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Labdien jūnija vidū! 

 

Šī gada otrais izdevums nāk pie saviem lasītājiem vasaras atvaļinājuma noskaņās, jo daudzi no 

jums jau devušies vai plāno doties atpūsties, lai uzkrātu spēkus jaunam darba cēlienam. 

 

Izdevumā uzzināsiet par Bibliotēku konsultatīvā centra organizētajiem profesionālās pilnvei-

des pasākumiem, pieredzes apmaiņas braucieniem, aktualitātēm nozares terminoloģijā un pro-

fesionālajā literatūrā. 

 

Numurā iekļauta arī informācija par iespēju piedalīties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētajā 

projektā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”, kā arī profesionālas atziņas un ie-

spaidi par Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas un Starptautisko grāmatzinātnes lasījumu ap-

meklējumu. 

 

Izdevumā atradīsiet interesantas idejas norakstīto grāmatu radošai izmantošanai un praktiskus 

ieteikumus kā no grāmatas izveidot... puķupodu. 

 

Ceram, ka izdevums sniegs daudz vērtīgas informācijas, rosinās uz pārdomām un mudinās 

izteikt savu viedokli, ierosināt jaunas tēmas un uzdot jautājumus. 

 

Novēlam izbaudīt vasaru un gūt pozitīvas emocijas! Uz tikšanos rudenī! 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta 

Bibliotēku konsultatīvā centra darbinieces kopā ar Mācību centra kursantiem 

piedalās 29. maija zibakcijā „Latvija lasa” 

tālr.: 67969130 

evija.vjatere@lnb.lv 

 

Aktuāli 

 

2013. gada 18.–19. septembrī Balvos notiks novadpētniecības seminārs „Lokālās kultūras vēr-

tības nacionālās identitātes stiprināšanai”. Galvenie konferences temati: novadpētniecības jē-

dziens; tradicionālās un inovatīvās novadpētniecības darba metodes Latgales, īpaši Balvu reģi-

ona bibliotēkās; bibliotēku un citu institūciju digitālie resursi novadpētniecībai. Seminārā pare-

dzētas arī diskusijas un pieredzes apmaiņa, saistoša kultūras programma. Pasākumā aicināti 

piedalīties novadpētniecības darba profesionāļi un entuziasti. Semināru rīko Balvu Centrālā 

bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Precizēta informācija sekos. 

http://www.lnb.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Profesionālās pilnveides pasākumi 

27.–28. maijā Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā notika Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasa-

ra sanāksme, kas pulcēja aptuveni 50 nozares pārstāvju. Sanāksmē tika apskatīti aktuāli nozares jautājumi un meklēti atsevišķu 

problēmsituāciju risinājumi. Sanāksmi organizēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības institūta Bibliotē-

ku konsultatīvais centrs sadarbībā ar Dobeles novada Centrālo bibliotēku. 

LNB tīmekļa vietnē pieejamas sanāksmes prezentācijas, Latvijas Bibliotēku portālā – foto galerija un sanāksmes apskats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. maijā Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienestā notika reģionu galveno bibliotēku metodiķu pieredzes apmaiņas semi-

nārs. LNB tīmekļa vietnē pieejamas semināra prezentācijas. 

 

 

Izbraukuma semināri 
 

Bibliotēku konsultatīvais centrs sadarbībā ar reģionu galvenajām bibliotēkām organizē profesionālās pilnveides izbraukuma se-

minārus. Sniegsim ieskatu dažu semināru norisē. 

Aizkraukles pilsētas bibliotēka 

Valentīna Laizāne, Aizkraukles pilsētas bibliotēkas direktore 

 

5. martā Aizkraukles pilsētas bibliotēkā notika Aizkraukles reģiona pašvaldību publisko un skolu bibliotēku bibliotekāru semi-

nārs, kurā piedalījās 34 bibliotēku darbinieki. Seminārā tika apskatītas vairākas tēmas: 

Izstādes bibliotēkā: nacionālās, vietējās, ceļojošās (referente – LNB Pakalpojumu departamenta direktore Anda La-

maša); 

Digitālās bibliotēkas jaunie e-pakalpojumi (referents – LNB Stratēģiskās attīstības nodaļas Informatīvo sistēmu pro-

jektētājs Artūrs Žogla); 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka (referente – LNB sabiedrisko attiecību speciāliste Signe Valtiņa). 

LNB kolēģi Aizkraukles reģiona bibliotekāriem sniedza aktuālu un noderīgu informāciju dažādās bibliotēku darba jomās. S. 

Valtiņas priekšlasījums bibliotekāriem ļaus argumentētāk un profesionālāk runāt par jaunās LNB ēkas nepieciešamību. Daudz 

jautājumu par LNB digitālajām kolekcijām, to izmantošanu novadpētniecības darbā saņēma A. Žogla. A. Lamašas stāstījums 

papildināja zināšanas izstāžu veidošanas metodikā, iepazīstināja ar LNB izstāžu veidošanas politiku. 

LNB piedāvātos seminārus esam izmantojuši vairākkārt. Tos raksturo augsta profesionalitāte, informācijas aktualitāte un liela  

pretimnākšana no lektoru puses, ņemot vērā mūsu vajadzības un intereses. 

Turpinājums 3. lpp. 

http://www.lnb.lv/lv/latvijas-zinatnisko-specialo-un-publisko-biblioteku-direktoru-sanaksmes-prezentacijas
http://www.biblioteka.lv/Galleries/ViewGallery.aspx?Id=19473
http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=24004&type=0
http://www.lnb.lv/lv/regionu-galveno-biblioteku-metodiku-seminara-prezentacijas-0
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Turpinājums 4. lpp. 

Profesionālās pilnveides pasākumi (turpinājums) 

LNB kolēģes – A. Lamaša (no kreisās) un S. Valtiņa 

Seminārs Liepājas reģiona bibliotekāriem 

Anita Zūna, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas metodiķe 

 

23. aprīlī Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (LCZB) sadarbībā ar LNB Bibliotēku konsultatīvo centru rīkoja profesionālās 

pilnveides semināru Liepājas reģiona bibliotekāriem. Gatavojoties semināram, LCZB veica struktūrvienību vadītāju aptauju par 

aktualitātēm un problēmām, kuras būtu lietderīgi iekļaut semināra dienaskārtībā. Visbiežāk tika izteikta vēlme dzirdēt lekciju par 

informācijas meklēšanu elektroniskajās datubāzēs (t. sk. LNB datubāzēs) un par darbu ar bērniem – kā strādāt ar dažāda vecuma 

bērniem, ievērojot vecumgrupu psiholoģiskās un informācijas uztveres īpatnības. 

LNB Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti, respektējot LCZB vēlmes, piedāvāja semināra dienaskārtību, tajā ietverot gan 

pieredzes bagāto LNB profesionāļu, gan jauno speciālistu priekšlasījumus, kas tika atzinīgi novērtēti gan saturiski, gan emoci-

onāli. 

Semināru atklāja un sapulcējušos 56 Liepājas reģiona bibliotekārus uzrunāja LCZB direktore Ilga Erba, uzsverot, ka šis ir viens 

no gadskārtējiem profesionālās pilnveides semināriem, taču šogad būs vienīgais LNB speciālistu izbraukuma seminārs uz Liepā-

ju. Direktore pateicās Bibliotēku konsultatīvajam centram par semināra organizēšanu un sekmīgo sadarbību ar LCZB, kā arī lek-

toriem par izturību tālajā ceļā uz Liepāju. 

Direktores uzrunai sekoja LNB Digitālās bibliotēkas vadītāja Artūra Žoglas lekcija „Digitālās bibliotēkas jaunie e-pakalpojumi”. 

Pēc tam LNB Bērnu literatūras centra bibliotekāres Sarmīte Galsa un Helga Tormane stāstīja par „Lasāmkoku” un „Darbu ar 

dažādām bērnu vecuma grupām”. LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas galvenā bibliotekāre Elita  

Vīksna sniedza „Jaunākās profesionālās literatūras apskatu”, kas deva daudz jaunas informācijas. Visu semināra laiku bija apska-

tāma arī referātā minēto grāmatu izstāde. Liepājas reģiona bibliotekāri augstu novērtēja E. Vīksnas profesionalitāti un atvērtību 

sarunā ar kolēģiem. Semināra izskaņā LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Madara Vīlipa iepazīstināja ar projektu 

„Bibliotēkas diena dzīvē” un citām Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas aktivitātēm. 

LCZB priecājas par sekmīgo sadarbību ar LNB Bibliotēku konsultatīvo centru un ir gandarīta par atbalstu bibliotekāru profesi-

onālajā pilnveidē. 

 

LNB kolēģi – S. Galsa (no kreisās) un A. Žogla 
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Seminārs Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotekāriem 

Elga Sēnala, Līvānu novada Centrālās bibliotēkas direktores vietniece 

 

25. aprīlī Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā norisinājās LNB izbraukuma seminārs, kurā piedalījās Līvānu novada un Ilūkstes  

novada publisko bibliotēku darbinieki, kā arī Līvānu novada skolu bibliotēku bibliotekāri, kopumā vairāk nekā 30 klausītāji. 

