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Dženija Dzirkale – Maļavkina  

Izglītības apvienības „ I Fortum” priekšsēdētāja, 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra vadītāja 

Pirmā lielākā konference par bibliotēku nozares profesionālās izglītības jautājumiem notika Rīgā pagā-

jušā gada nogalē 24.novembrī. Tas sakrita ar izglītības apvienības „I Fortum” pastāvēšanas pirmo 

gadskārtu.  

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta 

 

Neliels ieskats konferencē diskutētajos tematos: 

•  Apvienības darbība gada laikā ar devīzi „Laiks. Spēks. Mērķis” (L.Langenfelde) 

•  Realitāte un iespējas: inovatīvi risinājumi nozares profesionālajā izglītībā (Dž.Dzirkale-Maļavkina)  

 

  

Uzstājas Dženija Dzirkale-Maļavkina, Izglītības apvienības „I Fortum” priekšsēdētāja 

Esošā situācija: 
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Konferences  „Inovācijas bibliotēku nozares izglītībā” tēmas raisīja lielu interesi 



Veseluma pieeja problēmas risināšanai: 

 

Daina Pakalna 

Izglītības apvienības „ I Fortum” biedre, 

Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas docente 

Profesionālās izglītības 

sistēmas elementi

Profesijas standarti

Koncepcija Formālā izglītība

Neformālā izglītība/

mūžizglītība

Normatīvā bāze

Kvalifikācijas iegūšana/

pārkvalifikācija

VVBIS2.0

•  Pētījums „Bibliotēku nozares izglītības attīstības virzieni un iespējas izglītības kvalitātes paaugstināšanai”: rezultāti, atziņas, pār-

domas (E.Vjatere) 

•  Iniciatīva „Bibliotēka man, es bibliotēkai”. Mācību kurss „Bibliotēku interešu pārstāvniecība” (I.Niedra) 

•  Jautājumi un atbildes par e-mācību attīstību Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrā (V.Juraga) 

•  Prasības nozaru bibliotekāru kompetencei. Bibliotekāro un informācijas pamatzināšanu apguves jautājumi (S.Krauze) 

•  Latvijas Arhīvistu biedrības aktualitātes nozares profesionālajā izglītībā (G.Karlsons) 

•  Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības darbība muzeju darbinieku profesionālās izglītības problēmu risināšanā 

Konferences noslēguma daļā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas docentēm 

– I Fortum biedrēm – Baibai Holmai un Dainai Pakalnai bija uzticēts organizēt diskusiju. Mūsu mērķis - veidot šo domu apmaiľu 

tā, lai katram konferences dalībniekam patiešām būtu iespēja izteikt savu viedokli, tāpēc diskusijas nosaukums – „Vārds visiem”. 

Izlēmām, ka to vislabāk izdarīt prāta vētras formā, lūdzot uzrakstīt savas domas par iepriekš sagatavotiem problēmjautājumiem. 

Diskusijas organizēšanā palīgā pieaicinājām Informācijas pārvaldības programmas 2. kursa studentes Margaritu Dankovu un Martu 

Cini. Visas kopīgi izdomājām diskusijas scenāriju un konferences gaitā saklausījām un pierakstījām apspriežamos problēmjautāju-

mus.  

Lūdzām  visiem konferences dalībniekiem sadalīties grupās Katrai grupai (pavisam 6) bija jāatbild uz diviem jautājumiem, no ku-

riem vienu tās ieguva izlozes ceļā , bet otrs bija visām vienāds: „Par ko mani rosināja domāt šī konference?”.  

 

Konferences dalībnieki iesaistās diskusiju grupās 

Konferences „Inovācijas bibliotēku nozares izglītībā” noslēguma diskusija „Vārds visiem” 

Katrs dalībnieks vispirms uz līmlapiņām uzrakstīja savu atbildi/-es un piestiprināja pie kopējās lielās darba lapas. Pēc tam grupas 

apmainījās ar darba lapām, sagrupēja atbildes un prezentēja kopsavilkumu. Visas lapas ar sagrupētajām atbildēm pēc tam tika izlik-

tas apskatei.  

Rūpīgu iegūto atbilžu analīzi veica Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas akadēmiskās maģistru studiju 

nodaļas pirmā kursa studentes Liene Mukāne, Ramona Dūviņa, Jana Ķikāne, Dace Dīriņa, Stella Hermanovska, Sanita Tilgale,  
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Ilona Skorodihina, Madara Grenovska, Sondra Kokoreviča, Gita Bergmane. Tas bija lielisks materiāls praktiskajam darbam, apgūstot 

kontentanalīzi kursā „Pētniecības metodes”. 

 

Tā kā viens no konferences jautājumiem bija neformālās izglītības atzīšana un iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, kārtojot kvalifi-

kācijas eksāmenu, dalībniekiem tika lūgts izteikt viedokli par neformālās izglītības kvalitātes kritērijiem: „Kā garantēt, lai neformālā 

izglītība būtu kvalitatīva?” Par to  izteicās 11 konferences dalībnieki, kuru viedokļi, galvenokārt, bija saistīti ar mācību procesa organ-

izēšanu un mācību metodēm. Tika ieteikts izmantot daudzveidīgas pasniegšanas metodes, iepriekš noskaidrot izglītības vajadzības un 

vēlmes, ievērot dažāda līmeņa bibliotēku un speciālistu tālākizglītības vajadzību atšķirības, kā arī pausta atziņa, ka kvalitatīvs mācību 

process nav iespējams bez pārbaudes formām – noslēguma testiem, anketām.  

 

Vairākās atbildēs bija uzsvērta doma, ka izglītības process nav iespējams bez pašu izglītojamo motivācijas un aktīvas līdzdalības. 

Tika uzsvērta arī profesionālu pasniedzēju loma – tiem labi jāpārzina arī „praktiskā puse”. 

 

Vairāki jautājumi bija saistīti ar nozares izglītības jautājumiem. Tā kā konferencē tika runāts arī par nozares bibliotekāriem, viens no 

jautājumiem bija: „Vai visiem bibliotekārajiem darbiniekiem jābūt ar nozares izglītību?”  

 

Pavisam tika sniegtas 9 atbildes, un visas apliecināja nozares izglītības nepieciešamību. 5 atbildēs uzsvērts, ka vēlama gan nozares, gan 

bibliotekārā izglītība.  

 

Viens no jautājumiem bija: „Kāpēc, jūsuprāt, jaunie bakalauri un maģistri tik maz iet strādāt uz bibliotēkām?” Visvairāk atbildēs (4) kā 

iemesls minēts zemais atalgojums un zemais prestižs sabiedrībā (3), kā arī ierobežotās karjeras iespējas (3). Divās atbildēs izskanēja 

šaubas par to, vai bibliotēkās vispār vēlas redzēt jaunos speciālistus ar bakalaura un maģistra grādu: 

Nav brīvu/vakantu vadošo amatu. Konkurence ar vecajiem darbiniekiem ([..] nepatīk jaunie konkurenti). 

 

Divās atbildēs teikts, ka jaunajiem speciālistiem viņu iegūtā izglītība paver plašākas darba iespējas: 

„…iegūtās zināšanas ir pietiekami plašas un universālas, lai iegūtu labāk apmaksātu darbu, ar lielākām karjeras iespējām”. 

Vēl atbildēs minēts, ka bibliotēkās jau strādā pietiekami daudz šo jauno speciālistu (1), jaunie speciālisti nenāk strādāt uz reģioniem (1), 

nepieciešamas komunikācijas prasmes (1). Vienā atbildē izteiktas šaubas par tādu datu esamību, kas apliecina „cik daudz beidzēju aiziet 

strādāt uz bibliotēkām”. 

 

Nākamais jautājums bija saistīts ar iepriekšējo: „Kā ieinteresēt jaunos nozares speciālistus darbam bibliotēkās?” Visvairāk (5 reizes) kā 

svarīgs faktors tika norādīts atalgojums, bet tika pieminēti vēl arī citi nosacījumi: radošums, savu spēju pierādīšana, iniciatīva (3), biblio-

tēka – inovatīva darba vide, informācijas ieguves un kultūras centrs (3), radoši un labvēlīgi noskaņoti kolēģi (1), bibliotēkas prestižs 

sabiedrībā (1). Ilustrācijai viena atbilde:  

Bibliotēka ir organisms, kas nav stagnējošs, bet ar nākotni. Tā piedāvā inovatīvu darba vidi, interesantus, radošus un labvēlīgi noskaņo-

tus kolēģus”. 

 

Tā kā pabeigta augstākā izglītība ir maģistra grāda iegūšana, viens no jautājumiem bija: „Vai bibliotēkās vajadzīgi darbinieki ar maģistra 

grādu nozarē”? Visās atbildēs bija izteikts apstiprinājums, ka šādi speciālisti ir nepieciešami. Vienā uzsvērts, ka tikai bibliotekāra asis-

tents varētu būt bez maģistra grāda. Divās atbildēs atzīmēts, ka maģistra grāds būtu noteikti nepieciešams vidējā vai augstākā līmeľa 

amatu ieņemšanai. Vienā atbildē uzsvērts, ka arī speciālistiem ar maģistra grādu nepieciešama regulāra profesionālā pilnveide.  

