie trīs žurnāla numuri jau sadalīti publiskajām bibliotēkām. Ceturtais numurs gaidāms novembrī.
Baltiņa D. „Diagnoze – vēzis”. Grāmata pacientiem un viņu piederīgajiem ar Eiropas Parlamenta deputāta prof. Georga Andre‐
jeva atbalstu tiek dāvināta visām Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Grāmata „Diagnoze – vēzis” izdota ar Eiropas
Liberāļu un demokrātu apvienības grupas atbalstu, projektā iesaistījies prof. Georgs Andrejevs, kurš par vienu no savas darbī‐
bas prioritātēm Eiropas Parlamentā izvēlējies onkoloģiskās aprūpes uzlabošanu Latvijā.
Grāmatas autore Dace Baltiņa ir ārste ar lielu pieredzi onkoloģijas jomā. Grāmatā vienkāršā un saprotamā valodā sniegtas atbil‐
des uz pacientus un viņu piederīgos visbiežāk saistošiem jautājumiem par vēzi un tā ārstēšanas metodēm. Profesore Dace Balti‐
ņa uzsver: „Vēzis mūsdienās ir kontrolējama hroniska slimība, tāpēc grāmatas mērķis ir lasītājus nevis biedēt, bet gan kliedēt
jebkādus aizspriedumus, iedrošināt atklātam dialogam un veicināt labāku ar vēža slimību saistītu problēmu izpratni. Sirsnīgs
paldies prof. Georgam Andrejevam par atbalstu un padarīto aizvadītajos gados, Latvijas pacientu vārdā!”.
Ar Bibliotēku konsultatīvā centra starpniecību 850 grāmatas „Diagnoze – vēzis” eksemplāri latviešu un krievu valodās sadalīti
Latvijas bibliotēkām.
„Tautas nobalsošanas Latvijā 2007. un 2008.gadā”. Centrālā vēlēšanu komisija visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām bez
maksas piešķīrusi grāmatu „Tautas nobalsošanas Latvijā 2007. un 2008.gadā”. 800 grāmatas eksemplāri tika sadalīti visām paš‐
valdību publiskajām bibliotēkām un Latvijas Neredzīgo bibliotēkai.
Preinbergs G. "Latvijas Veterinārārsti politisko represiju dzirnās (1905 – 1975)". Grāmata izdota cariskās impērijas, kā arī sar‐
kanā un brūnā totalitārā režīma represēto un nobendēto veterinārārstu un viņu ģimenes locekļu piemiņai. Tajā sniegtas 226
represēto veterinārārstu un viņu piederīgo dzīves ziņas. Enciklopēdiskajā izdevumā pieejami dati par represēto ģimeni, izglītību,
zinātnisko darbu. Kopsavilkums publicēts latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Latvijas Veterinārārstu biedrība visām Latvijas
pašvaldību publiskajām bibliotēkām grāmatu piešķir bez maksas un grāmatas 1200 eksemplāri ar LNB BAI Bibliotēku konsultatī‐
vā centra starpniecību sadalīti Latvijas bibliotēkām.
Solvita Ozola