Semināru atklāja LNB Bibliotēku attīstības institūta direktors Andris Eglājs, kurš iepazīstināja ar Bibliotēku attīstības institūta 

misiju, mērķiem, uzdevumiem. Par izstāžu organizēšanu stāstīja LNB Pakalpojumu departamenta direktore Anda Lamaša. Gal-

venā semināra dalībnieku atziņa, kas gūta, noklausoties A. Lamašas priekšlasījumu, – izstādes ir ne tikai viens no visbiežāk sa-

stopamajiem krājuma popularizēšanas veidiem, bet arī katras bibliotēkas sabiedrisko attiecību politikas neatņemama sastāvdaļa  

un svarīga komunikācijas forma ar sabiedrību. 

Abu novadu bibliotēku darbinieki bija izteikuši vēlmi noklausīties lekciju par autortiesībām bibliotēku darbā. Šo tēmu atraktīvā 

veidā palīdzēja izprast LNB Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs Uldis Zariņš. Jautājumu bija daudz, viedokļi atšķirīgi, kas 

raisīja arī samērā dedzīgas diskusijas. 

Kā allaž interesanta un emocionāla bija LNB Bērnu literatūras centra vadītājas Silvijas Tretjakovas uzstāšanās par bērnu bibli-

otekāro apkalpošanu. Klausītāji bija vienisprātis – bibliotēku uzdevums ir mācīt bērniem pašiem atrast informāciju, rosināt dis-

kutēt par grāmatām. 

Semināru noslēdza LNB sabiedrisko attiecību speciālistes Signes Valtiņas prezentācija par jauno LNB ēku. 

Kā atzina semināra dalībnieki, izbraukuma semināri ir viens no visnozīmīgākajiem LNB pakalpojumiem reģionu bibliotēkām, jo 

dod iespēju visiem reģiona bibliotēku darbiniekiem dzirdēt labākos bibliotekārā darba profesionāļus un diskutēt ar viņiem.  

Paldies LNB Bibliotēku konsultatīvajam centram par semināra organizēšanu Līvānos. Paldies visiem lektoriem! 

 

Turpinājums 5. lpp. 

Profesionālās pilnveides pasākumi (turpinājums) 

Runā LNB kolēģe S. Tretjakova 

Profesionālie pieredzes braucieni 
 

2013. gada pavasarī Bibliotēku konsultatīvais centrs sadarbībā tūrisma firmu „Rīgas Tūristi” organizēja vairākus profesionālos 

pieredzes braucienus. No 6. līdz 10. maijam Latvijas bibliotekāri viesojās Skotijā un apmeklēja Edinburgas Nacionālo bibliotē-

ku, Glāzgovas Universitātes bibliotēku un Glāzgovas sieviešu bibliotēku. Savukārt no 5. līdz 8. jūnijā bibliotekāri apmeklēja 

Polijas bibliotēkas – Turoņas Kopernika universitātes bibliotēku un Polijas Zinātņu akadēmijas bibliotēku Gdaņskā. Publicējam 

brauciena dalībnieku atziņas, iespaidus un fotogrāfijas. 

 

Gleznainā Skotija un modernās Skotijas bibliotēkas 

Andra Auniņa, Burtnieku novada Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja 

 

Mani profesionālie iespaidi nav šķirami no ārkārtīgi pozitīvām emocijām, kas nu jau mēnesi pēc ekskursijas uz Skotu zemi vēl 

aizvien „kā uz spārniem nes kalnā” bibliotēkas ikdienas darbā. Četras dienas aizskrēja nemanot, jo tās bija piepildītas ar dažāda 

rakstura un satura interesantiem apskates objektiem. 

Katra zeme ir savdabīga ar savu vēsturi. Arī Skotija. Ekskursijā aplūkotās pilis – Karalienes rezidence, Edinburgas pils, Stērlin-

gas pils un Ēnikas pils – stāsta katra savu, atšķirīgu stāstu. Taču visas kā viena tās ir apdvestas ar cēlumu, skaistumu, varenību 

un... nežēlību. Arī nesaticību. Varenākais izvēlas, iekāro un iekaro. Tādēļ Skotijas vēsture ir karu vēsture. Ar angļiem, romie-

šiem. Nesaticība reliģiskās izvēles un pārliecības ceļos. Ekskursija bija saistīta arī ar literatūru un tajā balstītajiem kino sižetiem. 

Aplūkojām izcilā skotu rakstnieka Valtera Skota pieminekli Edinburgā, pieminējām Arturu Konanu-Doilu un neaizmirstamo 

Šerloku Holmsu un Doktoru Vatsonu. Stērlingas pils saistīta ar filmas „Drošsirdis” uzņemšanu, Roslinas kapela – ar Dena Brau-

na „Da Vinči kods” ekranizējumu, Ēnikas pilī uzņemtas filmas par Hariju Poteru un Robinu Hudu. Un kā nu ne – arī Nesija. Ja 

nav sanācis palasīt teiksmas par Lohnesa ezera briesmoni angļu literatūrā, tad mūsu Viks ir parūpējies par veseliem diviem Loh-

nesa ezera iemītniekiem – Burtnieku puses Dikļos Ness un Nesija ir aplūkojami gandrīz kā dzīvi. 
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Profesionālās pilnveides pasākumi (turpinājums) 
 

Interesantas bija viesošanās Skotijas bibliotēkās – Edinburgas Nacionālajā bibliotēkā un Glāzgovas Universitātes bibliotēkā. 

Edinburgas Nacionālajā bibliotēkā aplūkojām lasītavas, krājumu glabātavas un izstādes. Glāzgovas Universitātes bibliotēkas 

darbs izskatās veidots uz absolūtas demokrātijas principiem, tā šķita ļoti pieejama un atvērta gan pastāvīgajiem bibliotēkas ap-

meklētājiem, gan ciemiņiem, jo viss ir pakārtots bibliotēkas lietotāju vajadzībām un ērtībām. Ekskursijas vadītāja mūs iepazīsti-

nāja ar bibliotēkas darba struktūru, kas funkcionāli izvietota pa vairākiem stāviem, no kuriem katrs ir ar savu darba saturu. Tika 

demonstrētas tehnoloģijas, kas pilnībā pieejamas bibliotēkas apmeklētājiem (pārsvarā – studentiem), lai varētu patstāvīgi darbo-

ties bibliotēkā. Ja nepieciešams, apmeklētājs var saņemt palīdzību bibliotēkas 1. stāvā izvietotajā konsultatīvajā punktā, bet citā-

di bibliotēka ir brīvi pieejama un ikviens tajā var rīkoties pilnīgi patstāvīgi. 

Bija iespēja redzēt arī Glāzgovas sieviešu bibliotēku, kas vairāk atgādināja sieviešu interešu un vaļasprieka klubiņu. 

Paldies Evijai – LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītājai – un Inesei no tūrisma firmas „Rīgas Tūristi” par labi noorganizēto 

iespēju redzēt gleznaino Skotiju. Paldies grupas kolēģēm par saticīgo, atvērto, laipno un patīkamo gaisotni tālajos pārbraucienos 

un visa ceļojuma laikā. 

Turpinājums 6. lpp. 

Skats uz Edinburgu Harija Potera pils Ieeja Glāzgovas Universitātes bibliotēkā 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju – Gdaņska, Malborka un Turoņa 

Lāsma Zariņa, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas Informācijas un pakalpojumu nodaļas vadītāja 

 

LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs sadarbībā ar tūrisma firmu „Rīgas Tūristi” organizēja profesionālo mācību braucienu uz 

Poliju, kas notika no 2013. gada 5. jūnija līdz 8. jūnijam. Braucienā bibliotekāru saimi pārstāvēja gan publisko, gan augstskolu, 

gan LNB speciālisti. 

Mēs apmeklējām divas ļoti interesantas bibliotēkas: Turoņas Kopernika universitātes bibliotēku un Polijas Zinātņu akadēmijas 

bibliotēku Gdaņskā. 

Turoņas Kopernika universitātes galvenā bibliotēka dibināta 

1945. gadā. Atklāšanas brīdī tajā jau bija 44 000 grāmatu. 1973. 

gadā bibliotēka pārcēlās uz pašreizējām telpām, kuras tikušas 

projektētas speciāli bibliotēkai un atradās studentu pilsētiņā. 

Bibliotēkas sastāvā ir arī universitātes muzejs, kurā glabājas 

daudz nozīmīgu kultūrvēsturisku objektu. No 1947 gada bibli-

otēka saņem Polijā izdoto izdevumu obligāto eksemplāru. Bibli-

otēkā ir vairākas speciālās kolekcijas. Mēs apmeklējām Baltikas 

kolekcijas lasītavu, kur bija izstādītas grāmatas latviešu valodā. 

Tas bija ļoti patīkami, ka kolēģi bija īpaši gatavojušies mūsu 

uzņemšanai. 

Bibliotēkā ir vēl vairākas atsevišķas kolekcijas – Pomerānijas, 

Kopernika un Poļu emigrantu krājums. 

Kopumā tradicionālie un elektroniskie resursi sastāda 3 miljonus vienību, kas kalpo gan pētniecībai, gan zinātnes un izglītības 

attīstībai universitātē. Bibliotēka strādā ar informācijas sitēmu „Horizon” un no 2002. gada aktīvi piedalās Polijas kopkatalogā 

NUKAT. 

Turoņas Kopernika universitātes bibliotēka ļoti lielu uzmanību pievērš retumu kolekcijas restaurēšanai un digitalizēšanai. 
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Bibliotēka ļoti lepojas ar savā krājumā esošajiem seniespiedu-

miem. Speciālās vitrīnās ir izstādītas īpašas, vēsturiskas, ļoti 

interesantas un vērtīgas grāmatas. 