 

Tā kā konferenci organizēja izglītības apvienība „I Fortum”, jautājums tika uzdots par tās lomu: „Kā Jūs saskatāt apvienības I Fortum 

potenciālu?” Kopumā konferences dalībnieki uzskata, ka I Fortum galvenā loma varētu būt sadarbības aktivizēšanā (2), lai kopīgi ar ci-

tām kultūras institūcijām aktīvi risinātu nozares izglītības jautājumus. Tiek minēta arī apvienības loma normatīvo dokumentu 

izstrādāšanā, neformālās izglītības atzīšanā un  bibliotekāru pašapziņas celšanā. Dažas atbildes saistītas arī ar apmācību organizēšanu – 

tiek ieteikts iesaistīt arī citu nozaru speciālistus un izglītības jomas pārstāvjus. Arī konferences dalībnieks, kurš savu atbildi parakstījis ar 

pseidonīmu „Pesimists”, domā: 

„Nezinu, nezinu… Bet nedrīkst noliegt to, ko otrs gatavs darīt! Lai veicas!” 

 

Visi dalībnieki tika aicināti uzrakstīt „Par ko mani rosināja domāt šī konference”.  

 

Tā kā konferencē bija uzaicināti arī arhīvu un muzeju pārstāvji, kuri stāstīja par izglītības situāciju šajos sektoros, vairāki dalībnieki bija 

izteikuši viedokli par dzirdēto, pārsvarā par to, ka bibliotēku nozarē, atšķirībā no muzejiem, izglītības jautājumi tomēr tiek aktīvāk risi-

nāti, arī formālās izglītības situācija  ir krietni labāka. Bija arī šāds ierosinājums: 

[..] pie muzejniekiem vajag norīkot optimistisko Gati Karlsonu [Nacionālā arhīva direktora vietnieks, kurš konferencē referēja par 

arhīvu darbinieku izglītības iespējām], lai paceļ muzejnieku garu.” 

 

Izglītības apvienības “I Fortum” biļetens, Nr.2 (2012.gada 12. jūnijs) 

Gatis Karlsons, Latvijas Arhīvistu biedrības priekšsēdētāja vietnieks prezentē diskusiju rezultātus  

3 



Visvairāk, protams, šī konference bija rosinājusi domāt par dažādiem nozares izglītības aspektiem – kvalitāti, izmaiņām, mūžizglītību, 

saturu, nozīmi. Vairāki konferences dalībnieki jau iezīmēja konkrēti darāmos darbus – grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 371 

un izmaiņas profesiju klasifikatorā. Tika rakstīts arī par motivāciju mācīties (6). Kāda konferences dalībniece uzskata: 

Palieku pie savas pārliecības – bibliotekāram tomēr vajag sistēmisku izglītību, bez tās nozare izčākstēs”. 

 

Tika rosināts arī pēc iespējas vairāk runāt par izglītības jautājumiem, lasot „radikālus, provokatīvus referātus” arī citās konferencēs.  

Priecē, ka šī konference vairākus tās dalībniekus bija rosinājusi mācīties. 

 

Pašā konferences noslēgumā aicināju mūsu studentes - Martu un Margaritu, kuras tik aktīvi bija piedalījušās diskusijas organizēšanā un 

vadīšanā, izteikt savas domas par dzirdēto. Meitenes atzina, ka esot bijis interesanti un vērtīgi piedalīties. Marta aicināja ņemt darbā 

jaunos speciālistus – studentus, jo viņi patiešām ļoti vēlas strādāt bibliotēkās, bet dodoties darba meklējumos, parasti atbilde ir, ka brīvu 

darbavietu nav… 

 

Tas atkal rosina domāt par formālās un neformālās izglītības attiecībām un lomu. 
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Daugavpils Reģionālais mācību centrs 
Terēzija Ūbele  

Izglītības apvienības „ I Fortum biedre”,  

Daugavpils Reģionālā mācību centra vadītāja 

 Daugavpils Reģionālais mācību centrs organizē izglītojošos un informatīvos pasākumus, galvenokārt Daugavpils novada kultūras darbi-

niekiem- bibliotekāriem, kultūras namu un muzeju darbiniekiem. V/a „KIS” organizētos mācību pasākumus Daugavpilī apmeklē arī bib-

liotēku darbinieki no Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada. 

 

Pēdējo gadu laikā Daugavpils RMC sniedza iespēju paaugstināt profesionālo kompetenci dažādos mācību semināros un profesionālās 

pilnveides kursos. 2010. gadā notika 8 izglītojošie pasākumi,  kuros kopā tika piedāvātas  46 stundu izglītības programmas. 2011.gadā 

bija iespējams pilnveidoties profesionālās kompetences 9 izglītojošos pasākumos.  Sagatavotas izglītības programmas, kuru kopējais 

stundu skaits ir 230. 

 

Terēzija Ūbele, Daugavpils Reģionālā mācību centra vadītāja 

Kultūras darbinieki no Latgales un Zemgales  novadiem 2011.gadā apguva profesionālās pilnveides 80 stundu izglītības programmu 

„Kultūras menedžmenta pamati”, kuras mērķauditorija bija iesācēji kultūras darbā, kā arī praktiķi, kas strādā kultūras jomā, bet bez atbil-

stošas izglītības.. Arī šogad grupa ir nokomplektēta, un martā sākas apmācības. 

 

Publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem tiek piedāvātas programmas: „Skolas bibliotēkas darbs”, „Pedagoģisko metožu pielietošana 

bibliotēkas darbā ar skolēniem”, „Bibliotēkas komunikāciju veidošana ar sabiedrību”. Šīs programmas ir saskaņotas ar IZM un atbilst 

pedagogu tālākizglītības A modulim. Interesantas un ļoti noderīgas zināšanas un prasmes bibliotekāri un citi kultūras darbinieki guva 

nodarbībās „Publiskā runa” un „Saskarsme ar desocializētiem apmeklētājiem”. 

 
Izmantojot projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros saņemto datortehniku, pirmās prasmes datorzinībās apgūst seniori. Par pasniedzējiem kā 

brīvprātīgie strādā Daugavpils Universitātes studenti. Šī sadarbība ir ļoti produktīva, - studenti gūst pieredzi pedagoģiskajā darbā un piln-

veido saskarsmes prasmes, un seniori, kas datorprasmes apgūst ļoti nopietni un veiksmīgi, jūtas  pateicīgi. Mācību centra izglītības prog-

rammas „Muzeju darbs’ realizēšanai tika saņemts finansiāls atbalsts no  LKKF Latgales programmas.  

 
Mācību centrs piedalījās  Daugavpils novada Kultūras pārvaldes starptautiskā kultūras darbinieku semināra „Culture Management” orga-

nizēšanā projekta „Summer in Village” ietvaros. 

 

Veiksmīga sadarbība, galvenokārt lektoru piesaistē,  ir izveidojusies ar biedrību „Izglītības apvienība „IFortum””. 

Nodarbības Daugavpils Reģionālajā mācību centrā 
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 Tālākizglītība Rīgas Centrālajā bibliotēkā un Rīgas Reģionālais mācību centrs 

Daiga Bērziņa 

Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta vadītāja, Rīgas Reģionālā mācību centra vadītāja  

Saskaņā ar Latvijas Republikas (LR) Bibliotēku likumu ikvienai bibliotēkai jāveic darbinieku regulāra apmācība. Reizi piecos gados 

ikvienā Latvijas bibliotēkā tiek veikta akreditācijas pārbaude, kurā viens no pārbaudes jautājumiem ir arī bibliotekāru tālākizglītība. 
RCB ir reģiona galvenā bibliotēka, tāpēc tā veic gan galvenās bibliotēkas, gan 26 filiālbibliotēku bibliotekāru apmācību Rīgā. 2011.gada 

beigās RCB strādāja 210 bibliotekārie darbinieki. Tālākizglītības mērķi: 

1.  nodrošināt bibliotekāro darbinieku prasmes un zināšanas atbilstoši izvirzītajām prasībām kvalitatīva bibliotekārā pakalpojuma sniegša-

nai; 

2.  nodrošināt vienlīdz augstas profesionālās kvalitātes visiem RCB struktūrvienībās strādājošajiem bibliotekāriem. 

 

Bibliotekāro darbinieku tālākizglītību atbilstoši administrācijas prasībām, pasaules bibliotēku darba nostādnēm, ikgadējām darba aktuali-

tātēm un bibliotekāru ieteikumiem, attīstības pārrunām un darba intervijām RCB organizē Bibliotēku dienests. 

  
RCB tālākizglītība regulāri notiek kopš 1993.gada (1). Mācības notika RCB Tālākizglītības centrā, uz kura bāzes (datorklase, auditorija, 

telpa grupu darbam) 2007.gadā, uzsākot Latvijas Valsts un Bila&Melindas Geitsu fonda (BMGF) līdzfinansētā publisko bibliotēku attīs-

tības projekta „Trešais tēva dēls” (3td) realizāciju, tiek izveidots Rīgas Reģionālais mācību centrs (Rīgā, Graudu ielā 59). Mācību centra 

aprīkojums nodrošināts vienotā RCB budžeta un 3td projekta ietvaros. 

 

Centra struktūra: datorklases (stacionārā, mobilā), semināru telpa, telpa grupu darbam. 

 
Mācību centrā notiek ikmēneša informācijas dienas, kad RCB administrācija tiekas ar struktūrvienību vadītājiem, mācības atbilstoši iz-

strādātajai mācību programmai laika periodam no septembra līdz maijam un 3td projekta ietvaros notiekošās mācības. 

 
Apmācību formas: lekcijas, semināri, mācību braucieni, komandējumi, konferences, praktiskas nodarbības, grupu/individuālais darbs, 

informācijas dienas, metodiskās vēstules, profesionālās angļu valodas kursi u.c. 