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Brīvpieejas apmaiņas fonds
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Repozitārija apmaiņas fonda daļa – Brīvpieejas apmaiņas fonds – ir grāmatu krājums, kuru
veido privātpersonu un dažādu organizāciju dāvinājumi, kā arī LNB krājumā esošo grāmatu liekie eksemplāri un starptautiskā
dāvinājuma kārtā saņemtie izdevumi.
Kopš 2009. gada pavasara Brīvpieejas apmaiņas fonds atrodas Bibliotēku konsultatīvā centra pārziņā un ir izvietots Tērbatas
ielā 75, 106. telpā.
Fonda apjoms ir mainīgs. Tā sastāvā ir daudzveidīgi dokumenti:
• grāmatas,
• periodika,
• turpinājumizdevumi,
• kartogrāfiskie izdevumi,
• sīkiespieddarbi,
• CD‐ROM u.c.
2009. gada oktobrī apmeklētāju rīcībā ir pieejamas 5879 uzskaites vienības: 2876 grāmatas latviešu valodā, 1575 – svešvalodās,
1181 vienības periodisko izdevumu latviešu valodā un 186 – svešvalodās, kā arī 35 turpinājumizdevumi, 8 kartogrāfiskie izdevu‐
mi, 7 videokasetes un 11 CD‐ROM. Literatūra Brīvpieejas apmaiņas fondā izvietota pa nozarēm. Visplašāk pārstāvēta ir daiļlite‐
ratūra. Brīvpieejas fondā savus krājumus papildina gan publiskās, gan skolu, augstskolu, zinātniskās un speciālās bibliotēkas, kā
arī Latvijas Vēstures, Kara, Dabas, Medicīnas un Mākslas muzeji, Rundāles pilsmuzejs, Lutera akadēmija, citas kultūras un izglītī‐
bas institūcijas. Fonda vidējā mēneša apgrozība ir 200 vienības.
7
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas Brīvpieejas apmaiņas fonds (turpinājums)
Latvijas bibliotēkas tiek aicinātas Brīvpieejas apmaiņas fondā papildināt savus krājumus, nomainīt nolietojušos eksemplārus, kā
arī piedāvāt citām bibliotēkām sev nevajadzīgos izdevumus.
Pirms fonda apmeklējuma lūdzam savu vizīti pieteikt, sazinoties ar Bibliotēku konsultatīvo centru.
Brīvpieejas apmaiņas fonds
Rīgā, Tērbatas ielā 75, LV‐1001
106. telpa (ieeja no pagalma)
Darba laiks: darba dienās 9:00‐17:00
Tālr./fakss: 67312807
E‐pasts: solvita.ozola@lnb.lv
Solvita Ozola

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas krājuma komplektēšanas profils
Mūsdienu dinamiskajā dzīves ritmā aizvien aktuālāk ir nekavējoties reaģēt uz jebkurām pārmaiņām un attīstību, līdz ar to arī
precīzi definēt katra konkrētā darba virziena mērķus un pamatuzdevumus. Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) krājuma attīstī‐
bas darba pamatvirzieni ir darbs pie brīvpieejas krājuma LNB jaunajā ēkā organizācijas shēmas, LNB krājuma pārvaldības tālāka
attīstība, kā arī krājuma pastāvīga izpēte un izvērtēšana. LNB fondu attīstības pamatprincipi ir formulēti, pamatojoties uz
• LNB attīstības modeli šajā gadsimtā,
• LNB kā nacionālo bibliotēku, kuras pamatmisija ir Nacionālā krājuma veidošana un saglabāšana nākamajām paaudzēm,
• LNB ciešu sadarbību un koordināciju ar lielākajām Latvijas zinātniskajām bibliotēkām komplektēšanas jautājumos,
• LNB kā starpbibliotēku un starptautisko starpbibliotēku abonementu centru.
Paralēli darbam ar nacionālo krājumu un tā saglabāšanu liela vērība tiek veltīta arī ārvalstu literatūras komplektēšanai, kas iero‐
bežotajos ekonomiskajos apstākļos veicams īpaši atbildīgi.
LNB krājuma attīstības procesu veiksmīgai īstenošanai jau vairāk nekā desmit gadus darbojas LNB Krājumu attīstības padome,
kuras sastāvā ir vairāki administrācijas darbinieki, kā arī visu nozaru un specializēto krājumu pārstāvji. Līdztekus LNB krājuma
attīstības kopējiem pamatdokumentiem (Krājuma attīstības pamatprincipi, Literatūras izslēgšanas pamatprincipi u.c.) visi krāju‐
mi sastāda un periodiski atjauno savu krājumu komplektēšanas profilus. Tā kā iepriekšējo reizi krājumu profili tika veidoti laik‐
posmā no 2001. līdz 2004. gadam un ir novecojuši gan no saturiskā, gan terminoloģiskā aspekta, 2009.gadā tiek veikta to pār‐
strādāšana.
BKC Informatīvajā biļetenā tiek publicēta Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas krājuma komplektē‐
šanas profila 2009.gada versija.
Apstiprināts: LNB Krājuma attīstības padomes sanāksmē
2009.gada 12. novembrī
LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS
Bibliotēku attīstības institūta
Bibliotēku konsultatīvā centra
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras
lasītavas komplektēšanas profils
1.Krājuma veidošanas mērķis un uzdevumi
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas (Z krājuma) mērķis ir veidot specializētu krājumu padziļinātai, uz
pētniecību virzītai lasītāju apkalpošanai un bibliotēku nozares attīstībai sociālo zinātņu apakšnozarēs – bibliotēkzinātnē, biblio‐
grāfijas teorijā, grāmatzinātnē un informācijas zinātnē.
Turpinājums 9. lpp.
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Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas krājuma komplektēšanas profils
(turpinājums)
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas mērķauditorija ir bibliotēku un informācijas pārvaldības institūci‐
ju darbinieki, bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes specialitātes studenti (LU bakalauri, maģistranti, doktoranti, Kultūras
koledžas audzēkņi), mācībspēki, LNB Mācību centra lektori un klausītāji, citi bibliotēku nozares un radniecīgo nozaru speciālisti.
Z krājuma komplektēšanas pamatuzdevums ir veidot kvalitatīvu un aktuālu nozares informācijas krājumu – bibliotēku nozares
attīstības informacionālo nodrošinājumu. Pētniecības līmenī tiek komplektēti profesionālie izdevumi grāmatzinātnes, bibliotēk‐
zinātnes un bibliogrāfijas nozarēs, studiju līmenī – informācijas zinātnes resursi.
Krājums aptver maksimāli plašu minēto nozaru tematiku – bibliotēkzinātnes teoriju; bibliotēku tirgvedību, plānošanu un pārval‐
dību; bibliotēku automatizāciju, digitalizāciju un hibrīdbibliotēku veidošanu; dažādu valstu bibliotēku sistēmu un pasaules lielā‐
ko bibliotēku problemātiku; bibliotēku publicitāti un sadarbību; uzziņu sniegšanu un informācijas arhitektūru; bibliogrāfijas
teoriju un praksi; lasītāju apkalpošanu un lasīšanas socioloģiju; krājumu veidošanu un saglabāšanu; kataloģizāciju un klasifikāci‐
ju; grāmatzinātnes un informācijas zinātnes teorētiskos pamatus.
Reģionālā aspektā – maksimāli pilnīgi tiek komplektēta informācija par bibliotēku darbu Latvijā; no ārvalstu publikācijām
priekšroka tiek dota Baltijas valstu, Eiropas un ASV izdevumiem.
Valodu aspektā – izdevumus komplektē latviešu valodā un svešvalodās – angļu, vācu un krievu, kā arī igauņu un lietuviešu valo‐
dās; īpaši nozīmīgus izdevumus – pārējās svešvalodās.
2. Krājuma struktūra
•
Pamatkrājums: komplektējamās literatūras tematikai un līmenim atbilstoši dokumenti bibliotēkzinātnē, grāmatzinātnē,
bibliogrāfijā un informācijas zinātnē.
•