Protams, visur jūtama Nikolaja Kopernika klātbūtne: gan pla-

kāti un globusi, gan komiksi un grāmatas liecina par to, cik ļoti 

Turoņa lepojas ar savu izcilo novadnieku. 

 

 

 

 

 

Iespaids par bibliotēku ir ļoti labs, redzams, ka liels darbs tiek 

ieguldīts pētniecībā, dažādu izdevumu sagatavošanā, arī grāma-

tu restaurācija un digitalizācija bibliotēkā notiek augstā līmenī. 

Otra bibliotēka, kuru apmeklējām, bija Polijas Zinātņu akadē-

mijas bibliotēka Gdaņskā – ļoti nozīmīgs kultūrvēsturiskā man-

tojuma centrs Polijā. Bibliotēka par svarīgu uzdevumu uzskata 

spēju nodrošināt pētniekus, zinātniekus, izglītības darbiniekus 

ar informāciju, retumiem, izdevumiem, kuri ir nepieciešami 

pētniecībā. Šo uzdevumu bibliotēka veic ar savas nenovērtēja-

mās kolekcijas starpniecību. 

Liels darbs tiek veikts seniespiedumu digitalizēšanā, lai pētnie-

kiem būtu pieejamas šo izdevumu digitālās kopijas. Daudz vēr-

tīgu grāmatu priecē bibliotēkas apmeklētājus dažādās izstādēs. 

Bibliotēka glabā vairāk nekā 10 000 rokrakstu vienību, tajā 

skaitā 380 rokrakstus no viduslaikiem un apmēram 2500 rok-

rakstus no 16. un 17. gadsimta. 

Bibliotēka organizē daudz dažādu zinātniski-praktisku semināru 

pētniekiem un lielu uzmanību pievērš arī savu darbinieku tālāk-

izglītībai (bibliotēkā strādā 110 darbinieki). 

Polijas Zinātņu akadēmijas bibliotēkā glabājas īsti dārgumi. Piemēram, Polijas lepnuma – renesanses matemātiķa un astronoma 

Nikolaja Kopernika – grāmatas un publikācijas par debesu ķermeņu kustību, kas pieder pie izcili nozīmīgiem atklājumiem zināt-

nes vēsturē. 

 

Brauciens uz Poliju bija ļoti piesātināts un interesants ne tikai bibliotēku apmeklējuma dēļ, mums bija iespēja redzēt un baudīt 

gidu stāstījumu Polijas mežos – Vilku midzenī (Wolfsschanze), vēsturiskajās pilsētās – Turoņā un Gdaņskā, klausīties ērģeles 

Sv. Lipka klosterī, ieelpot Baltijas jūras gaisu Sopotā un Gdiņā, priecāties par izcili skaisto Malborkas pili. 

Paldies jaukajam bibliotekāru kolektīvam, kurš piedalījās braucienā, paldies gidiem, paldies LNB Bibliotēku konsultatīvajam 

centram par organizatoriskajiem darbiem. 

No poļu kolēģiem varam mācīties lepnumu par savas valsts, savas pilsētas vēsturi un saviem cilvēkiem. Celsim savus dārgumus 

saulītē un leposimies ar savu valsti! 

Lai skanīgi Dziesmu svētki un raits deju solis visiem bibliotekāriem, kuri piedalīsies Dziesmu un deju svētkos! 
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Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai 
Ilze Kļaviņa 

 

Bibliotēku konsultatīvais centrs un Stratēģiskās attīstības nodaļa izstrādājusi „Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai ”. 

 

Plānošana ir svarīgs priekšnosacījums ikvienas organizācijas attīstībai, īpaši domājot par ilgtermiņa plānošanu. Pēdējā laikā past-

iprināti tiek runāts un domāts par bibliotēku stratēģiskā plāna izstrādes nepieciešamību, par ilgtermiņa plāna veidošanu un pras-

mi īstenot izvirzītos mērķus. 

 

Vadlīnijas sagatavotas kā ieteicošs konsultatīvais līdzeklis stratēģiskā plāna izstrādei un ir adresētas ikvienai Latvijas bibliotēkai. 

Vadlīniju mērķis ir sniegt praktisku atbalstu bibliotēkām plānošanas dokumentu izstrādē. 

 

Materiāls sastāv no teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā atklāta plānošanas būtība, veidi, darbība un principi. 

Vadlīnijās sniegta arī plānošanas dokumentu hierarhija un ieskats saistošajos normatīvajos aktos: likumos, Ministru kabineta 

noteikumos, politikas plānošanas dokumentos. Katram normatīvajam aktam dota neliela anotācija, kas atklāj tā nozīmi un saturu, 

un saite uz dokumenta elektronisko versiju internetā. Praktiskajā daļā apskatīta bibliotēkas vidēja termiņa darbības stratēģija, 

pamatota tās nepieciešamība, piedāvāti struktūras elementi un izstrādes gaita, doti strukturējuma piemēri. Izdevumā īpaši uzsvēr-

ta stratēģijas sasaiste ar gada plānu. Tāpat vadlīnijās rodami praktiski piemēri bibliotēkas misijai, darbības virzieniem, minēti 

konkrētu bibliotēku mērķi un uzdevumi. Soli pa solim uzskaitītas plānošanas darbības un stratēģijas izstrādes gaita. 

 

Vadlīniju sastādītāji cer, ka tās tiks izmantotas kā rokasgrāmata un palīdzēs izveidot savu stratēģisko plānu. 

 

Bibliotēku konsultatīvais centrs izsaka pateicību Stratēģiskās attīstības nodaļas speciālistei Andai Baklānei par atsaucību, sadar-

bību un ieinteresētību izdevuma tapšanā. 

Top konsultatīvs līdzeklis par uzziņām 

Anda Saldovere 

 

Vairāku publisko un citu bibliotēku profesionāļu diskusiju laikā ir aktualizējies jautājums par vienotas pieejas trūkumu un ne-

konsekvenci būtiskas bibliotēku pakalpojumu procesa sastāvdaļas – uzziņu – klasifikācijā un uzskaitē. 

 

Tā kā arī Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā esošajā dažādu valstu profesionālajā literatūrā un tiešsais-

tes resursos šis jautājums netiek atspoguļots viennozīmīgi, turklāt tas ir aktuāls visu veidu bibliotēku speciālistiem veiktā darba 

rezultātu atspoguļošanā, grupa Bibliotēku konsultatīvā centra speciālistu uzsākusi uzziņu pakalpojuma izpēti, kuras rezultātā  

gada nogalē paredzēts izdot konsultatīvu līdzekli „Uzziņu pakalpojumi un uzskaite”. 

 

Darba veikšanā plānots iesaistīt nozares ekspertus no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Pakalpojumu departamenta Uzziņu centra,  

citām Latvijas Nacionālās bibliotēkas struktūrvienībām, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibli-

otēku studiju nodaļas, kā arī zinātniskajām, speciālajām un publiskajām bibliotēkām, lai, apkopojot labākās prakses piemērus, 

rastu mūsdienīgāko un atbilstošāko risinājumu, kas noderētu ikvienas bibliotēkas praktiķiem uzziņu pakalpojuma veiksmīgā sa-

gatavošanā un lasītāju apkalpošanas procesa nodrošinājumā, kā arī uzziņu uzskaitē un statistikas apkopošanā. 

Turpinājums 8. lpp. 

Nozares terminoloģijas aktualitātes 
Inese Kazāka 

 

Aktuālo precizējamo vai no citām valodām tulkojamo terminu apzināšanā un terminu datubāzes papildināšanā aicināti iesaistīties 

visi nozares speciālisti, studenti un citi interesenti! 

Apspriežamos, apstiprināmos terminus, terminu kopas un jēdzienus lūdzam sūtīt Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas 

komisijas (LZA TK) Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas ekspertiem uz e-pastu termini@lnb.lv! 

 

2013. gada I ceturksnī apstiprinātie nozares termini 

 

born digital digitāli radīts Tāds (par resursu), kas sākotnēji radīts elektroniskā 

formā. Piemēram, elektronisks žurnāls 

collaborative/ 

cooperative reference 

kopuzziņa Uzziņa, kas vienlaikus tiek pieprasīta vairākām bibli-

otēkām vai vienas bibliotēkas vairākām struktūrvienī-

bām vai darbiniekiem 

digital archive, 

digital repository, 

e-repository, 

e-archive 

digitālais arhīvs, 

digitālais repozitārijs, 

e-repozitārijs, 

e-arhīvs 

Elektroniska sistēma digitālo materiālu strukturēšanai, 

ilglaicīgai saglabāšanai, pārvaldībai un piekļuvei 

http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/1359/vadlinijas-biblioteku-darba-planosanai.pdf
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Nozares terminoloģijas aktualitātes (turpinājums) 

Konsultācijas un atbildes uz jautājumiem 

 

Kāda būtu pareiza termina „kompetence” izpratne un lietošana latviešu valodā? 