 
Apmācību veidi: deleģēta pārstāvja apmācība ar tālāku uzdevumu veikt multiplikatora darbu; visu bibliotekāru apmācība (mācības 3td 

projektā) (2). 

  

Lektori, treneri: RCB administrācija, RCB speciālisti; Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti; Latvijas Universitātes docētāji; dažādu 

nozaru (psiholoģija, filoloģija, socioloģija, informācija un bibliotēkzinātne u.c.) speciālisti; ārvalstu kolēģi (sadarbības līgumu ietvaros, 

projektos). 

 

Ieskats mācību tematos RCB tālākizglītības programmas ietvaros (2010. – 2011.gads):  

•  Pilnteksta resursi internetā;  

•  Skolēnu lasīšanas veicināšana; 

•  Zēni – bibliotēkas lietotāji, bērnu un jauniešu informacionālā apkalpošana;  

•  LR Ministru kabineta noteikumi Nr.317 „Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”; 

•  Kā veidot attiecības ar pusaudžiem; 

•  Pasākumu režijas pamati; 

•  Informācijpratība – ceļvedis datu džungļos; 

•  Pārskats par IFLA Metropoļu bibliotēku sekcijas gadskārtējo konferenci; 

•  Pārskats par IFLA ģenerālkonferenci; 

•  Pārskati par mācību braucieniem un komandējumiem (Somija, Zviedrija); 

•  Kases grāmatas aizpildīšana. Inventāra norakstīšanas aktu aizpildīšana; 

•  Ugunsdrošība. 

 

Ieskats mācību tematos 3td projekta ietvaros (2010. – 2011.gads): 

•  Apmācība bibliotekāriem darbā ar vietējo saturu? (Latvijas bibliotēku portāls); 

•  Mentoringa apmācības bibliotekāriem darbam ar bērniem; 

•  Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā; 

•  Vienotais pakalpojumu portāls „Latvija” un tā iespējas; 

•  Lursoft IT datubāze „Laikrakstu bibliotēka”. 

 

Īpašs kurss ir Jauno bibliotekāru skola, kurā ikvienam jaunajam RCB darbiniekam jāmācās arī tad, ja viľam ir speciālā izglītība. Tā kā 

jaunie darbinieki tiek iepazīstināti ar darba organizāciju un norisēm tieši RCB, mācības uzskatāmas par mentoringa veidu. Kopējais kursa 

apjoms ir 30-36 akadēmiskās stundas. Kursa beigās dalībniekiem jākārto pārbaudes tests. 

 
Ja kādas RCB struktūrvienības vadītājs uzskata, ka viņa vadītajā kolektīvā ir bibliotekāri, kuriem arī būtu nepieciešams noklausīties kādu 

no Jauno bibliotekāru skolā apgūstamajiem tematiem, viņš var deleģēt konkrēto darbinieku. 

 (1) Par RCB Tālākizglītības centra izveidi un tālākizglītības pasākumiem RCB līdz 2005.gadam skat.: Rudene Ilizana. Rīgas Centrālā bibliotēka laikmetu griežos // Rīgas 

Centrālās bibliotēkas simtgades grāmata. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2006. – 49.-51.lpp. 

 

 (2) Informāciju par Rīgas Reģionālo mācību centru 3td projektā skat.:  
Bērziņa Daiga. Latvijas Valsts un Melindas&Bila Geitsu fonda projekta „Trešais tēva dēls” īstenošana Rīgas Centrālajā bibliotēkā / Daiga Bērziņa // Rīgas Centrālās bibliotēkas 

gadagrāmata 2008. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2009. – 125.-126.lpp.  

Bērziņa Daiga.. Projekts „Trešais tēva dēls” Rīgas Centrālajā bibliotēkā 2009.gadā / Daiga Bērziņa, Daina Ģeibaka // Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2009. – Rīga : 

Rīgas Centrālā bibliotēka, 2010. – 85.-86.lpp.  
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Jauno bibliotekāru skolā apgūstamie temati:  
•  Uzziņu-informatīvais darbs tradicionālajā un elektroniskajā vidē. Ieteicošā bibliogrāfija. RCB datubāzes. Elektroniskā kataloga izman-

tošana; 

•  Novadpētniecības darbs. Bibliotēku vēsture; 
•  Bibliotēku krājuma komplektēšana un organizēšana RCB. SBA, Repozitārija un vienotā krājuma izmantošana. RCB Komplektēšanas 

un apstrādes nodaļas darbs; 

•  Publicitāte. Pasākumu organizēšana bibliotēkā. Bibliotēkas izstādes organizēšanas metodika; 

•  Lasītāju apkalpošana. Darbs ar lasītāju grupām; 

•  RCB struktūra. Finansēšana. Bibliotekārā dokumentācija. Darba plānošana. RCB struktūrvienības Graudu ielā 59;  

•  Lasītāju un izsnieguma reģistrēšana BIS ALISE. Statistikas datu izgūšana BIS ALISE. 

 

Jauno bibliotekāru skolā mācīto RCB bibliotekāro darbinieku skaits: 

2004.gadā – 52, 2005.gadā – 20, 2006.gadā – 14, 2008.gada sākumā – 7, 2008.gada beigās – 4, 2009.gadā – 10, 2011.gadā – 11.  

Nodarbības Rīgas Reģionālajā mācību centrā 

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas, Latvijas Kultūras akadēmijas aģen-

tūras (LKA LKK) īstenotā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
Gita Komarova 

Izglītības apvienības „I Fortum” biedre, 

LKA LKK Bibliotēkas nodaļas vadītāja 

Latvijas Kultūras koledžas 2007. gada absolventi 

Studiju programma „Bibliotēkzinātne un informācija” (kods pēc LR Izglītības klasifikācijas 41321) nodrošina 1. līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības ieguvi un 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu profesijā „bibliotēku informācijas speciālists” (kods pēc 

LR Profesiju klasifikatora – 3433 02) un „izglītības iestādes bibliotekārs” (kods pēc LR Profesiju klasifikatora – 3433 03). Studiju prog-

ramma tiek īstenota nepilna laika studiju formā. 

 
Studiju programma „Bibliotēkzinātne un informācija” bija akreditēta 2003. gadā, 2010. gadā tā atkārtoti akreditēta uz maksimālo termiņu 

– sešiem gadiem. 2012.gada februārī Augstākās izglītības padomes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju 

programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" ietvaros starptautiski atzītu ekspertu komisija izvērtēja Bibliotēkzi-

nātnes un informācijas studiju programmu un iedalīja to pirmajā grupā kā ilgtspējīgu izglītības programmu. 

 
Tā kā viena no Kultūras koledžas ERASMUS programmas partneraugstskolām ir Šauļu Valsts koledža  (SIAULIAI STATE COLLEGE), 

kura īsteno studiju programmu Bibliotēku informācijas avotu pārvaldība  (Library Information Resources Management), LKA LKK uz-

ľēma pirmās ERASMUS mobilitātes praktikantes, kas no 1. februāra līdz 30. aprīlim praktizējas koledžas sadarbības partneres – Latvijas 

Universitātes bibliotēkā. Prakses ietvaros lietuviešu studentes iepazinās ar LKA LKK bibliotēku un RISEBA bibliotēku. No šā gada arī 

mūsu koledžas bibliotēkzinātnes un informācijas studentiem ir iespējas ERASMUS mobilitātes ietvaros apgūt daļu studiju programmas 

Šauļu Valsts koledžā. 
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ERASMUS mobilitātes praktikantes Kristina Koveckyte un Ramūta Emilija Juciūte 

Programma veidota, ievērojot studiju priekšmetu pēctecību, interaktīvu apmācību metožu pielietojumu, patstāvīgā darba nozīmi, teorētis-

ko zināšanu nostiprināšanu praksē, zināšanu un prasmju vērtēšanas sistemātiskumu (10 ballu sistēmā), studējošo nepieciešamību pielāgot 

savu kvalifikāciju darba tirgus prasībām. 

 

Izglītības programma paredz arī galveno vispārējo spēju izkopšanu – analītisko domāšanu, spēju strādāt komandā, pašiniciatīvu, profesi-

onālo kompetenci, pašnovērtēšanas spēju, spēju risināt problēmas un pieņemt lēmumus, definēt mērķus, izstrādāt plānus mērķu sasnieg-

šanai un īstenot tos. 

 
Atbilstoši koledžas stratēģiskajiem mērķiem, programma sagatavo mūsdienīgi izglītotus, kvalificētus, profesionāli kompetentus un kon-

kurētspējīgus bibliotēku un informācijas speciālistus darbam valsts un pašvaldības iestādēs, privātajās institūcijās un nevalstiskajās orga-

nizācijās. Koledža veicina zināšanu un prasmju apguvi, kas izglītības ieguvējam nodrošina ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un 

sekmē viņa konkurētspēju darba tirgū, kā arī motivē tālākizglītībai un sniedz iespēju sagatavoties  augstākās akadēmiskās izglītības (LU 

bakalaura studiju programma „Informācijas pārvaldība”) iegūšanai. 

 

Izglītības programmas specifiskie mērķi un uzdevumi: 
-  Sniegt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē un sagatavot studentus praktiskam 

darbam. 

-  Veicināt programmas tālāko attīstību atbilstoši sociāli ekonomiskai, tirgu un informācijas tehnoloģiju attīstībai. 

-  Nodrošināt iespējas studentiem pēc izvēles iegūt specializāciju „Izglītības iestāžu bibliotekārs”. 