Uzziņu izdevumu krājums: universālās un nozaru enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas u.c. uzziņu izdevumi.

•

Elektroniskie resursi: lasāmatmiņas kompaktdiski un tiešsaistes datubāzes.

•

Nepublicētie materiāli: bibliotēku darba pārskati, konferenču materiāli, bukleti, fotomateriāli, pasākumu programmas
utt.

•

Preses kopijas: bibliotēku nozares publikāciju izvilkumi no Latvijas preses izdevumiem.

Eksemplaritāte: Nacionālo izdevumu obligāto eksemplāru Z krājumā komplektē 1‐2 eksemplāros, atbilstoši tēmas aktualitātei
un lasītāju pieprasījumam; ārzemju izdevumus – pārsvarā 1 eksemplārā.
3. Komplektējamo dokumentu tematika
Šifrs

Dokumentu tematika

Komplektējuma līmenis

002.2

Grāmatzinātne un tās attīstības tendences pasaulē.
Grāmatzinātnes vēsture. Grāmatizdevēji

Pētnieciskais līmenis (4)

01

Bibliogrāfijas teorija un prakse. Nacionālā un reģionālā bibliogrāfija

Pētnieciskais līmenis (4)

02

Bibliotēkzinātnes un bibliotēku darba teorētiskie un
lietišķie jautājumi un vispārējās attīstības tendences

Pētnieciskais līmenis (4)

Piezīmes

Bibliogrāfiskos rādītājus komplektē, ja tajos
ietverti arī metodiski
norādījumi
Maksimāli plašs reģionālais un valodiskais
aptvērums

Turpinājums 10. lpp.
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Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas krājuma komplektēšanas profils
(turpinājums)
02 :001