 

LZA TK, apspriežot studiju rezultātu aprakstīšanai lietojamos terminus, kurus paredzēts izmantot Augstākās izglītības likumā,  

atzīst, ka termins „kompetence” latviešu valodā lietojams vienskaitļa formā un tā jēdzieniskais saturs atspoguļots „Pedagoģijas 

terminu skaidrojošajā vārdnīcā” (Rīga, 2000) divās nozīmēs: 

1. Nepieciešamās zināšanas, profesionālā pieredze, izpratne kādā noteiktā jomā, jautājumā un prasme zināšanas un pie-

redzi izmantot konkrētā darbībā. Personas (darbinieka) kompetenci vērtē apkārtējie cilvēki, sadarbības partneri, sa-

biedrība; 

2. Piekritība, tiesīgums (kādā jautājumā), pilnvaru kopums; sfēra, par ko ir uzdota atbildība, ņemot vērā personas izglītī-

bu, spējas, zināšanas un pieredzi attiecīgajā jomā. 

Raksturojot izglītības procesā iegūstamos studiju rezultātus, angļu valodas frāze „knowledge, skills and competences” latviski 

atveidojama ar „zināšanas, iemaņas un prasmes” (1).  

 

Vai ir pareizi jēdzienu „analogi materiāli” izmantot pārī ar „digitāli materiāli”? 

 

Ieteicamāks būtu variants fiziskā un digitālā formā. 

Lietvārda „analogs” konvertēšana par īpašības vārdu (sākusies 20. gadsimta 50.–60. gados krievu „аналоговый” ietekmē) ir 

diezgan problemātiska. Daudzos terminos lietots cits paņēmiens – saknes „analog-„ iesaistīšana saliktenī (no LZA TK datubāzes: 

„analogattēlojums”, „analogdati”, „analogdators”, „analogierīce”, „analogkanāls”, „analogmašīna”, „analogmodelis”, 

„analogmonitors”, „analogsignāls”, „analogsistēma”, „analogskaitļotājs”). Taču mūs šobrīd interesējošajā leksiskajā nozīmē sak-

nes „analog-„ izmantošana jebkādā gramatiskajā formā ir saturiski ļoti neizdevīga, jo pamatojums tai ir tikai vēsturisks, turklāt 

stipri pastarpināts. 

Vārds „fizisks” kā „digitālā” pretmets būtu visai piemērots, un ar diezgan labu pamatojumu. Digitālais attiecas nevis uz materi-

ālu, kādā informācija fiksēta (tas abos gadījumos ir fizisks), bet gan uz veidu, kādā tā fiksēta: vienā gadījumā informācija fiksēta 

digitāli kodētā veidā, otrā gadījumā – tiešā jeb fiziskā veidā (2).  

 
1 Konsultācija no LZA TK turpinājumizdevuma „Terminoloģijas jaunumi” Nr. 17 (2012). 

2 Konsultē Aldis Lauzis, valodnieks, LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas 

valodas konsultants. 

Turpinājums 9. lpp. 

digital object digitāls objekts (tehniskā iz-

pratnē) 

Datu struktūra, kas sastāv no digitālā satura, unikāla 

identifikatora, kā arī ziņām par saturu. Piemēram, tie-

sību metadati 

digital object management 

(DOM) 

digitālu objektu pārvaldība Digitālo resursu (digitalizēto un/vai digitāli radīto) 

pārvaldības sistēma 

digital reference, 

virtual reference, 

online reference, 

e-reference 

digitālā uzziņa, 

virtuālā uzziņa, 

tiešsaistes uzziņa, 

e-uzziņa 

Uzziņu pakalpojums, ko pieprasa, sniedz un saņem ar 

interneta starpniecību 

harvester rasmotājs Programmu/datu sistēma, kas izmantojot interneta 

tehnoloģijas, nodrošina vietņu automatizētu vākšanu 

un arhivēšanu 

harvesting rasmošana Interneta vietņu vai to atsevišķu sastāvdaļu automati-

zēta vākšana un arhivēšana 

institutional repository institucionālais repozitārijs Konkrētas institūcijas (institūciju) veidots un uzturēts 

digitālais repozitārijs 

media franchise mediju franšīze Kāda veida intelektuālā īpašuma objekta (piemēram, 

filmas, literāra darba, raidījuma vai datorspēles) tēlu 

licencēšana cita veida intelektuālā īpašuma objekta 

radīšanai (piemēram, romāna tēlu licencēšana filmas 

radīšanai) 

national imprint nacionālā izdevējprodukcija, 

nacionālās izdevējdarbības 

produkti 

Visas valstī izdotās publikācijas un/vai resursi 

non-commercial publications nekomerciāls(i) izdevums(i)/

publikācija(s) 

Publikācijas un/vai resursi iespiestā vai elektroniskā 

formā, ko izdevušas bezpeļņas organizācijas un kas 

nav pieejami tirdzniecībā. Piemēram: referāti, tēzes, 

disertācijas, konferenču materiāli 

out of print (work), 

O.P. 

darbs, kas nav komerciālā 

apritē 

Darbs, kas vairs nav pieejams komerciālā apritē un 

tuvākajā nākotnē nav paredzēts to atkārtoti izdot 
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Nozares terminoloģijas aktualitātes (turpinājums) 

 
Kāda ir atšķirība starp jēdzieniem „elektroniskā formā/formātā” un „analogā formā/formātā”? 

 

Vārdu „formāts” nevajadzētu lietot tur, kur tradicionāli ir lietots „forma” vai „veids”. Piemēram, vajadzētu lietot „Word formā-

tā” vai „PDF formātā”, bet „papīrformā”, „elektroniskajā formā” vai „digitālajā formā” (nevis „papīrformātā”, „elektroniskajā  

formātā” vai „digitālajā formātā”). 

Vārdu „formāts” ir jēga lietot tikai zemākā līmenī – attiecībā uz elektroniskā (digitālā) formā īstenotu produktu (programmu, 

datu, dokumentu utt.) veidu, attiecībā uz fiziskas („analog-”) formas grāmatu izmēriem, skaņuplašu lielumu u. tml. Augstākā 

līmenī nav vajadzības atteikties no līdz šim izmantotā vārda „forma” (vai „veids”) (3).  

 

Kā pareizi latviskojams angļu valodas termins „repository”? Vai varētu būt tā, ka „repozitārijs” attiecas uz fizisku 

krātuvi, bet „repozitorijs” – uz virtuālu? 

 

Ideāli, ja izdotos palikt pie vienas formas (vai nu „repozitorijs”, vai „repozitārijs”), jo praksē fizisko realitāti no virtuālās ne 

vienmēr iespējams nošķirt. Statistiski formu „repozitārijs” lieto daudz plašāk nekā „repozitorijs” (pēc „Google” datiem attiecība 

ir pat 20 400 pret 6680). Vārdu „repozitārijs” aizstāv arī tradīcija: latīņu vārdam „depositorium” atbilst latviešu „depozitārijs”. 

Konsekventuma (sistēmiskuma) labad atvasinājumi ar sakni „-pozit-„ būtu jāveido pēc vienas un tās pašas paradigmas, līdz ar to 

vēlamāka un arī vēsturiski pamatotāka ir pirmā paradigma. Tātad priekšroka būtu jādod „repozitārijam” (4).  

2013. gada 6. martā LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija apstiprinājusi formu „repozitārijs”. 

 

Termini pareizai lietošanai informācijas tehnoloģiju jomā 

 

LZA TK Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisija (priekšsēdētājs Eduards 

Cauna, zinātniskā sekretāre Ilze Ilziņa) ir viena no darbīgākajām LZA TK nozaru apakškomisijām. 2012. gada rudenī tika atzī-

mēti apakškomisijas darba divdesmit gadi – 14. septembrī tās dalībnieki pulcējās uz jubilejas sēdi (sanāca kopā jau 400. reizi). 

Jāpiebilst, ka Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijai ar Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un 

elektronikas terminoloģijas apakškomisiju ir izveidojusies laba sadarbība. 

Piedāvājam iepazīties ar dažiem Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijā līdz 

šim apstiprinātiem un datubāzē „AkadTerm” publicētiem terminiem, kurus būtu vērts popularizēt tālākam lietojumam sabiedrī-

bā. 

 

 

3 Konsultē Aldis Lauzis, valodnieks, LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas valodas konsultants. 

4 Konsultē Aldis Lauzis, valodnieks, LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas valodas konsultants. 

 
Turpinājums 10. lpp. 

attachment piesaistne Elektroniskā pasta vēstulei pievienota datne 

to boot palaist Inicializēt datoru, ielādējot operētājsistēmu, un, ja vajadzīgs, attīrot 

atmiņu 

clipboard starpliktuve Logošanas vidē rezervēts atmiņas apgabals, kurā kāda dokumenta 

kopija vai izgriezums no tās (teksts vai grafika) tiek saglabāts, lai to 

vēlāk ievietotu tajā pašā vai citā dokumentā 

congestion pārblīve  Pārmērīgi intensīva ziņojumu plūsma, kas aizkavē ziņojumu pārsūtī-

šanu datoru tīklā, nelabvēlīgi ietekmē datoru tīkla veiktspēju un var 

radīt pārraidāmās informācijas zudumus 

drag select velkatlase Process, ko realizē, nospiežot peles pogu, turot to nospiestu un pārvie-

tojot peles rādītāju pa displeja ekrānu. Velkatlasi pārtrauc, atlaižot 

peles pogu. Velkatlase dod iespēju atlasīt visus uzrādītos objektus 

starp pogas nospiešanas un atlaišanas punktiem 

dump, 

memory dump 

izmete, 

atmiņas izmete 

Visa atmiņas satura vai tā daļas pārrakstīšana citā datu vidē (parasti 

no iekšējās atmiņas ārējā) vai arī tā izdruka, lai nodrošinātos pret in-

formācijas zudumiem iespējamu bojājumu vai avāriju gadījumā 

electronic mall elektroniskā pasāža Virtuāla iepirkšanās vieta, kur var pārlūkot un iegādāties dažāda rak-

stura un dažādu firmu produktus un pakalpojumus 

http://termini.lza.lv/term.php
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Nozares terminoloģijas aktualitātes (turpinājums) 

Ar laiku tiks ievērojami pilnveidota un papildināta terminoloģijas sadaļa Latvijas Bibliotēku portālā, kur jaunākā publikācija par 

nozares terminoloģijas jautājumiem ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju noda-

ļas docentes, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomi-

sijas locekles Dainas Pakalnas „Pārdomas par bibliotēku nozares terminoloģijas situāciju un attīstību”, kas pauž ne tikai raksta 

autores personīgo, bet arī nozares studentu viedokli. 