-  Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt savas 

personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm. 
-  Veidot studentos prasmes un iemaľas bibliotēkzinātnes un informācijas jomā iegūto zināšanu praktiskai pielietošanai atbilstoši izvirzī-

tajiem mērķiem, izvēloties modernas apmācības metodes un paņēmienus, uzsvaru liekot uz bibliotēkzinātnes un informācijas lietišķajiem 

aspektiem, kas tiek akcentēti ar kursa darbu specialitātē, kvalifikācijas darbu, praktisko darbu un darba prakšu starpniecību. 
-  Sniegt visaptverošu priekšstatu par Latvijas un pasaules ekonomikas, likumdošanas un kultūrpolitikas procesiem, darba vides aizsardzī-

bu. 

-  Mudināt studentus apgūt darba tirgū pieprasītas prasmes un iemaľas: darbs ar informācijas tehnoloģijām, svešvalodu pielietošana, 

darbs komandā, sava darba plānošana un organizēšana, spēja kritiski domāt un risināt problēmsituācijas, uzņemties atbildību, saskarsmes 

spējas, publiskās uzstāšanās iemaņas, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas u.c. 

-  Veicināt pašizglītības prasmes un iemaľas, nodrošinot pamatu tālākizglītības procesam mūža garumā. 

 

Studiju rezultāti 

 
Studiju programma sniedz iespēju studentiem apgūt zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši valsts pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības standartam un profesiju standartam. Zināšanas, prasmes un kompetences tiek apgūtas lekcijās, semināros, praktiska-

jās nodarbībās, teorētisko avotu studijās, darba praksēs ārpus mācību iestādes. 

 

Iegūstamās profesionālās kompetences: 

-  Spēja orientēties bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes attīstības tendencēs pasaulē un Latvijā. 
-  Spēja izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas,  pielietot svešvalodu zināšanas informācijas resursu meklēšanā, 

veidošanā, izmantošanā. 
-  Spēja organizēt nozares un radniecīgo nozaru institūciju savstarpējo komunikāciju un sadarbību, veidot un organizēt inovatīvus profesi-

onālos risinājumus un pakalpojumus, sastādīt un īstenot darbības stratēģiju atbilstoši sabiedrības mainībai. 

-  Spēja veikt pētniecību bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē. 

-  Spēja veidot un īstenot bibliotēkas/informācijas institūcijas infrastruktūru. 
-  Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, Latvijas Republikas likumus, normatīvos aktus, noteikumus un citus reglamentējošos doku-

mentus, veidot un organizēt radošai un informatīvai darbībai labvēlīgu vidi un gaisotni, strādāt komandā. 

-  Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās un savlaicīgi pieľemt nepieciešamos lēmumus. 
-  Spēja nodrošināt, organizēt un pārvaldīt bibliotēkas vai informācijas institūcijas krājumu, veidot, organizēt un sniegt informācijas pa-

kalpojumus, balstoties uz aktualitātēm  sabiedrības dzīvē. 

-  Spēja vērtēt un pilnveidot profesionālo darbību un kvalifikāciju. 

-  Spēja nodrošināt darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu darba vidē. 
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Iegūstāmās prasmes: 

-  Pielietot strādātprasmi individuālajā un grupālajā darbā ar lietotāju, nodrošināt informācijas lietotāju tiesību aizstāvību. 

-  Veidot profesionālo darba vidi, līdzdarboties profesionālajās organizācijās. 

-  Apzināt nozares aktualitātes valstī, izzināt citvalstu profesionālo pieredzi. 

-  Veikt informācijas popularizēšanu/publiskošanu mutveidā un rakstveidā. 

-  Organizēt sadarbību ar plašsaziľas līdzekļiem, komunikācijas iespējas ar citām institūcijām un speciālistiem. 

-  Sagatavot un īstenot darba plānošanas un organizēšanas dokumentus. 

-  Iesaistīties radošos projektos. 

-  Pārvaldīt valsts valodu, prast divas svešvalodas. 

-  Pārzināt bibliotēku informācijas sistēmu, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (lasītāju/klientu līmenī). 

-  Prast meklēt, iegūt/izgūt, analizēt, vērtēt informāciju un avotus, veicināt lasītāju informācijpratību.   

-  Nodrošināt sadarbību ar profesionālajām un pārvaldības institūcijām (valsts, pašvaldību, nevalstiskajām, privātajām), tālākizglītību un 

pašizglītību (dalība semināros, projektos, kursos). 

-  Pārzināt un īstenot valsts kultūrpolitikas vadlīnijas. 

-  Pārzināt bibliotekāro vidi  un infrastruktūru, saskarsmes psiholoģijas pārvaldīšana. 

-  Nodrošināt tradicionālo un elektronisko dokumentu apstrādi, resursu veidošanu, informācijas ieguvi/izguvi, dokumentu glabāšanu, 

piegādi. 

-  Izprast grāmatu un citu iespiesto informācijas avotu strukturēšanu krājumā, datu strukturēšanu datubāzēs, interneta resursu rasmošanu 

un arhivēšanu. 

-  Gūt priekšstatu par digitālo objektu pārvaldību, multimediālo digitālo kolekciju veidošanu. 

-  Prast vizualizēt un prezentēt informāciju. 

-  Ievērot nozares likumus, standartus un citus normatīvos dokumentus. 

-  Sniegt pakalpojumus poligrāfiskā un elektroniskā vidē. 

-  Ieviest inovatīvus pakalpojumus 

-  Sagatavot bibliotēkas/informācijas institūcijas darba operatīvās un stratēģiskās plānošanas dokumentus, veikt SVID analīzi. 

-  Veikt projektu sagatavošanu un īstenošanu. 

 

Iegūstamās zināšanas: 

 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī 

-  Ekonomikas pamati; 

-  Tiesību pamati. 

 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī 

-  Datubāzu veidošana; 

-  Metadatu veidošana; 

-  Digitālo bibliotēku veidošana; 

-  Profesionālā svešvaloda; 

-  Autortiesības; 

-  Aizrobežu, latviešu literatūras vēsture. 

 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī 

-  Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes teorētiskās nostādnes, attīstības virzieni; 

-  Bibliotēku nozares normatīvie dokumenti; 

-  Bibliotēku darba lietišķā pārzināšana; 

-  Bibliotēku informācijas sistēmu un nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārzināšana; 

-  Runas māksla; 

-  Krājumu/kolekciju pārvaldība; 

-  Informācijas meklēšana, ieguve/izguve; 

-  Projektu sagatavošana un vadība; 

-  Retrospektīvā konversija; 

-  Elektronisko katalogu veidošana; 

-  Bibliotēkas/informācijas institūcijas pārvaldība; 

-  Bibliotekārās vides nodrošināšana; 

-  Bibliotekārie pakalpojumi; 

-  Lasītāju apkalpošana, saskarsmes un vadības psiholoģija; 

-  Inovāciju un jaunu pakalpojumu ieviešana. 

-  Vides aizsardzība 

-  Darba aizsardzība 

-  Darba tiesiskās attiecības 

   

Studiju programmas apguve paredzēta 5 semestru periodā (nepilna laika studiju formā 80 kredītpunktu apjomā). Kredītpunkti tiek uzskai-

tīti par katru apgūtu studiju kursu (arī praksi), ja pārbaudījuma vērtējums ir pozitīvs. Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās: 

„A” daļa – 20 KP (vispārizglītojošie studiju kursi), „B” daļa – 23 KP (nozares studiju kursi), „C” daļa – 13 KP (izvēles jeb specializācijas 

studiju kursi).  

 

Valsts pārbaudījumi – 8 KP. Studiju programmas noslēgumā jākārto kvalifikācijas eksāmeni – kvalifikācijas eksāmens (teorija), kvalifi-

kācijas darbs (bibliogrāfiskais rādītājs). Prakse – 16 KP (nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību). 
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Studiju priekšmetu pasniegšanā dominē tradicionālās pasniegšanas metodes – lekcijas, praktiskie darbi un semināri.  

Lai padarītu interesantāku mācību vielas apguvi un imitētu bibliotēku darba procesu, vairākos studiju priekšmetos tiek pielietotas lietiš-

ķās un interaktīvas spēles (Bibliotēka un sabiedrība, Bērnu bibliotekārā apkalpošana). 

 

Studentu patstāvīgiem darbiem ir praktisks raksturs, tiek demonstrēta prasme savienot teoriju ar praktiskiem risinājumiem (kursa darbs 

specialitātē, projekti, grupu darbs). 

 

Studiju procesā gan akadēmiskais personāls, gan studenti plaši pielieto tehniskos līdzekļus: datorus, t.sk. portatīvos, multimediju projek-

torus, kas padara studiju procesu daudzveidīgāku.  

 

Docētāji izmanto internetu kā komunikācijas līdzekli ar studentiem, ievietojot studentu e-pastā lekciju prezentācijas materiālus, praktis-

kos uzdevumus, sniedz konsultācijas. 

 

Studiju process tiek organizēts auditorijās un prakses vietās, bibliotēkās. Auditorijās notiek teorētiskās un praktiskās nodarbības, bet 

prakses vietās (ārpus mācību iestādes) iegūto teorētisko zināšanu nostiprināšana un profesijai nepieciešamo iemaņu iegūšana. Bibliotēkās 

(zinātniskajās, publiskajās un skolu) notiek praktiskās nodarbības. 