Zinātniskā pētniecība bibliotēku no‐
zarē. Pētniecības metodoloģija

Pētnieciskais līmenis (4)

Matemātiskās pētniecības metodes

02: 006

Bibliotēku darba standartizācija

Pētnieciskais līmenis (4)

02: 31

Bibliotēku statistika

02: 37

Bibliotekārā izglītība

Augstākais studiju līme‐
nis (3c)
Pētnieciskais līmenis (4)

Maksimāli komplektē Latvijā izdotos standar‐
tus bibliotēku un saskarnozarēs, ārvalstu –
nozīmīgākos starptautiskos standartus
Pārsvarā Baltijas reģiona valstu bibliotēku sta‐
tistika

02(038)

Bibliotekārā terminoloģija

Pētnieciskais līmenis
(4).

02 (09)

Bibliotēku vēsture

Pētnieciskais līmenis (4)

02(092)

Bibliotēku darbinieki. Personālijas

Augstākais studiju līme‐
nis (3c)

02 : 62

Bibliotēku automatizācija un digitali‐
zācija. Digitālās bibliotēkas

Pētnieciskais līmenis (4)

021.6

Bibliotēku sadarbība

021.61

Bibliotēku krājumi, to organizācija.
Krātuves un repozitāriji

Augstākais studiju līme‐
nis (3c)
Pētnieciskais līmenis (4)

021.64

Starpbibliotēku abonements. Elektro‐
niskā dokumentpiegāde

Augstākais studiju līme‐
nis (3c)

021.7

Bibliotēku publicitāte. Grāmatas po‐
pularizēšana, lasīšanas veicināšana.
Informācijpratība
Bibliotēku likumi u.c. normatīvie akti.
Autortiesības

Pētnieciskais līmenis (4)

022

Bibliotēku ēkas un aprīkojums

Pētnieciskais līmenis (4)

023

Sabiedriskās attiecības bibliotēkās

023.5

Bibliotēku personāls. Kvalifikācija un
tālākizglītība, profesionālā pilnveide

Augstākais studiju līme‐
nis (3c)
Pētnieciskais līmenis (4)

024

Lasītāju apkalpošana. Lasītāju pie‐
saiste. Bibliogrāfiskais, metodiskais
un konsultatīvais darbs

Pētnieciskais līmenis (4)

025

Bibliotēku pārvaldība

Pētnieciskais līmenis (4)

025.11

Bibliotēku tirgvedība

Pētnieciskais līmenis (4)

025.2

Bibliotēku krājumu komplektēšana

Pētnieciskais līmenis (4)

025.3

Kataloģizācija. Elektroniskās publikā‐
cijas. Bibliogrāfiskā aprakstīšana

Pētnieciskais līmenis (4)

021.89

Maksimāli plaši komplektē tulkojošās un skaid‐
rojošās terminu vārdnīcas

Bērnu un jauniešu – lasītāju informācijpratības
problemātikai veltītus izdevumus komplektē
Bērnu literatūras centrs

Pētnieciskais līmenis (4)

Informāciju par bērnu un jauniešu lasīšanas
veicināšanu un piesaisti lasīšanai komplektē
Bērnu literatūras centrs

Turpinājums 11. lpp.
10

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr.4 (2009. gada 25. novembris)

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas krājuma komplektēšanas profils
(turpinājums)
025.34

Bibliotēku katalogi

Augstākais studiju līmenis (3c)

025.4

Klasifikācija. Indeksēšana. Priekšmetošana. Biblio‐
grāfiskās un bibliotekārās klasifikācijas

Pētnieciskais līmenis (4)

025.5

Informācijas zinātnes un informācijas sabiedrības
teorētiskie jautājumi. Informācijas un uzziņu darbs.