Turpinājums 11. lpp. 

escape key atsoļa taustiņš Tastatūras taustiņš ar dažādu nozīmi dažādās programmās. Tas bieži 

tiek lietots, lai atgrieztos iepriekšējā līmeņa hierarhiskās izvēlņu 

struktūrās, kā arī lai izietu no programmas 

flame ķengata Aizvainojošs ziņojums elektroniskajā pastā, kuru nosūta, lai aizskar-

tu kādu peronu vai intereškopu; nosodošs ziņojums, ko nosūta lieto-

tājam, kurš nav ievērojis tīkla etiķeti, piemēram, ir aizvainojis kādu 

citu lietotāju vai uzbāzīgi iztirzājis jautājumu, kas citus lietotājus 

neinteresē 

flame war ķengatu karš Ilgstoša sarkastiska apmaiņa ar ķengatām, izmantojot elektronisko 

pastu 

idle time dīklaiks Daļa no laika, kurā dators, ierīce vai sistēma ir darba spējīga, bet 

neizpilda tai paredzētās funkcijas 

pop-up menu uznirstošā izvēlne Izvēlne, kas parādās ekrānā, ja lietotājs ar rādītājierīces starpniecību 

izvēlas kādu objektu, piemēram, tekstu, ritjoslu vai dialoglodziņu. Ja 

lietotājs izvēlas noteiktu izvēlnes elementu, tad šī izvēlne no ekrāna 

pazūd 

scroll bar ritjosla Taisnstūra josla loga ietvara labajā vai apakšējā malā, ko izmanto 

loga satura pārvietošanai vertikālā vai horizontālā virzienā 

scroll box ritlodziņš Ritjoslas daļa, kas rāda redzamās informācijas novietojumu attiecībā 

pret kopējo logā pieejamo informāciju. Noklikšķinot peli ritlodziņā 

un manipulējot ar to, lietotājs var iepazīties ar konkrētajā brīdī logā 

neredzamo informāciju 

Profesionālās literatūras jaunieguvumi 
Elita Vīksna 

 

Nyström, Viveca, Sjögren, Linnéa. An evaluation of the benefits and value of of libraries. Oxford : 

Chandos Publishing, 2012. xxi, 180 p. ISBN 9781843346869. (Z 021) 

 

Kā bibliotēku speciālistiem labāk novērtēt savas bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus un to kvalitāti: vai 

tie ir viduvēji, nepietiekami, vai varbūt izcili? Bibliotēku nozares speciālistes no Gēteborgas (Zviedrija) 

Vīveka Nīstrēma (Viveca Nyström, Gēteborgas speciālās bibliotēkas menedžere) un Linnea Šēgrēna 

(Linnéa Sjögren, Čalmera Tehnoloģiju universitātes bibliotēkas elektronisko komunikāciju speciāliste) 

sniedz ieteikumus, kā vislabāk novērtēt un kontrolēt bibliotēkas darbu (īpaši tiem, kam nav priekšzinā-

šanu ekonomikā vai finanšu jautājumos). Grāmatā sniegti padomi paveiktā darba analīzē, sekmju novēr-

tēšanā un finanšu jautājumu risināšanā. Visi ieteikumi izmantojami jebkura veida bibliotēkā. Atsevišķas 

grāmatas nodaļas veltītas klientu apkalpošanai, izteikto viedokļu un ierosinājumu analīzei, dažu konkrē-

tu metožu īstenošanai. Izdevumu papildina praktiski piemēri. 

 

Knoer, Susan. The reference interview today. Santa Barbara : Libraries Unlimited, 2011. xiii, 138 p. 

ISBN 9781598848229. (Z 025.5) 

 

Kopš sabiedrība kļuvusi izglītotāka informācijas tehnoloģijās, arī klientu uzziņu pieprasījumi kļuvuši 

sarežģītāki. Monogrāfijas centrālā tēma ir uzziņu intervija, kuras gaitā bibliotekārs novērtē apmeklētāja 

informacionālās vajadzības. Autore uzskaita prasmes, kādas bibliotekāram nepieciešamas tradicionālajā 

intervijā, un sniedz ieteikumus, kā tās pareizi izmantot „Bibliotēkas 2.0” vidē. Aprakstītas dažādas gan 

tradicionālo, gan virtuālo tehnoloģu iespējas („Twitter” un citi sociālie tīkli) un to praktiska izmantošana 

darbā ar klientiem, stratēģijas publisko, zinātnisko un speciālo bibliotēku un arhīvu darbā, brīvprātīgo 

iesaistīšana, kā arī piemēri un ieteikumi darbā ar dažādām klientu grupām: bērniem, pusaudžiem, jaunie-

šiem, senioriem; klientiem, kas pārstāv atšķirīgas kultūras; klientiem ar īpašām vajadzībām; bezpajumt-

niekiem. Grāmatas autores pieredzes apkopojums uzziņu nodaļu bibliotekāriem palīdzēs izlemt, kādi 

meklēšanas rīki un stratēģijas ir visnoderīgākās dažādu lietotāju grupu apkalpošanā. 

http://www.biblioteka.lv/Sector/terminologija.aspx
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=24026&type=0
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Dadson, Emma. Emergency planning and response for libraries, archives and museums. London : Fa-

cet Publishing, 2012. viii, 230 p. ISBN 9781856048088. (Z 022) 

 

Neatkarīgi no bibliotēkas, arhīva un muzeja veida, darbības specifikas vai atrašanās vietas, katram ir 

nepieciešama stratēģija, kā rīkoties kritiskās situācijās. Ugunsnelaimes, plūdi, avārijas un citi negadījumi 

var apdraudēt ikvienu. Emma Dedsone (Emma Dadson), pamatojoties uz desmit gadu pieredzi ekspertes 

darbā, apkopojusi ieteikumus, kā ātri un efektīvi rīkoties negadījumu izraisītās krīzes situācijās. Ieteiku-

mi papildināti ar piemēriem un gadījumu izpēti. Ievērojama vieta atvēlēta negadījumu novēršanas un 

seku likvidēšanas darba analīzei: komandas pienākumiem un atbildībai, darbu plānošanai, taktikai un 

kontrolei, izmaksām un savstarpējai komunikācijai. 

 

 

 

Helling, John. Public libraries and their national policies : international case studies. Oxford : Chan-

dos Publishing, 2012. xv, 172 p. ISBN 9781843346791. (Z 027.5) 

 

Izdevuma autors – bibliotēkzinātnes speciālists un 2011. gada Fulbraita (Fulbright) stipendiāts – Džons 

Helings (John Helling) piedāvā ieskatu dažādu valstu publisko bibliotēku sistēmās no vairākiem konti-

nentiem – salīdzinājumam izvēlētas 12 kontrastējošas valstis ar atšķirīgu politiku bibliotēku jomā. Publi-

kācija sagatavota pārskatāmā veidā, sniedzot pamatinformāciju par katras valsts vēsturi, politisko sistē-

mu un bibliotēku likumdošanu. Galvenā uzmanība koncentrēta uz tādiem jautājumiem kā bibliotēku fi-

nansējuma avoti, ar bibliotēku nozari saistītie likumdošanas akti, standarti un darbību noteicošie regla-

menti, bibliotēku izmantojamība. Nelielā informācijas apjomā autors ietvēris bagātīgu faktu materiālu. 

Izdevums noderēs tiem, kas interesējas par publiskajām bibliotēkām citās valstīs un to starptautisko atpa-

zīstamību. 

Turpinājums 12. lpp. 

Projekts „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” 
Ilze Kļaviņa 

 

Ar prieku paziņojam, ka Valsts Kultūrkapitāla fonda 2. kārtā atbalstīts projekts „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotē-

kās”. 

 

Projekta mērķis – sekmēt vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību publiskajās bibliotēkās, veicināt latviešu 

rakstnieku un lasītāju intelektuālo mijiedarbību, radīt iespēju satikt savu lasītāju, sarunāties, gūt iedvesmu jaunu darbu radīšanai. 

 

Mēs – bibliotekāri un literatūras mīļotāji – esam atbildīgi par savu lasītāju. Ar latviešu oriģinālliteratūras pastiprinātu ienākšanu 

bibliotēkā mēs veicinām nacionālās literatūras un kultūras popularitāti sabiedrībā. 

 

Šobrīd sadarbībā ar ekspertiem tiek veidota latviešu oriģinālliteratūras kolekcija. Tās pamatā būs grāmatas, kuras izdotas 2012. 

un 2013. gadā. 