Kvalifikācijas darbu vērtēšanas komisija Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana, 2011. gada 21.janvārī 

2011. gada absolventi LKA LKK bibliotēkā 

2007. gada absolventu tikšanās koledžā. 2010. gads 
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Latvijas Kultūras koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Bibliotēkzinātne un informācija” apgūstamie 

studiju kursi 

 

A daļa – vispārizglītojošie kursi 

Studiju kurss KP EC 

TS 

Studiju kursa 

īstenošanas peri-

ods 

Pārbaudījuma veids. Saīsin.: E – 

eksāmens, I – ieskaite, KE – diplomek-

sāmens, P – prakse 

Pasaules civilizācijas    vēsture 3 4,5 1, 2 sem. E 

Latvijas kultūras vēsture 2 3 3 sem. E 

Pasaules mākslas vēsture 2 3 1, 2 sem. E 

Profesionālā svešvaloda 2 3 1 sem. E 

Sociālā psiholoģija 2 3 1 sem. E 

Darba drošība 1 1,5 1 sem. I 

Ekonomikas pamati 1 1,5 3 sem. I 

Autortiesības 1 1,5 3 sem. I 

Tiesību pamati 1 1,5 3 sem. I 

Personālmenedžments 1 1,5 4 sem. I 

Profesionālā ētika 2 3 2 sem. E 

Projektu menedžments 2 3 4 sem. E 

B daļa – nozares (specialitātes) studiju kursi 

Studiju kurss K

P 

EC 

TS 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

Pārbaudījuma veids. 

Saīsin.: E – eksāmens, I – ie-

skaite, KE – diplomeksāmens, 

P – prakse 

Grāmatniecības vēsture 2 3 3 sem. E 

Dokumentu pārvaldība 2 3 1 sem. E 

Prezentācijas māksla 1 1,5 1 sem. I 

Informācijas sistēmas 2 3 4 sem. E 

Informācijas institūciju pārvaldības pamati 2 3 2 sem. E 

Zinātniski pētnieciskais darbs 1 1,5 2 sem. I 

Runas māksla 2 3 2 sem. E 

Literatūras vēsture 2 3 1, 2 sem. E 

Digitālo attēlu indeksēšana 1 1,5 2 sem. I 

Elektroniskā informācijas meklēšana 1 1,5 1 sem. I 

Bibliogrāfijas teorija un metodika 2 3 3 sem. E 

Bibliogrāfiskais apraksts 2 3 1, 2 sem. E 

Nacionālā bibliogrāfija 2 3 4, 5 sem. E 

Klasificēšana un katalogu organizēšana 1 1,5 4 sem. I 

C1 daļa  - izvēles (specializācijas – bibliotēku un informācijas speciālists) kursi 

 

Studiju kurss KP EC 

TS 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

Pārbaudījuma veids. Saīsin.: E – eksā-

mens, I – ieskaite, KE – diplomeksā-

mens, P – prakse, KD – kursa darba 

aizstāvēšana 

Bibliotēka un sabiedrība 3 4,5 3, 4 sem. E 

Krājumu pārvaldība 2 3 2, 3 sem. E 

Lasītāju apkalpošana 2 3 1, 2 sem. E 

Bērnu bibliotekārā apkalpošana 1 1,5 3 sem. I 

Bibliotēku vēsture 2 3 3 sem. E 

Novadpētniecības teorija un prakse 2 3 4 sem. E 

Kursa darbs specialitātē 
1 1,5 3 sem. KD 
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C2 daļa– izvēles (specializācijas – izglītības iestādes bibliotekārs) kursi 

Bibliotēku darbam nepieciešamo darbinieku skaita noteikšana- vai vajadzīgi jauni kritēriji? 

Studiju kurss KP EC 

TS 

Studiju kursa 

īstenošanas 

periods 

Pārbaudījuma veids. Saīsin.: E – eksāmens, 

I – ieskaite, KE – diplomeksāmens, P – 

prakse, KD – kursa darba aizstāvēšana 

Bibliotēka un sabiedrība 2 3 3, 4 sem. E 

Izglītības iestāžu bibliotēku krājumi 2 3 2, 3 sem. E 

Lasītāju apkalpošana 1 1,5 1 sem. I 

Skolēnu  bibliotekārā apkalpošana 2 3 3, 4 sem. E 

Attīstības psiholoģija 1 1,5 1 sem. I 

Ievads pedagoģijā 1 1,5 1 sem. I 

Izglītības iestāžu bibliotēku funkcijas 1 1,5 3 sem. I 

Bibliotēku vēsture 1 1,5 3 sem. I 

Novadpētniecības teorija un prakse izglītības 

iestāžu  bibliotēkās 

1 1,5 4 sem. I 

Kursa darbs specialitātē 
1 1,5 3 sem. KD 

Lita Hofmane 

Izglītības apvienības  „I Fortum” biedre, 

LNB Personāla nodaļas vadītāja 

Kā zināms, kopš dibināšanas 2010.gada 16.novembrī biedrības „Izglītības apvienība „I Fortum”” darbības mērķis ir bijis apvienot izglītības 

darba organizatoru, akadēmiskā personāla, lektoru un treneru intelektuālo potenciālu, lai sekmētu informācijas speciālistu formālās un ne-

formālās izglītības sistēmas attīstību valstī, kā arī aktīvi iesaistīties mūžizglītības politikas veidošanā. 

 

Izvērtējot juridiski saistošos tiesību aktus, informācijas nozares eksperti un Latvijas Bibliotēku padome atzina, ka nepieciešami grozījumi 

spēkā esošajos MK noteikumos Nr.371 (2001) „Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu 

ieņemšanai nepieciešamo izglītību”, kas joprojām (neatbilstoši jaunajām mūsdienu tehnoloģiju un kultūrvides izmaiņām) nosaka bibliotēkas 

darbam nepieciešamo darbinieku skaitu, kā arī darbinieku amatus, kuru ieņemšanai nepieciešama noteikta akadēmiskā vai profesionālā iz-

glītība vai profesionālās pilnveides kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā, atkarībā no bibliotēkas statusa, struktūras, darba apjo-

ma un uzdevumiem. 

 
Lai izstrādātu nepieciešamos grozījumus, tika izveidota darba grupa, kura šobrīd strādā pie informācijas savākšanas, apkopošanas un vie-

dokļu izvērtēšanas par iespējamiem grozījumiem gan bibliotēkas darbinieku kvalifikācijas prasību noteikšanai, gan to kritēriju noteikšanai, 

kādi būtu jāņem vērā, nosakot bibliotēkām nepieciešamo darbinieku skaitu. 

 
Lai pieņemtu lēmumu par bibliotēkām nepieciešamo darbinieku skaitu, jau katra ar bibliotēkām saistīta cilvēka empīriskā pieredze brīdina, 

ka dažādiem bibliotēku tipiem (veidiem) tas būs piemērojams atšķirīgi. 

 

Vai tā tas ir arī ārvalstu kolēģu izpratnē un praksē? 

 

Ielūkojos dažādos avotos: standartos, programmatiskos dokumentos, plānos un profesionālajos izdevumos. 

 
Nacionālajās bibliotēkās nepieciešamo darbinieku skaitu var vērtēt tikai salīdzinājumā ar citām atbilstoša lieluma nacionālajām bibliotēkām, 

kur svarīga gan to misija, mērķi, gan kvantitatīvie indikatori (krājuma apjoms, pieejamie finansu resursi, lietotāju grupas un skaits, darba 

laiks, vadības struktūru efektivitāte, piedāvātie pakalpojumi utt.). Ja publiskajās bibliotēkās lasītājus skaits lielos vilcienos ir prognozējams, 

un pats lasītājs bieži vien atpazīstams, tad nacionālo bibliotēku lietotāji daudzos gadījumos ir nejauši gadījuma apmeklētāji, attālināti lietotā-

ji, citas institūcijas un bibliotēkas utt. Attālināto lietotāju skaits ir strauji augošs, tie ir nozīmīgi informācijas pakalpojumu izmantotāji un 

līdzdalībnieki, un tas nebūt nepadara bibliotēkas lomu mazsvarīgāku. Tieši pretēji, mums jābūt gataviem jauniem izaicinājumiem, kā atmi-

nēt šo informācijas veidošanas līdzautoru uzdotās mīklas. Nedomāju, ka Nacionālās bibliotēkas tuvākajos gados sagaida darbinieku skaita 

samazināšana. 

 
Izglītības iestāžu un speciālo bibliotēku darbinieku skaits arī turpmāk visticamāk būs atkarīgs no atbilstošās nozares noteikumiem un nor-

mām. 

 

Publisko bibliotēku darbinieku skaitu, saskaņā ar IFLA vadlīnijām, katrā konkrētā bibliotēkā ietekmē vesela faktoru rinda: bibliotēkas ēku 

skaits, izmēri un izvietojums, nodaļu skats, ārpusbibliotēkas pakalpojumi, specializētā personāla nepieciešamība. Saprotams, ja atsevišķus 

pakalpojumus nodrošina Nacionālā, reģionālā vai novada bibliotēka, tas samazina darbinieku skaitu vietējā līmenī. Ļoti svarīgs ir pieejamo 

resursu apjoms. 

 
Ľemot vērā šīs un citas vietējā mēroga atšķirības, starptautiski ieteikts personāla skaits ir 1 pilna laika darbinieks uz 2500 iedzīvotājiem. 