Pētnieciskais līmenis (4)

Informācijas zinātnes
teorijas specifiskus
jautājumus komplektē
3c līmenī (tos komplek‐
tē arī Sociālo zinātņu
lasītava)

025.8

Grāmatu krājuma kārtojums un saglabāšana. Poli‐
grāfisko izdevumu iesiešana un restaurācija

Augstākais studiju līmenis (3c)

Lietišķas ievirzes izde‐
vumus komplektē Res‐
taurācijas nodaļa

026

Nozaru un speciālās bibliotēkas

Augstākais studiju līmenis (3c)

027

Universālās, nacionālās, zinātniskās, augstskolu,
publiskās, bērnu un skolu bibliotēkas. Bibliotēku
pārskati

Pētnieciskais līmenis (4)

028

Lasīšana. Lasīšanas socioloģiskā pētniecība

Augstākais studiju līmenis (3c)

09

Rokraksti un retumi. Bibliofilija

Augstākais studiju līmenis (3c)

Bērnu lasīšanas soci‐
oloģiskās pētniecības
jautājumus komplektē
Bērnu literatūras centrs

4. Komplektējamo dokumentu veidi
Nr.
Dokumentu veids
p.k.
4.1. Grāmatas

Piezīmes

4.1.1.

Uzziņu izdevumi

4.1.1.1.

Enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas

Maksimāli plašs vispārīgo un bibliotēku nozares uzziņu
izdevumu krājums – enciklopēdijas, rokasgrāmatas, ceļ‐
veži, terminu skaidrojošās un valodu vārdnīcas

4.1.1.2.

Bibliogrāfiskie līdzekļi

Komplektē bibliogrāfiskos līdzekļus, kuru sastāvā ir me‐
todiska rakstura ieteikumi, pārējos – ar lielu atlasi

4.1.1.3.

Citi uzziņu izdevumi

Nozares gadagrāmatas, statistikas apkopojumi

4.1.2.

Citi grāmatizdevumi

4.1.2.1.

Monogrāfijas, rakstu krājumi

Latvijā izdotie – pilnībā, citvalstu – nozīmīgākie bibliotē‐
ku nozares teorētiķu darbu izdevumi; rakstu krājumi,
kuros bibliotēku nozare ir dominējošā
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(turpinājums)
4.1.2.2.

Konferenču, kongresu, semināru
materiālu apkopojumi

Latvijā izdotie – pilnībā, citvalstu – nozīmīgākie nozares
forumu materiālu krājumi

4.1.2.3.

Mācību grāmatas

Komplektē visas Latvijā iznākušās, no citur izdotajām –
autoritatīvāko izdevniecību un autoru izdevumus
(nozīmīgākos – arī vairākās valodās)

4.1.2.4.

Promocijas darbi un to kopsavilkumi

Latvijas doktorantu darbi bibliotēku nozarē drukātā vai
elektroniskā formātā

4.2.

Seriālizdevumi

4.2.1.

Žurnāli

Komplektē nozares autoritatīvākos dažādu valstu izde‐
vumus, nosaukumu izvēle mainās atkarā no tiešsaistes
elektronisko datubāzu piedāvājuma

4.2.3.

Laikraksti

Atsevišķi ar nozari saistīti Latvijas laikraksti ‐ „Izglītība un
kultūra”, „Kultūras forums” u.c.

4.2.4.

Turpinājumizdevumi (gadagrāmatas)

4.3.

Elektroniskie dokumenti
Lasāmatmiņas kompaktdiski (CD‐ROM), tiešsaistes
resursi

4.4.

Citi dokumenti
"Pelēkā literatūra", nepublicētie materiāli – instruk‐
cijas, bibliotēku darba pārskati, bukleti, mācību
programmas, projekti, fotomateriāli u.c.).

4.5.

Nozīmīgākais nozarē pieejamais, neatkarīgi no informā‐
cijas nesēja, CD‐ROM un tiešsaistes elektronisko datubā‐
zu formātā

Pārsvarā Latvijas izdevumi, no ārvalstīm – tikai autorita‐
tīvu starptautisko forumu (IFLA, Eiropas bibliotēku infor‐
mācijas un dokumentācijas asociāciju biroja (EBLIDA)
u.c.) materiāli

Preses kopijas
Periodisko izdevumu rakstu kopijas

Izvilkumi no Latvijas preses izdevumiem par bibliotēku
un informācijas darba jautājumiem