 

Augustā bibliotēkām tiks dota iespēja pieteikties latviešu oriģinālliteratūras kolekcijai, rakstot projekta pieteikumu. Projektus 

vērtēs literatūras eksperti un Bibliotēku konsultatīvā centra darbinieki. Tie pieteikumi, kuri visvairāk atbildīs izvirzītajiem kritē-

rijiem, saņems kolekciju. Papildus kolekcijai būs iespēja pieteikties uz autora vizīti bibliotēkā. 

 

Projektu īsteno Latvijas Bibliotekāru biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotē-

ku konsultatīvo centru. 

 

Par projekta tālākajām norisēm sekojiet līdzi informācijai e-pastā. 

Aicinājums par obligāto eksemplāru 
Ansis Garda, Krājuma veidošanas nodaļas vadītājs 

 

Mūsdienās par izdevēju var kļūt ikviens un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) paliek arvien grūtāk apzināt visus Latvijā  

izdotos izdevumus, tāpēc LNB aicina Jūs atbalstīt nacionālā krājuma veidošanu. 

 

I. Ja Jūsu bibliotēka ir kaut ko izdevusi, piegādājiet mums obligātos eksemplārus. Saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu izde-

vējam LNB ir jānodod bezmaksas obligātie eksemplāri – ne tikai grāmatas, žurnāli un avīzes, bet arī bukleti, plakāti, kartes, ka-

lendāri u. c. 

 

II. Būsim pateicīgi, ja par pienākumu iesniegt LNB obligātos eksemplārus informēsiet, piemēram, savu novadnieku, kurš ir izde-

vis grāmatu, uzdāvinājis to Jūsu bibliotēkai, bet par obligātajiem eksemplāriem neko nezina. Vai arī, pamanot, ka LNB krājumā 

nav kāda Latvijas izdevuma, sazināsieties ar LNB darbiniekiem, kuri komplektē obligātos eksemplārus. 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=136682
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III. Priecāsimies, ja par obligātajiem eksemplāriem informēsiet citas iestādes, ar kurām ikdienā sadarbojaties – muzejus, kultūras 

namus u. tml. 

 

Piegādājamo eksemplāru skaits: 

Grāmatas, brošūras – 7 

Bukleti, kartes, plakāti, atklātnes, avīzes, žurnāli, kalendāri – 5 

E-izdevumi – 3 

Pelēkā literatūra – 2 

 

Piegādes adrese: 

Anglikāņu iela 5, Rīga, LV-1050 

Krājuma veidošanas nodaļai – obligātie eksemplāri 

 

Obligātos eksemplārus var sūtīt gan pa pastu, gan piegādāt personīgi (pie durvīm – zvana poga, 107. kab.). Ja sūtīšana pa pastu 

vai piegādāšana uz Anglikāņu ielu 5 sagādā grūtības, obligātos eksemplārus var atstāt Bibliotēku attīstības institūta kolēģēm 

Tērbatas ielā 75, kur braucat pēc dāvinājumiem (neaizmirstiet norādīt, ka tie ir obligātie eksemplāri). 

 

Neskaidrību, problēmu un jautājumu gadījumā sazinieties ar LNB Krājuma veidošanas nodaļas darbiniekiem pa tālruņiem 

67212423, 26607274 vai e-pastu obl@lnb.lv. Mūsu darba laiks: pirmdien–piektdien no 9.00 līdz 17.00. 

Turpinājums 13. lpp. 

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekts 
Kristīne Deksne 

 

No 2012. gada novembra līdz 2014. gada oktobrim Latvijas Nacionālā bibliotēka un 

mācību un konsultāciju centrs „Baltic Bright” sadarbībā ar vairāku Eiropas valstu bibli-

otēkām un mūžizglītības organizācijām realizē Eiropas Savienības Mūžizglītības prog-

rammas projektu „Bibliotēkas – mūžizglītības rezultātu izmantotājas un izplatītājas. 

Atbalsts Mūžizglītības programmas rezultātu ilgtspējai” (Dissemination and 

Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability of LLP Results – Di-XL). 

Projekta mērķis ir izveidot modeli, kā popularizēt Mūžizglītības programmas projektu rezultātus, izmantojot Eiropas bibliotēku 

tīklu. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, jāizveido mehānisms, kas parādītu, kā bibliotēku apmeklētājiem, kas ir potenciālie Mūžizglī-

tības programmas rezultātu lietotāji, visefektīvāk sniegt informāciju par Mūžizglītības programmas rezultātiem. 

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiek veikta sadarbības iespēju un nepieciešamību izpēte, kā arī partnerības izveide starp bibliotē-

kām un organizācijām, kas aktīvi darbojas mūžizglītības jomā. 

Projekta rezultātā tiks sagatavotas vadlīnijas „Bibliotēkas – spēcīgas partnerorganizācijas Mūžizglītības programmas projektu 

rezultātu izplatīšanā un izmantošanā”, kurās būs aprakstītas procedūras, kārtība un izmantojamie līdzekļi efektīvai Mūžizglītības 

programmas projektu rezultātu izplatīšanai. 

Projekta partneri: 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (Latvija); 

mācību un konsultāciju centrs „Baltic Bright” (Latvija); 

Čehijas Nacionālā tehniskā bibliotēka (Čehija); 

mūžizglītības organizācija „Sedukon” (Čehija); 

Sociālo inovāciju fonds (Lietuva); 

Belgradas pilsētas bibliotēka (Serbija); 

mūžizglītības organizācija „Action Synergy” (Grieķija). 

2013. gada 15.–18. maijā Belgradā (Serbija) notika projekta partneru otrā sapulce, kuras galvenais mērķis bija prezentēt un salī-

dzināt sadarbības iespēju un nepieciešamību izpētes rezultātus partnervalstīs un sniegt ieteikumus Mūžizglītības programmas 

projektu rezultātu izplatīšanas un izmantošanas modeļa saturam. Latvijas Nacionālo bibliotēku šajā sapulcē pārstāvēja projektu 

vadītāja Marta Dziļuma un Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā speciāliste Kristīne Deksne. 
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Balstoties uz kopējiem pētījuma rezultātiem, tika identificēti: 

kavējošie faktori nepietiekamai bibliotēku izmantošanai Mūžizglītības programmas projektu rezultātu popularizēšanā; 

iespējamie sadarbības partneri katrā dalībvalstī un ilgtspējīgu sadarbību nodrošinošie faktori; 

projekta rezultātu izplatīšanas iespējas (potenciālie izplatīšanas veidi un formas); 

bibliotēku darbiniekiem nepieciešamās prasmes efektīvākai Mūžizglītības programmas projektu rezultātu izplatīšanai. 

Nākamais jautājums partneru sanāksmē bija izveidotās projekta tīmekļa vietnes analīze un ierosinājumi tās pilnveidošanai, kā arī 

jautājumi, kas saistīti ar projekta publicitāti un komunikāciju („Facebook” profils, informācija nacionālajos sociālajos tīklos  

u. c.). 

Tāpat sanāksmē tika apspriesta nākamās darbu paketes gaita (plāns, turpmākās darbības, organizatoriskie jautājumi), kuras 

mērķis ir modeļa „Bibliotēkas – spēcīgas partnerorganizācijas Mūžizglītības programmas projektu rezultātu izplatīšanā un 

izmantošanā” izveide. Šajā projekta posmā tiks izveidots un aprakstīts sadarbības modelis starp bibliotēkām un mūžizglītības 

jomas dalībniekiem, formulētas apmācību tēmas un saturs bibliotēku darbiniekiem un izveidoti mācību materiāli. Trešā darbu 

pakete noslēgsies 19.–20. septembrī Prāgā (Čehija) ar Eiropas mācību semināru bibliotēku pārstāvjiem no partnervalstīm, kas 

vienlaicīgi būs arī nākamā projekta partneru sanāksme. 

Starptautiskie grāmatzinātnes lasījumi Minskā 
Jana Dreimane, Ināra Buce 

 

Jau devīto gadu Baltkrievijas Nacionālā bibliotēka (krievu val. Национальная библиотека Беларуси, turpmāk – BNB) ar Grā-

matzinātnes nodaļu (Научно-исследовательский отдел книговедения) priekšgalā organizē akadēmiskus lasījumus grāmatzi-

nātnē. Parasti tie veltīti vienam noteiktam tematam. Pēdējos gados lasījumi ieguvuši starpdisciplināru raksturu. 

Šoreiz uzmanības centrā bija Lietuvas lielkņazistes tiesību apkopojums „Lietuvas lielkņazistes statūti” (3 redakcijas, 3. redakcija 

pirmoreiz iespiesta Viļņā Mamoniču spiestuvē 1588. gadā, tālāk tekstā – Statūti). Tā kā Statūti uzrakstīti vecbaltkrievu valodā, 

kas bija Lietuvas lielkņazistes oficiālā administratīvā valoda (pakāpeniski, pēc Lietuvas lielkņazistes apvienošanās ar Polijas 

karalisti, to aizstāja latīņu un poļu valoda), jau kopš padomjlaika Baltkrievijā par Statūtiem ir liela interese ne vien akadēmiskajā 

vidē, bet arī plašākā sabiedrībā. To apstiprina fakts, ka 2012. gadā Baltkrievijā notika ziedojumu vākšanas akcija, lai no kāda 

Maskavas bibliofila varētu iegādāties Statūtu 3. redakcijas izdevumu (Viļņa, 1594.–1595. gads) par 45 000 ASV dolāru, kas tā-

pat kā visi pārējie zināmie vecākie Statūtu izdevumi, ir defektīvs. Jauniegūtais eksemplārs glabājas Mogiļevas Vēstures muzejā 

un konferences laikā bija aplūkojams Statūtiem veltītajā izstādē BNB Grāmatniecības muzejā. Tas ir vienīgais Statūtu 3. redakci-

jas izdevuma eksemplārs Baltkrievijā. Par ziedojumu vākšanas organizatorisko procesu plenārsēdē stāstīja Mogiļevas Vēstures 

muzeja direktors, rakstnieks Aleksejs Batjukovs (Алексей Батюков). 