Trešajai personāla daļai (neskaitot palīgpersonālu) jābūt kvalificētiem bibliotekāriem. Latvijas situācija kvalifikācijas prasību ziņā ir pat 

iepriecinošāka par ieteikto: no 3447 Latvijas bibliotekārajiem darbiniekiem ar bibliotekāro izglītību ir 1513, t.i. 43,9 %. 

 

 Bibliotēku darbinieku kopskaits 2010.gadā bija 4010, no tiem bibliotekārie darbinieki- 3447. 
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Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās uz 2011.gada 1.janvāri bija 2 236 910. 

 

Tātad: uz 558 iedzīvotājiem ir 1 darbinieks (2236910 : 4010 = 557,8), bet uz 649 iedzīvotājiem 1 bibliotekārais darbinieks (2236910 : 

3447 = 648,9). Tas ir 3,6 reizes vairāk kā minēts ieteicošajos starptautiskajos normatīvos. 

 

Kaut arī krīzes gados darbinieku skaits bibliotēkās ir samazinājies(sk.tabulas zemāk), bet faktiskais iedzīvotāju skaits ir mazāks kā ofici-

āli ziľots, ir skaidri vērojama minētā rādītāju disproporcija.  

 

 

Bibliotēku personāls (kopā) 

 

Bibliotēkas  2008 2009 
2010 

Latvijas Nacionālā bibliotēka 465 344 330 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka 111 31 36 

Augstskolu bibliotēkas 407 357 347 

Koledžu bibliotēkas 40 43 36 

Speciālās bibliotēkas 149 87 73 

Publiskās bibliotēkas 2 379 2 177 2 131 

no tām pašvaldību publiskās bibliotēkas 2 324 2 125 2 083 

Izglītības iestāžu bibliotēkas 1 564 1 158 1 057 

Vispārizglītojošo dienas skolu bibliotēkas 1 432 1 053 951 

Vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu bibliotēkas 55 38 36 

Profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas 77 67 70 

Kopā 5 115 4 197 4 010 

no tiem bibliotekārie darbinieki 

 

Bibliotēkas  2008 2009 
2010 

Latvijas Nacionālā bibliotēka 315 243 234 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka 79 31 28 

Augstskolu bibliotēkas 366 321 310 

Koledžu bibliotēkas 39 40 34 

Speciālās bibliotēkas 133 86 71 

Publiskās bibliotēkas 1 843 1 760 1 727 

no tām pašvaldību publiskās bibliotēkas 1 815 1 734 1 703 

Izglītības iestāžu bibliotēkas 1 441 1 080 1 043 

Vispārizglītojošo dienas skolu bibliotēkas 1 310 975 937 

Vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu bibliotēkas 55 38 36 

Profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas 76 67 70 

Kopā 4 216 3 561 3 447 

Saprotams, ka kultūras situācija katrā valstī ir unikāla. Bibliotekārā darba normas vairāk kalpo kā jābūtības, kas var mainīties atkarībā no 

vietējiem apstākļiem. Par veselu faktoru virkni un to ietekmi uz bibliotēku darbu (demogrāfiskā situācija, iedzīvotāju skaitā dabiskā sa-

mazināšanās, daudzu potenciālu bibliotēku lietotāju izceļošana uz ārzemēm, iespējamais multikulturālisma pieaugums globalizācijas 

apstākļos u.c.) varam tikai minēt. Stipri šaubos, vai šādos apstākļos bibliotēku darbinieku skaitu varēsim noteikt pēc bibliotēkas lasītājus 

skaita, kā tas bijis līdz šim. Drīzāk bibliotēku dzīvotspēju noteiks to lielums, sniegto pakalpojumu loma vietējā kultūrvidē un pozitīvs 

bibliotēku ietekmes novērtējums darba devēju un dažādu iedzīvotāju grupu redzējumā.  
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Lietišķā spēle „Ja Tu būtu jaunas bibliotēkas direktors” 
Daina Pakalna 

Izglītības apvienības „ I Fortum” biedre, 

Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas docente 

Tā kā pašlaik ļoti aktuāls ir jautājums par izglītības prasībām bibliotēku darbiniekiem (pie ministru kabineta noteikumu Nr 371 

„Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību” aktīvi strādā 

darba grupa), 19. aprīlī Apvienības biedri tika aicināti uz lietišķo spēli „Ja Tu būtu jaunas bibliotēkas direktors”. Šī pasākuma iniciatores 

bija biedres no Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas, tādēļ pasākums šoreiz notika 

Sociālo zinātņu fakultātē.  

 
Vai nu lielais attālums vai bailes no akadēmiskās vides iespējamās nopietnības bija par iemeslu tam, ka šoreiz pasākumā piedalījās ļoti 

neliels skaits biedru, bet mūsu iecerētajai lietišķajai spēlei tas nebija šķērslis.  

 
Sākumā katrs dalībnieks varēja izvēlēties nelielu dāvanu – balonu, kas bija arī pašam jāpiepūš un jāaizsien. Izrādījās, ka liela nozīme ir 

balona krāsai – tā noteica par kādas bibliotēkas direktoru ir iespējams kļūt – reģiona galvenās bibliotēkas, kādas mazpilsētas vai skolas 

bibliotēkas. Katrs dalībnieks saņēma darba lapas, slepeno kodu atslēgu un uz pusotru stundu kļuva par pilnīgi jaundibinātas bibliotēkas 

direktoru, kuram jāizplāno, kādi darbinieki jāpieņem darbā un kādas prasības tiks izvirzītas darbinieku izglītībai.  

 

Jaunie bibliotēku direktori plāno darbinieku sarakstus - uzdevums nav no vieglajiem 

Kad tas bija paveikts, ar baloniem un plakātiem rokās garajā 4. stāva zaļajā gaitenī bija jāatrod telpa, kurā notika pašvaldības sēde (gājiens 

izdevās lielisks!). 5 minūšu laikā klātesošie bija jāiepazīstina ar jaunpieņemamo darbinieku skaitu, amatiem, izvirzītajām prasībām un 

jāatbild uz pašvaldības vadītāja un citu domnieku āķīgajiem jautājumiem.  

 

Tā darbinieku sarakstu bija izstrādājuši reģiona galvenās bibliotēkas jaunie direktori 

Vēl papildus bija jāuzraksta arī viens darba sludinājums un jāizvēlas vieta, kur tas tiks publicēts. Kā publicēšanas vietu visi izvēlējās bibli-

otēku portālu. Izvirzītās prasības bija patiešām augstas, bet arī atalgojums un piedāvātie labumi – ļoti vilinoši. 

 

Vai atsaukties uz darba sludinājumu?  Noslēgums ar balvām 
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Paldies visiem, kuri atnāca un piedalījās. Dzirdējām runas, ka esot bijis ļoti jautri. Nākamreiz gan atnāciet. Akadēmiskā vide nav nemaz 

tik nopietna un garlaicīga, kā tas varbūt varētu likties.  

 

Gaidīsim grozījumus MK noteikumos un cerēsim, ka tie cels mūsu nozares prestižu. 

Projekts „Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla 

izveide” (Val-Net) 

Izglītības apvienība IFORTUM kā asociētais partneris piedalīsies ES Mūžizglītības programmas KA1-ECETA2 atbalstītajā projektā 

„Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide” (Val-Net). Projekts norisinās no 2012. 1. 

marta līdz 2013. gada 28. februārim.  

 

Val-Net projekta mērķi: 

•  Izpratnes veicināšana par neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanu, Eiropas Savienības politikas ietvaru un politikas ietvara 

veidošanos Latvijā; 

•  Sadarbības veidošana starp dažādiem izglītības sistēmas līmeņiem (piemēram, politikas līmeni un prakses līmeni); 

•  Ilgtspējīga informācijas apmaiņas mehānisma – nacionāla mēroga sadarbības tīkla – izveidošana. 

 

Projekta mērķa grupu veido indivīdi un organizācijas, kas ir iesaistīti formālajā, neformālajā un informālajā izglītībā – gan kā tās nodroši-

nātāji, gan kā lietotāji, gan kā politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji. Projekta gaitā tiks organizētas 2 nacionāla līmeņa konferences, 4 

reģionālie forumi, kā arī semināri un apaļā galda diskusijas, kas veltītas projekta tēmai – neformālās un informālās izglītības rezultātu 

atzīšanai, sasaistot vispārējo izglītību, profesionālo izglītību, augstāko izglītību, mūžizglītību un darba tirgu. 

 

Val-Net projektu realizē 5 partneri: 

•  Latvijas Nacionālā bibliotēka 

•  Mācību un konsultāciju centrs Baltic Bright 

•  Valsts izglītības satura centrs 

•  Latvijas pieaugušo izglītības apvienība 

•  Gulbenes bibliotēka 

 

Asociētais partneris – izglītības apvienība  „I Fortum” 

Biedrības „Izglītības apvienība „I Fortum”” viens no mērķiem ir veicināt izdevējdarbību bibliotēku nozarē, tāpēc biedrība sadarbībā ar 

Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļu  ir sagatavojusi izdošanai eseju krājumu „Mana 

dzimtene ir tur, kur mana bibliotēka”. 

 

Krājumā ietverts LU Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā vairāku gadu laikā uzkrātais, saglabātais un saudzētais maģistrantu un dok-

torantu unikāls eseju kopums par cilvēces kultūras bagātību – grāmatu, grāmatu glabātavu – bibliotēku un bibliotēkas devumu sabiedrībai 

kopumā. Krājumā iekļauto 147 eseju 74 autori ir Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas esošie un bijušie stu-

denti un doktoranti. Eseju krājumu ievada krājuma sastādītājas, Izglītības apvienības „I Fortum” biedres, profesores Baibas Sporānes ie-

vadvārdi un raksts „Bibliotēkas fenomena filozofiskā izpratne” . 