Anda Saldovere

Profesionālās literatūras krājuma jaunieguvumi
Battles, Matthew. Library: an unquiet history / Matthew Battles. ‐ London : Vintage, 2004. – x, 245 p. – ISBN 0‐099‐43707‐4. (Z
02(09))
Cauri gadsimtiem bibliotēkas krāj un aizsargā ne tikai pašas grāmatas, bet arī tajās apkopotās zināšanas. Grāmatas autors ved
lasītāju aizraujošā ceļojumā no Bostonas līdz Bagdādei, no klasiskajiem skriptorijiem līdz viduslaiku klosteriem, no Vatikāna līdz
Britu Muzeja bibliotēkai.
Bibliotēka vienmēr ir atradusies viedokļu sadursmju krustpunktā jautājumā, ko īsti mums nozīmē grāmata. Autors skaidro, kā
bibliotēka cenšas atrast pareizāko izeju, sekojot diviem pretrunīgiem impulsiem: aizsargāt tikai labākos izdevumus vai uzkrāt
cilvēces zināšanas, saglabājot pilnībā visus iespieddarbus.
Turpinājums 13. lpp.
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Profesionālās literatūras krājuma jaunieguvumi (turpinājums)

Going the distance: library instruction for remote learners / edited by Susan J. Clayton. – London : Facet Publishing, 2007. – xi,
239 p. – ISBN 978‐1‐85604‐619‐0. (Z 024)
Bibliotekāriem un informācijas speciālistiem nākas meklēt arvien jaunus paņēmienus attālināto lietotāju piesaistei un apkalpo‐
šanai, jāatbalsta mācībspēki, studenti, pētnieki un citi speciālisti, nodrošinot virtuālu piekļuvi mācību materiāliem. Grāmatā
apkopota ASV bibliotekāru pieredze un ieteikumi tālmācības programmu veidošanā un īstenošanā: tīmeklī izmantojamu apmā‐
cības moduļu ieviešana, nodarbību plānošana un pārvaldība, informācijpratības veicināšanas pasākumu izstrāde un organizēša‐
na, idejas sadarbībai ar mācībspēkiem, IT speciālistiem utt. Izdevuma mērķis — palīdzēt apgūt metodes, ar kurām aktīvi tuvināt
bibliotēku lietotājiem, nevis pasīvi gaidīt, kad lietotāji paši apmeklēs bibliotēku.

Googlization of libraries / edited by William Miller, Rita M. Pellen. – London : Routledge, 2009. – vi, 196 p. – ISBN 978‐0‐415‐
48381‐0. (Z 025.5)
Grāmatā iekļauti raksti, kuros kritiski aplūkots meklēšanas dienests Google un tā izstrādātie produkti. Īpaši detalizēti analizēts
Google Scholar un Google Book Search. Izdevuma mērķis — novērtēt lielo tiešsaistes meklēšanas dienestu ietekmi uz bibliotēku
uzziņu pakalpojumiem, vairāk uzmanības veltot Google kā populārākajam informācijas resursam: tā lomai informācijas meklē‐
šanā, ietekmei uz digitalizācijas projektu attīstību, bibliotēkzinātni un informācijas zinātni kopumā.

Larson, Jeanette C. The public library policy writer: a guidebook with model policies on CD‐ROM / Jeanette C. Larson, Herman
L. Totten. ‐ New York : Neal‐Schuman Publishers, 2008. – xxi, 280 p. – ISBN 978‐1‐55570‐603‐6. (Z 025)
Rokasgrāmata paredzēta publisko bibliotēku darbiniekiem — tās autori pievērš uzmanību dažādiem šo bibliotēku darba praksē
aktuāliem jautājumiem: personālvadībai, darba kvalitātes standartiem, elektroniskajām uzziņām u.c. Saturā ietverti arī visnotaļ
specifisku problēmsituāciju risinājumi, piemēram, aizsardzība pret zagļiem, bērnu drošība un reliģisko simbolu izmantošana.
Iedvesmai piedāvāti atsevišķi bibliotēkpolitikas piemēri, praktiski ilustrējot, kā tos iespējams piemērot konkrētas bibliotēkas
praksē. Izdevumam pievienots kompaktdisks.