Tā kā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (turpmāk – LNB), glabājas Statūtu pirmā izdevuma (1588. gads) eksemplārs, par to 

bija sniedzams ziņojums jau plenārsēdē. Rīgas eksemplārs ir defektīvs (trūkst ievadinformācijas – privilēģiju, kā arī veltījuma 

galvenajam sastādītājam, Lietuvas lielkņazistes vicekancleram Ļevam Sapieham; Statūtu reģistrs rakstīts ar roku), tajā nav tiešu 

proveniences norāžu, tādēļ klausītājiem tika sniegts vispārējs eksemplāra apraksts līdz ar ziņām par tā ienākšanu bibliotēkā. Šo 

informāciju papildināja Statūta lappušu attēli. Turklāt pēc konferences organizatoru lūguma tika ziņots par LNB ēkas celtniecību 

un starptautiskajiem pasākumiem 2014.–2015. gadā. 

 

Plašāka informācija par lasījumiem rodama Latvijas Bibliotēku portālā. 

 

Raksta autores – J. Dreimane (no labās) un I. Buce – Lietuvas lielkņazistes statūtiem veltītajā izstādē Minskā 

http://dixl.eu/
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=24011&type=0
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Baltkrievijas Nacionālā bibliotēka latviešu bibliotekāres skatījumā 
Jana Dreimane 

 

Līdztekus dalībai konferencē bija iespēja doties gida vadītā ekskursijā pa Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas (BNB) ēku, 

ielūkoties Reto grāmatu krātuvē un Grāmatzinātnes nodaļas darba telpās, Restaurācijas nodaļā, aprunāties ar Bibliotēkzinātnes 

nodaļas vadītāju Pšibitko Marinu (Пшибытко Марина), kā arī citiem konferences dalībniekiem. BNB jaunā ēka ir atklāta samē-

rā nesen (2006. gadā) un šobrīd, iespējams, ir augstākā ēka Minskā (23 stāvi). Bibliotēka ir plaša, gaiša un moderna, tās publiski 

pieejamā zona – grezna (granīta grīdas, strūklakas). Bibliotēkai ir ļoti labs finansējums: par to liecina lielais darbinieku skaits (> 

1200, no tiem ap 600 bibliotekāru), plašā izdevējdarbība (iespieddarbi, e-publikācijas), lieli Eiropas seniespiedumu iepirkumi, 

kurus 2013. gadā sākusi apdraudēt t. s. elektroniskā tirgus ieviešana, kas, pēc darbinieku stāstījuma, ir smagnēja un sarežģīta 

valsts iepirkuma sistēma. Piemēram, Grāmatzinātnes nodaļai par katru iegādājamo izdevumu jāsastāda anotācija un jāsaņem 

trīskāršs akcepts no BNB administratīvajām struktūrām. Tādēļ 2013. gadā Grāmatzinātnes nodaļa vēl nebija saņēmusi nevienu 

jaunieguvumu, bet Restaurācijas nodaļa – restaurācijai, konservācijai nepieciešamos materiālus. 

Kataloģizācija tiek veikta Lietuvas bibliotēku informācijas sistēmā „LIBIS”, taču visā BNB joprojām tiek papildināti un uzturēti 

darba kārtībā kartīšu katalogi. 

Bibliotēkzinātnes nodaļā (Научно-исследовательский отдел библиотековедения) ir 3 sektori, strādā 17 darbinieki. Nodaļa 

veic bibliotēku nozares monitoringu (vāc, apkopo, analizē statistisko informāciju par bibliotēkām), vērtē bibliotēku situāciju, 

atspoguļojot pētījumus dažāda veida publikācijās; īsteno socioloģiskus pētījumus par lasīšanu un bibliotēku izmantošanu (LNB 

pārstāvēm tika uzdāvināts izdevums „Чтение детей сегодня: основные черты и характеристики” (Минск, 2012), kā arī 

„Библиотеки Беларуси в цифрах и фактах (1991–2011)” (Минск, 2012), abi būs pieejami LNB Bibliotēkzinātnes un informā-

cijas zinātnes literatūras lasītavā); analizē nozares normatīvo dokumentu bāzi, izstrādā priekšlikumus un pamatojumu tās pilnvei-

dei. Nodaļā ir ļoti aktīva bibliotēku vēsturniece, kas arhīvos apgūst nozares dokumentu fondus. Viņas uzdevums – sastādīt vēstu-

res avotu edīcijas. Nodaļa sniedz konsultācijas par bibliotēku darbu, organizē starptautiskas un nacionālas nozīmes pasākumus 

nozarē. 

Obligāts priekšnoteikums karjeras attīstībai nodaļā (7 amatu pakāpes) – bibliotekārā izglītība. Tādēļ nodaļas sociologi tūlīt pēc 

stāšanās amatā sāk apmeklēt speciālu nozares institūtu, kur neklātienē 2 gadu laikā iegūst otru augstāko izglītību – bibliotēku 

jomā. Par strikto sistēmu stāstīja arī Restaurācijas nodaļas vadītāja Zoja Kovaļenko. Nodaļā drīkst strādāt tikai diplomēti ķīmiķi, 

taču tā kā atalgojums ir zems (kā saimnieciskajam personālam) un niecīgas karjeras iespējas, nodaļā jau ilgstoši ir divas vakantas 

štata vietas. Pavisam Restaurācijas nodaļā ir 10 darbinieki. BNB jaunās ēkas būvniecības laikā BNB ietvaros bija plānota vērie-

nīga nacionāla restaurācijas, konservācijas centra izveide, taču nepietiekamo personāla resursu dēļ šo ieceri neizdevās īstenot. 

Restaurācijas nodaļā varēja apskatīt restauratoru darba galdus, aparatūru un priekšmetus, iespieddarbu, rokrakstu un citu doku-

menu dezinfekcijas kameru un priekšmetu dezinfekcijas krāsniņu. Jāatzīmē, ka darbinieki strādā ar kvalitatīvu un dārgu izejma-

teriālu, piemēram, kastīšu un apvāku gatavošanā izmanto Lielbritānijā ražotu bezskābes kartonu (loksnes cena 20 ASV dolāri), 

papīra restaurācijā – „japāņu papīru”. Dezinfekcijas procesos tiek lietota Baltkrievijas produkcija. Nodaļā ir darbinieki, kuri veic 

ne tikai iesiešanas darbus, bet arī izgatavo t. s. mikroklimatiskos konteinerus (микроклиматическиe контейнеры) – kastītes un 

dažādus apvākus iespieddarbiem, arhīva dokumentiem, rokrakstiem u. tml. 

Pārrunājot grāmatu dezinfekcijas līdzekļu izmantojumu, Restaurācijas nodaļas speciālisti uzsvēra, ka viņu galvenais princips: 

pēc iespējas mazāk iejaukties dabiskajos procesos. Restaurācijas nodaļa sistemātiski pārbauda bibliotēkas klimata ietekmi uz 

atsevišķām krājuma daļām, taču necenšas profilaktiski dezinficēt bibliotēkā ienākušās lietotās grāmatas, jo kaitīgie mikroorga-

nismi, kas „dzīvo” iespieddarbos, ar laiku var kļūt rezistenti pret dezinfekcijas līdzekļiem. Speciālistu viedoklis – ja vien iespē-

jams, mikroorganismu apdraudētās krājuma daļas labāk norobežot, nevis pūlēties nekavējoties atbrīvot no kaitīgajiem mikroor-

ganismiem. 

Grāmatzinātnes nodaļā darbojas četri sektori: Fondu organizācijas un zinātniskās apstrādes sektors (Сектор организации и 

научной обработки фондов), Lasītāju apkalpošanas sektors, Krājuma glabāšanas sektors un Muzeja darbības sektors. Pēdējā 

sektora darbinieku pārziņā ir gan grāmatu muzejs (kur atsevišķās vitrīnās tiek izstādītas amatpersonu un dažādu iestāžu dāvanas 

BNB), gan īslaicīgo izstāžu, dažādu pasākumu organizēšana u. c. 

Liela uzmanība BNB tiek pievērsta rokrakstu, arhīvdokumentu, seniespiedumu un reto grāmatu saglabāšanai. Arhīva dokumenti 

un rokraksti tiek uzglabāti atsevišķā seifā, kas pievienots signalizācijas sistēmai. Tomēr pat ārkārtas situācijā milicijas darbinieki 

drīkst ieiet krātuvē vienīgi Grāmatzinātnes nodaļas vadītājas uzraudzībā. Lai mazinātu seniespiedumu un reto izdevumu bojāša-

nas risku, tie tiek glabāti nevis mobilajos, bet stacionārajos plauktos. Svītrkodi rokrakstos, seniespiedumos un retajos izdevumos 

netiek līmēti, nedz arī veiktas atzīmes. Informācija par konkrēto glabāšanas vienību tiek fiksēta uz speciālām lapām, kas ievieto-

tas grāmatās. Izsniedzot materiālu lasītājam, lapa tiek izņemta un informācija fiksēta elektroniskajā sistēmā. 