 
Apzinoties šo eseju saturisko vērtību ne tikai bibliotēku, bet arī vispārcilvēcisko vērtību kopumā, Izglītības apvienība „I Fortum” ierosinā-

ja piedalīties VKKF izsludinātajā projektu konkursā, lai ar piešķirtajiem līdzekļiem izdotu šo vērtīgo krājumu. Diemžēl pieteikums nesa-

ľēma VKKF atbalstu, tāpēc biedrība turpina aktīvi meklēt iespējas, lai iecere izdod eseju krājumu „Mana dzimtene ir tur, kur mana bibli-

otēka”  tiktu realizēta. 

 

 

Marta Dziļuma 

Izglītības apvienības „I Fortum” biedre, 

LNB Bibliotēkas pakalpojumu departamenta projektu vadītāja 

Eseju krājums  „Mana dzimtene ir tur, kur mana bibliotēka” 

Linda Langenfelde  

Izglītības apvienības „I Fortum” valdes locekle, 

KM Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente 
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Skolu bibliotekāru profesionālā pilnveide 
Baiba Sporāne 

Izglītības apvienības  “I Fortum” biedre, profesore 

Kopš 2011.gada Latvijā tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”, kuru pārvalda IZM 

Valsts izglītības satura cetrs. Projekts aptver vairākus desmitus profesionālās pilnveides programmu, kas tiek piedāvātas pedagogiem. 

Viena no piedāvātajām programmām - “Skolu bibliotekāru profesionālā pilnveide”. Apmācības notiek gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsē-

tās. 2012.gada janvārī nodarbības tika organizētas Daugavpilī, martā – Jelgavā un Dobelē, aprīlī tās notiks Valmierā. 

 
Programmas mērķis: dot iespēju paaugstināt skolu bibliotekāru un ieinteresēto pedagogu kompetenci darbam mūsdienu informācijas un 

kultūras vidē, pilnveidojot izpratni par mūsdienu skolas bibliotēkas iespējām; akcentējot literatūras iepazīšanas nozīmi un metodiku lasī-

šanas veicināšanai; iepazīstinot ar informācijpratības nozīmi personības attīstībā un iespējām to attīstīt; padziļinot izpratni par saskarsmi 

kā sabiedrisko attiecību sastāvdaļu informācijas un kultūras vidē. 

 
Mērķauditorija – izglītības procesā iesaistītie bibliotekāri un pedagogi – padziļinās izpratni un pilnveidos prasmes, kas nepieciešamas 

kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, lasīšanas un kultūru dialoga veicināšanai.  

 

Programma veidota, lai sekmētu skolas bibliotekāra, pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbību, veicinātu bibliotēkas kā informācijas un 

kultūras centra funkcijas.  

 

Piedāvātās programmas apjoms – 42 stundas, kas tālākizglītības dalībnieku intereses var apmierināt vienotā vai atsevišķos programmas 

moduļos: 

1. Skolas bibliotēkas vieta un loma zināšanu sabiedrībā (6 stundas), 

2. Lasīšanas kompetences attīstīšanas iespējas (12 stundas), 

3. Informācijpratības izaugsmes veicināšana mācību procesā (12 stundas), 

4. Saskarsme informācijas vidē (12 stundas). 

 

 Apgūstot programmu, skolu bibliotekāri un pedagogi: 

-  pilnveido izpratni par mūsdienu skolu bibliotēku darbības attīstības tendencēm; 

-  nostiprina priekšstatu par informācijas resursu un informācijas pakalpojumu nozīmi mūsdienu sabiedrībā;  

-  padziļina izpratni par jaunākās bērnu un jaunatnes literatūras tendencēm;  

-  prot atrast un izmantot literārus darbus atbilstoši situācijai, lasītāju vajadzībām un interesēm;  

-  iepazīst un izvērtē citu dalībnieku pieredzi lasīšanas veicināšanā un kultūru dialoga sekmēšanā; 

-  prot izmantot daudzveidīgas metodes, metodiskos paľēmienus, darba formas lasīšanas veicināšanai un kultūru dialoga sekmēšanai; 

-  pilnveido efektīvas iemaľas darbā ar informāciju, informācijas problēmu risināšanā un darbā ar skolēniem;  

-  nostiprina pārliecību par precīzas un korektas saskarsmes nozīmi informācijas problēmrisināšanas procesā; 

 
Programmas dalībniekiem vēlams būt atvērtiem pārmaiņām savā profesionālajā darbībā, apguvušiem datorprasmes un interneta pārlūk-

programmas. 

 

Programmas apguvei nepieciešama aktīva dalība nodarbībās un mācību uzdevumu izpilde. 

 
Programma “Skolu bibliotekāru profesionālā pilnveide” tiek realizēta kopš 2011.gada augusta, tajā joprojām iespējams pieteikties un 

piedalīties gan skolu bibliotekāriem un pedagogiem, gan arī skolu muzeju darbiniekiem  http://talakizglitiba.visc.gov.lv/ 

 

Programmas nodarbības vada: 

-  Dženija Dzirkale-Maļavkina, M.Sci.Soc., M.Sci.Edu. 

-  Iveta Gudakovska, Dr.paed. 

-  Iveta Krūmiľa, M.Sci.Soc. 

-  Baiba Sporāne, Dr.paed. 

-  Ilze Stikāne, Dr.philol.  

-  Lita Vēvere, M.phil. 

 

 

Skolu bibliotekāri dalās saskarsmes plānos un 

pieredzē 

Programmas pirmās grupas dalībnieki un profesore B.Sporāne Rīgas Centrālās bibliotēkas mācību centrā  

Kursu dalībnieces ar pasniedzēju apmācību 

vietā Daugavpilī 
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Ziņas no Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 
Sanita Malēja 

Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programmas studente, Latvijas Universitātes Bibliotēkas bibliotekāre, studentu grupas koordinatore Latvijas Universitātē 

Programmu novērtējums 
ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (Nr. 

2011/0012/1DP/1.1.2.2.1//11/IPIA/VIAA/001) ietvaros bakalaura studiju programma „Informācijas pārvaldība”, akadēmiskā maģistra 

programma „Bibliotēkzinātne un informācija” un profesionālā maģistra studiju programma „Dokumentu un arhīvu pārvaldība” starptau-

tiskas ekspertu grupas vērtējumā ir iedalītas pirmajā (augstākajā) grupā un uzskatāmas par ilgstpējīgām. 

 

Konferences  

 

BOBCATSSS 2012 

 

Laikā no 2012. gada 23. līdz 25. janvārim Nīderlandes galvaspilsētā Amsterdamā norisinājās jau divdesmitais studentu simpozijs BOB-

CATSSS 2012, kurā piedalījās vairāk kā 450 dalībnieki no 39 pasaules valstīm, tostarp arī Latvijas.  BOBCATSSS ir ikgadējs, starptau-

tisks simpozijs Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studentiem un nozares speciālistiem. Jubilejas simpoziju organizēja studenti no 

trim augstskolām – Amsterdamas Universitātes un Hanzes Universitātes Grēningenas Nīderlandē un Štutgartes Mediju Universitātes 

Vācijā. Šīgada simpozija tēma bija „Informācija e-kustībā”. Dalībnieki tika aicināti uzstāties ar pētījumiem par četriem galvenajiem te-

matiem: „E-mediji kustībā”, „Organizācijas 2.0”, „Mana informācija” un „Pieeja publiskajai informācijai”. 

 

Latvijas Universitāti simpozijā šogad pārstāvēja Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja docente Baiba Holma un sešas stu-

dentes - Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programmas 1.kursa studente Katrīna vieta, Informācijas pārvaldības bakalaura studi-

ju programmas 2. kursa studentes Margarita Dankova un Madara Vīlipa,  Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programmas 3. kur-

sa studente Sanita Malēja, Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas 2.kursa studentes Kristina Papule un Viktorija 

Moskina. 

 
Latvijas komandai pievienojās arī Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas 2010.gada absolvente Dace Ūdre un 

Bibliotēkzinātnes un informācijas bakalaura studiju programmas 2010.gada absolvente Ella Juhnēviča. 

 

Simpozijā tika prezentēti seši pētījumi. Plakāti: Izvēloties informācijas un Bibliotēkzinātnes studijas (Choosing Information and Library 

Studies ; Katrīna Veita). 

 

Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība (Development of Digital Library services ; Kristina Papule, Viktorija Moskina). Interaktīvs 

emuāra dizains (Interactive blog design ; Margarita Dankova, Sanita Malēja, Madara Vīlipa).  

 

Notika šādi semināri:Emocijas e-kustībā:  

-  nodod ziľu pareizi (Emotions in e-motion: pass our message the right way; Margarita Dankova, Sanita Malēja, Madara Vīlipa) 

-  Jaunos speciālistu gars: kā sekmēt agrīno karjeru caur starptautisku iesaistīšanos (The Spirit of New Professionals: How to boost your 

early career through international involvement; Sebasjans Vilke (Vācija), Dirks Eihels (Vācija), Sanita Malēja, Dace Ūdre, Kiara Konso-

ni (Itālija).  

 
Tika nolasīts referāts: Atmiņas institūciju digitālo kolekciju lietojamība (Usability if digital collections of memory institutions; Baiba 

Holma). 