McGuire, Beth. Active reading: activities for librarians and teachers / Beth McGuire. – Westport : Libraries Unlimited, 2009. – x,
170 p. – ISBN 978‐1‐59158‐666‐1. (Z 028)
Grāmatas autore bibliotekāriem un skolotājiem piedāvā praktiskas, mācību stundās izmantojamas idejas un nodarbību prog‐
rammas skolēnu lasītprasmes attīstībai. Minētas konkrētas grāmatas, kuras augstu novērtējuši gan literatūras kritiķi, gan lasītā‐
ji, kā arī tīmekļa vietņu adreses, kur rodama informācija par autoriem. Skolēnu darba lapās ietvertas, piemēram, aizpildāmas
tabulas par grāmatas saturu, rosinoši jautājumi, piedāvātas uzvedinošas atbildes. Arī Latvijas bibliotekāri šajā izdevumā var rast
radošas idejas savam darbam.
.
Squires, Tasha. Library partnerships: making connections between school and public libraries / Tasha Squires. – Medford : In‐
formation Today, Inc., 2009. – xix, 2003 p. – ISBN 978‐1‐57387‐362‐8. (Z 021.6)
Izdevums veltīts skolu un publisko bibliotēku sadarbības jautājumiem. Autore pēta iespējamos sadarbības veidus, sākot ar vasa‐
ras lasīšanas programmām un beidzot ar visa veida iespiesto un elektronisko resursu kopīgu izmantošanu. Aplūkotas sadarbī‐
bas projektu iespējas un sniegti ieteikumi “Tīmekļa 2.0” sekmīgai izmantošanai. Izdevums adresēts skolu un publisko bibliotēku
speciālistiem, kas orientēti uz radošu sadarbības formu īstenošanu.
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Profesionālās literatūras krājuma jaunieguvumi (turpinājums)
Theories of information behavior / edited by Karen E. Fisher, Sanda Erdelez, and Lynne (E.F.) McKechnie. – Med‐
ford : Information Today, 2005. – 431 p. – ISBN 1‐57387‐230‐X. (Z 025.5)
Rakstu krājums piedāvā apkopojošu vairāk nekā 70 nozīmīgāko informācijas teoriju apskatu. Izdevumā iekļautie raksti ir 85 val‐
stu zinātnieku darba rezultāts. Katras teorijas apraksts ietver tās izcelšanās un attīstības raksturojumu, problemātiku, metodo‐
loģiju, pielietojamību, kā arī norādes uz līdzīga rakstura koncepcijām. Izdevuma mērķauditorija ir pētnieki un vecāko kursu stu‐
denti, kas specializējušies informācijas zinātnes jomā.

Usherwood, Bob. Equity and excellence in the public library : why ignorance is not our heritage / Bob Usherwood. ‐ Aldershot :
Ashgate, 2007. – viii, 227 p. – ISBN 978‐0‐7546‐4806‐2. (Z 027.5)
Autors analizē iespējas, kā bibliotēku speciālistiem nodrošināt nozares politikas veidotāju uzstādījumu – padarīt publiskās bibli‐
otēkas plaši pieejamas, neiznīcinot to vērtības. Grāmatā publicēts arī apjomīgs literatūras apskats, nozares profesionāļu aptauju
rezultāti un citu speciālistu viedokļi. Tajā diskutēts par problēmām, kas saistītas ar bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu – noza‐
res speciālistiem nodrošināmi pakalpojumi, kas ir objektīvi, kvalitatīvi, tiecas uz izcilību un atbilst ētikas standartiem.
Tekstu papildina grafiki, kuros uzskatāmi atspoguļoti aptauju rezultāti.

Dienstleistungen Őffentlicher Bibliotheken: IFLA / UNESCO Richtlinien fűr die Weiterentwicklung. – Műnchen : Saur, 2005. –
100 S. – ISBN 3‐598‐21167‐8. Z (027.5)
Z lasītavas krājums papildinājies ar 2001.gadā sastādītā IFLA izdevuma „Publisko bibliotēku pakalpojumi: IFLA / UNESCO vadlīni‐
jas attīstībai” tulkojumu vācu valodā. Grupa IFLA vadošo speciālistu Filipa Gila vadībā publisko bibliotēku darbiniekiem piedāvā
rekomendējoša rakstura ieteikumus visos nozīmīgākajos darba virzienos:
• Bibliotēku mērķi un pamatfunkcijas,
• Finansējums un normatīvie akti,
• Klientu apkalpošana,
• Krājumu veidošana,
• Personāls,
• Pārvaldība,
• Tirgvedība.
Z lasītavas krājumā Vadlīnijas līdz šim bija pieejamas angļu, krievu un lietuviešu valodās. Tulkojums latviešu valodā kopš
2008.gada izlasāms elektroniski LNB mājaslapas publikāciju sadaļā http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/publikacijas/
ifla‐unesco‐publisko‐biblioteku‐vadlinijas.pdf

Суслова И. М., Клюев В. К. Менеджмент библиотечно‐информационной деятельности / И. М. Суслова, В. К. Клюев. –
Санкт‐Петербург: Профессия, 2009. – 600 c. – ISBN 978‐5‐93913‐181‐0. (Z 025)
Pirmais kompleksais mācību izdevums, kurā vienkopus sistematizētas pieejamās bibliotēku un informācijas darba menedžmen‐
ta nozares zināšanas. Skaidroti bibliotēku pārvaldības, kā arī bibliotēku tiesību un ekonomikas teorētiskie, organizatoriskie un
psiholoģiskie pamatnosacījumi. Atsevišķas monogrāfijas nodaļas veltītas bibliotēku attīstības vispārējai stratēģijai, kvalitātes
menedžmentam, bibliotēku tirgvedībai, komunikāciju un personāla menedžmentam. Aktuālās bibliotēku nozares problēmas
autori pētījuši no maksimāli efektīvas esošā bibliotēku potenciāla izmantošanas skatapunkta.
Grāmata adresēta studentiem – bakalauriem, maģistriem, aspirantiem, bibliotēku nozares tālākizglītības kursu apmeklētājiem,
vadītājiem.

Anda Saldovere
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Svētki Tērbatas ielā
4.septembrī Bibliotēku konsultatīvais centrs kopā ar pārējām bibliotēkas nodaļām atzīmēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas 90
gadu jubileju.
Neskatoties uz saspringto finansiālo situāciju, LNB kolektīvs pierādīja, ka svētku noskaņu un pozitīvas emocijas iespējams radīt
bez nozīmīgiem finansiāliem ieguldījumiem. Priecājoties par vasarīgi siltajiem laikapstākļiem, jubilejas pasākums noritēja Tērba‐
tas ielas bibliotēkas ēku kompleksa pagalmā. Lūgto viesu bija maz, svētkus svinējām ģimeniskā gaisotnē kopā ar saviem bijuša‐
jiem kolēģiem, kuri LNB nostrādājuši līdz pensijas vecuma sasniegšanai.
Atskatoties uz raksturīgāko katrai no deviņām aizvadītajām bibliotēkas pastāvēšanas desmitgadēm, bija sagatavotas saturiski
un vizuāli ļoti atšķirīgas, nopietnas un nenopietnas etīdes, kurās bija iekļauts konkrētajam laika periodam mūsu iestādē un arī
valstī pats raksturīgākais. Deviņdesmitgade bija sadalīta sekojoši:
Bibliotēkas dibināšana un sākotnējā darbība, 1919.‐1934. gads;
Ulmaņlaiks;
Vācu laiks;
Staļina laiks,
Hruščova atkusnis;
Brežņeva sasalums;
Gorbačova pārkārtošanās;
Atmoda;
Nākotnes bibliotēka.
Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti izspēlēja Staļina laiku noskaņu mūsu bibliotēkā. Bibliotēkzinātnes un informācijas zi‐
nātnes lasītavas darbinieces bija sagatavojušas arī nelielu pagājušā gadsimta 40. – 50. gadu LNB izdevumu izstādi.

Turpinājums 16. lpp.
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Svētki Tērbatas ielā (turpinājums)

Pasākuma otrajā daļā notika tagadējo un bijušo darbinieku kopīga „sadziedāšanās un sadancošanās” neformālā gaisotnē.

Anda Saldovere

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta
Bibliotēku konsultatīvais centrs
Adrese: Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā. Tālr./fakss: 67312807, e‐pasts: bkc@lnb.lv
•
•
•
•
•
•

Centra vadītāja — Evija Vjatere, tālr.: 67969130, e‐pasts: evija.vjatere@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, atbildīgā par bibliotēku statistiku — Baiba Bierne, tālr.: 67312807, e‐pasts: bai‐
ba.bierne@lnb.lv
Latvijas Bibliotēku portāls (www.biblioteka.lv) — Kristīne Deksne‐Jerohina, tālr.: 67969130,
e‐pasts: kristine.deksne@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 — Anda Saldovere, Elita Vīksna, tālr.: 67312808, e‐pasts:
zlasitava@lnb.lv
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