 
Nākamais BOBCATSSS simpozijs ir paredzēts 2013.gada Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Pasākuma temats ir „No kolekcijām uz sasaisti: 

ar bibliotēku iekšpusi uz āru” (From Collections to Connections : turning the library inside out). Sīkāka informācija konferences oficiāla-

jā tīmekļa vietnē www.bobcatsss2012.org būs pieejama jau drīzumā.  

 
Konferences dalībnieki izsaka pateicību saviem atbalstītājiem - Latvijas Universitātes Studentu padomei, Sociālo zinātņu fakultātei un 

fakultātes Studentu pašpārvaldei, Valsts Kultūrkapitāla fondam un Latvijas Bibliotekāru biedrībai. Konferences tiešraides videoieraksti 

un Konferences kopsavilkuma video pieejami vietnē www.bobcatsss2012.org/live-stream 

 

LU 70.konference 

 

LU 70.konferences ietvaros 9.februārī  Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdē tika nolasīti šādi referāti: 

-  L. Krūmiľa Digitālās kolekcijas Latvijas arhīvos: tapšanas vēsture, problēmas un ieguvumi 

-  B. Mūze Atmiņas institūciju digitālās kolekcijas: saturiskie aspekti 

-  B. Holma Digitālās kolekcijas dažādu lietotāju grupu vērtējumā 

-  D. Pakalna Digitālās kolekcijas veidojot: problēmas un risinājumi 

-  A. Grēniľa Pusaudžu skatījums uz tīmekļa 2.0 risinājumu nepieciešamību bibliotēkās 

-  V. Zanders Rakstnieks Pāvils Klāns (1912-1979) un latviešu grāmatniecība 

 

Visu referātu prezentācijas pieejamas:  

http://szf.lu.lv/lat/fakultate/aktualitates/lu-70-konferences-bibliotekzinatnes-un-informacijas-zinatnes-sekcija/ 

 

Rakstu krājums 

 

Nācis klajā Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas rakstu krājums „Informācija un sabiedrība, Nr 2”.  

Pieejams: http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/1/890 
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Lai studentu pētījumi būt balstīti praksē 
Daina Pakalna  

Izglītības apvienības „I Fortum” biedre, 

Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas docente 

Katru gadu jūnija sākumā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā notiek bakalauru un 

maģistru darbu aizstāvēšanas. Tās ir publiskas – ikviens var piedalīties, arī iesaistīties diskusijā, uzdot jautājumus. Mēs ļoti priecājamies, 

ja aizstāvēšanās piedalās arī darba devēji, bibliotekāri – praktiķi. Gan bakalauru, gan maģistru darbi pēc aizstāvēšanas būs publiski pie-

ejami fakultātes bibliotēkā Lomonosova ielā 1A. 

 

Pielikumā varat iepazīties ar šajā gadā izstrādāto bakalauru un maģistru darbu autoriem un tematiem. Tie gan līdz aizstāvēšanai vēl varētu 

tikt precizēti. Ceram, ka vismaz kāds no tiem būs Jūs ieinteresējis.  

 

Vēršamies pie Jums arī ar aicinājumu piedāvāt savus tematus nākamā gada darbiem. Katru gadu septembrī piedāvājam studentiem iespē-

jamo darbu tematu un virzienu sarakstu. Vienmēr priecājamies par praktiķu iesūtītiem, praksē balstītiem tematiem.  

 

Mūsu studenti prot pielietot dažādas pētniecības metodes – anketēšanu, intervēšanu, fokusgrupu intervijas, novērošanu, Delfu metodi un 

citas. Sociālo zinātņu fakultātes tehniskais nodrošinājums ļauj arī veikt atbilstošu datu analīzi, piemēram, anketu apstrādi un analīzi ar 

programmas SPSS palīdzību.  

 

Varat pasūtīt gan bibliotēkas darba kvalitātes izvērtēšanu ar LibQual metodi, gan savas pilsētas vai pagasta informācijas vides un infor-

mācijas ekoloģijas pētījumus, gan lietotāju apmierinātības ar pakalpojumiem izvērtējumu. Studentus ļoti interesē arī pētījumi novadpēt-

niecības jomā,  mutvārdu vēstures liecību vākšana.  

 

Ļoti gaidīsim Jūsu piedāvātos tematus. Tie var būt noformulēti arī jautājuma vai problēmas ieskicējuma formā. Tematus varat sūtīt uz e-

pastu: daina.pakalna@lu.lv  

2011./2012. akadēmiskajā gadā izstrādātie bakalauru darbi 

Latvijas Universitātes Informācijas pārvaldības bakalauru studiju programmā 

N.p.

k. 

Uzvārds, vārds Bakalaura darba nosaukums Bakalaura darba 

vadītājs 

1.   Badamšina Lāsma Kādas profesionālās grupas (grāmatvežu) informācijas vide Doc. B. Holma 

2.   Bērziņa Elva Bibliotēkas atspoguļojums 2010. un 2011. gada Latvijas preses izdevumos Lekt. I. Kalniņa 

3.   Dmitrijeva Jūlija Bibliotēku mācību centru darbība Lekt. B. Mūze 

4.   Gorško Diāna Pētniecības metožu izmantošana studentu noslēguma darbos Doc. B. Holma 

5.   Jansone Inese Skolu bibliotēku iekļaušanās VVBIS Lekt. B. Mūze 

6.   Knostenberga Mārga-

reta 

Brīvpieejas digitālie informācijas resursi studijām un pētniecībai: kvalitātes 

problēma Doc. L. Krūmiņa 

7.   Malēja Sanita Konferenču organizēšana jaunajiem informācijas speciālistiem Doc. B. Holma 

8.   Mora Dace Nejaušības nozīme informācijas ieguvē Doc. B. Holma 

9.   Priedniece Agnese Interneta informācijas resursu ceļvežu izmantošana Lekt. I. Kalniņa 

10.   Salzemniece Ilze Informācijas centri Latvijā Doc. B. Holma 

11.   
Stikute Dana 

Latvijas tūrisma informācijas resursi digitālajā vidē: lietotājorientēta kvalitā-

Doc. L. Krūmiņa 

12.   Vilciņa Ilze Mālpils novads iedzīvotāju atmiņu stāstos Lekt. I. Kalniņa 

13.   Voropajeva Linda Lugu izdevumi latviešu grāmatniecībā kopš 1991.gada Prof. V. Zanders 

14.   Audare Diāna Preiļu informācijas vide Lekt. V.Gerkena 

15.   Eiduka Zane Uzziņu bibliotekāra darba specifika Lekt. V.Gerkena 

16.   Grīnberga Maruta UNESCO projekts "Stāstu laiks bibliotēkās" Doc. D.Pakalna 

17.   Ivdre Benita Bibliotēku telpu iekārtojuma atbilstība pusaudžu interesēm Doc. D.Pakalna 

18.   Knāviņa Baiba Lasīšanas un bibliotēku apmeklēšanas tradīcijas ģimenēs Doc. D.Pakalna 

19.   Ločmele Alise Bibliotēkas lietošanas paradumi jaunākā skolas vecumposma bērnu vidū Doc. D.Pakalna 

20.   Plēsuma Elīna Rites pagasts mutvārdu vēstures liecībās Doc. D.Pakalna 

21.   Sabļina Gaļina Ogres pilsētas informācijas vide Lekt. V.Gerkena 

22.   Švesa Inga Skolas bibliotēkas krājuma izmantošana Doc. D.Pakalna 

23.   Markauss Ansis Akadēmiskā komunikācija sociālajos tīklos Doc. L. Krūmiņa 

24.   Turla Anta Rīgas Centrālās bibliotēkas sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm Doc. D.Pakalna 

25.   Vībāne Laisve Vībānu un Uškānu dzimta mutvārdu vēstures liecībās Doc. D.Pakalna 
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2011./2012. akadēmiskajā gadā izstrādātie maģistru darbi 

Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistru studiju programmā 

 

  
N.p.

k. 

Uzvārds, vārds Maģistra darba nosaukums Maģistra darba 

vadītājs 

1 Iļjina Vineta Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vēsture no 1945. gada līdz mūsdienām  Prof. Zanders 

2 Kindzule Ināra Ogres novada bibliotēku vēsturiskā attīstība no 1946. gada līdz 2010. gadam Prof. Zanders 

3 

Moskina Vikto-

rija 

Mazākumtautību skolu audzēkņu uzvedība zinātniski pētnieciskās informācijas 

meklēšanā Doc. Holma 

4 PapuleKristina Domu kartes kā zināšanu organizēšanas rīks un to pielietošana digitālajā vidē Doc. Holma 

5 Grāvele Inga Valmieras integrētās bibliotēkas loma lietotāju informācijpratības veicināšanā Doc. Krūmiņa 

6 Katšena Baiba Publisko bibliotēku pakalpojumu lietojumvērtība Doc. Krūmiņa 

7 BistrovaIrēna 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studi-

ju nodaļas studentu darbos izmantoto informācijas avotu analīze Doc. Pakalna 

8 Dvinska Sanita 

Teoriju izmantošana Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informāci-

jas un bibliotēku nodaļas  studentu maģistra darbos Doc. Pakalna 

9 Avrameca Anna 

Digitālo audiovizuālo resursu izmantojamība Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas bibliotēkā Lekt. B. Mūze 

10 Palmbaha Ruta 

Brīvpieejas krājuma perspektīvas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

bibliiotēkas nošu nodaļā Lekt. B. Mūze 

11 Zariņš Uldis 

Latvijas atmiņas institūciju loma kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības nodro-

šināšanā digitālajā vidē Lekt. B. Mūze 
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