Vadītāja izteica nožēlu, ka Reto grāmatu un rokrakstu krātuves ir pieslēgtas kopējai klimata nodrošināšanas sistēmai, jo līdzekļu 

taupīšanas nolūkā tā brīvdienās netiek darbināta uz pilnu jaudu. Turklāt nodaļas krātuvēs optimālāka būtu nedaudz zemāka tem-

peratūra nekā citviet, kur augu dienu uzturas darbinieki. 

G. Kirejeva dalījās pieredzē par retumu krājuma pārvešanu uz BNB jauno ēku 2006. gadā. Pārvešanā (Grāmatzinātnes nodaļa 

bija pēdējā, kas atstāja veco ēku) tika ievēroti papildus drošības pasākumi – ikviena kaste tika aizzīmogota milicijas darbinieku 

klātbūtnē, viņi arī pavadīja vērtīgo kravu līdz jaunajai glabātuvei, kur vienības nekavējoties bija jāizvieto plauktos. Pārvešanas 

darbu plānošanai no valsts meteoroloģijas dienesta tika pieprasīta informācija par gaidāmo laiku un nelabvēlīgos apstākļos pār-

vešana nenotika. 

Pēc vairākām reto grāmatu zādzībām 2011. gadā Reto grāmatu un rokrakstu krājums (~ 89 000 vienību) tiek apdrošināts, ik gadu 

tiek veikta inventarizācija. 

 

Paldies LNB administrācijai par iespēju piedalīties konferencē un apmeklēt BNB! 
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Piecas idejas norakstīto grāmatu radošai izmantošanai 
Māra Jēkabsone 

 

Ārzemju bibliotēkas, īpaši angliski runājošajās zemēs, norakstītās grāmatas mēdz pārdot speciāli rīkotā izpārdošanā. Piemēram, 

Bostonas publiskā bibliotēka (Boston Public Library) šādu norakstīto grāmatu izpārdošanu rīko divreiz gadā. Grāmatas tiek 

pārdotas par simbolisku cenu, un bibliotēkai tā ir iespēja mazliet nopelnīt. Taču veco un nevajadzīgo literatūru var realizēt ļoti 

dažādos veidos. Lūk, piecas ārzemju bibliotēkās nolūkotas idejas. 

 

1. Radīt jaunas grāmatas 

 

Ričmondā (Virdžīnijas štats ASV) tiek īstenots mākslas projekts „Cilvēku bibliotēka” (The People’s Library). Tajā iecerēts 

izveidot 100 ar rokām darinātas grāmatas, kurās pilsētas iedzīvotāji varēs pierakstīt savas atmiņas un dzīvesstāstus. Projekta 

iniciators un galvenais īstenotājs ir vietējais iedzīvotājs – mākslas students Marks Strandkvists (Mark Strandquist). Ričmondas 

publiskās bibliotēkas (Richmond Public Library) darbinieki palīdzēja atlasīt norakstītās grāmatas, kuras ar rokām tiek 

pārstrādātas otrreizējas izmantošanas papīrā, kas tālāk tiks iesiets grāmatu veidā. Papīra gatavošanas radošās darbnīcas notiek 

divreiz nedēļā gan bibliotēkā, gan citur pilsētā. Kad grāmatas būs gatavas, tās tiks kataloģizētas un iekļautas bibliotēkas 

pastāvīgajā krājumā. Ikviens bibliotēkas lasītājs varēs ņemt šīs grāmatas uz mājām un ierakstīt tajās savu stāstu. Kā uzskata  M. 

Strandkvists, Ričmondas iedzīvotājiem šī ir lieliska iespēja pašiem veidot un rakstīt grāmatas bibliotēkai. „Cilvēku bibliotēka” ir 

ne tikai mākslas, bet arī stāstniecības projekts, tikai šie stāsti tiks stāstīti nevis mutiski, bet rakstiski – grāmatās. Kā pieturas 

punkti stāsta veidošanai būs grāmatu lappusēs speciāli iespiestie vārdi un burti, kas izgriezti no citām norakstītajām grāmatām. 

Šīs neuzkrītošās norādes veicinās nelineāra kolektīvā stāstījuma veidošanos – ikviens varēs pierakstīt savas dzīves spilgtākos 

mirkļus, papildināt citu stāstīto, atklāj M. Strandkvists. 

Lai gan projekts ir lokāls un novadpētniecisks, tas paspējis izpelnīties plašāku uzmanību visā ASV – tas tiks gan prezentēts 

konferencēs, gan izstādīts bibliotēkās. 

Ieskatam un iedvesmai piedāvājam videofragmentu no papīra veidošanas radošās darbnīcas. 

 

2. Veidot mākslas priekšmetus 

 

Bātas un Ziemeļaustrumu Somersetas (Bath & North East Somerset) pašvaldības bibliotēkas Anglijā no nevajadzīgajām 

grāmatām veido mākslas priekšmetus. Sadarbībā ar pašvaldības domi tiek rīkots konkurss, kura laikā iedzīvotāji no pašvaldības  

bibliotēkās norakstītajām grāmatām veido mākslas priekšmetus. Visi izgatavotie mākslas priekšmeti tiek izstādīti gan bibliotēkā, 

gan tiešsaistē, un ikviens var balsot par sev tīkamāko mākslas objektu. Konkursa uzvarētāji balvā saņem e-grāmatu lasītāju. Šādā 

veidā ne tikai tiek lietderīgi izmantotas vecās un norakstītās bibliotēkas grāmatas, bet arī veicināta pilsētas iedzīvotāju radošā 

darbība. 

Konkursā piedalīties var ikviens interesents, vienīgais noteikums – konkursantam jābūt lasītājam vismaz vienā pašvaldības 

bibliotēkā, kā arī savu ideju īstenošanai jāizvēlas grāmata, kas norakstīta kādā no pašvaldības bibliotēkām. Ierobežojumu un 

noteikumu grāmatas radošajai apstrādei nav. Ja ir vēlēšanās, konkursanti var apmeklēt radošās darbnīcas, kuras konkursa 

radošajam atbalstam organizē Bātas Centrālā bibliotēka. Par dalību radošajās darbnīcās nav jāmaksā, taču vietu skaits ir 

ierobežots, tāpēc uz tām iepriekš jāpiesakās. 

Konkurss nenotiek pirmo gadu. Piemēram, pagājušā gada konkursā piedalījās vairāk nekā 50 mākslas darbi. Šī gada mākslas 

darbu izstāde būs aplūkojama septembrī Bātas Centrālajā bibliotēkā un bibliotēkas „Facebook” lapā, kur jau aplūkojami 

pagājušā gada darbi. Kā ierasts, apmeklētāji varēs balsot par sev tīkamākajiem mākslas objektiem un uzvarētāji saņems e-

grāmatu lasītāju. 

 

3. Restaurēt vērtības 

 

Holas apgabala bibliotēku sistēma (Hall County Library System) Džordžijas štatā ASV saviem lasītājiem piedāvā seno grāmatu 

restaurācijas akciju, kuras laikā ikviens tiek aicināts atnest kādu senu un vērtīgu grāmatu, kam nepieciešama restaurācija, un to 

salabot. Sadarbībā ar grāmatu iesiešanas un restaurācijas uzņēmumu „National Library Bindery” šis pasākums tiek organizēts jau 

40. reizi. Labošanas piedāvājums lielākoties saistīts ar grāmatu apvākošanu un iesiešanu, taču pēc vajadzības izdevumam var 

veikt arī nopietnāku restaurāciju. Visi akcijas laikā saņemtie izdevumi tiks nosūtīti labošanai uz uzņēmuma mītni Rosvelā 

(Roswell). Iespieddarbu labošanu veiks uzņēmuma speciālisti, un par šo pakalpojumu būs jāmaksā atbilstoši uzņēmuma 

cenrādim. Visi atnestie senizdevumi – Bībeles, dziesmu grāmatas, pavārgrāmatas un citas ģimenes bibliotēku relikvijas – tiks 

atjaunotas, ievērojot klientu izteiktās norādes un vēlmes. Pēc izdevumu nodošanas uzņēmuma speciālistiem, grāmatu restaurācija 

ilgs divus mēnešus. Maksa par pakalpojumu tiks iekasēta pēc restaurētā izdevuma saņemšanas. 

 

4. Veidot mēbeles un dizaina priekšmetus 

 

Grāmatu izmantošana mēbeļu un citu dizaina priekšmetu gatavošanā nav nekāds jaunums un radošās izpausmes šajā jomā ir 

neierobežotas. Sk., piemēram, no grāmatām veidoto uzziņu leti Delftas Tehniskās universitātes (Delft University of Technology) 

Arhitektūras fakultātes bibliotēkā. 

Ierakstot meklētājā „Google” atslēgfrāzi „furniture of books”, iespējams atrast gana daudz iedvesmojošu ideju grāmatu 

izmantošanai dizaina jomā. 

 

Turpinājums 16. lpp. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=01jE9GdWEvw
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.456578707715008.105611.108569539182595&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.456578707715008.105611.108569539182595&type=3
http://www.recyclart.org/2010/09/library-information-desk/
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5. Izmantot finanšu līdzekļu piesaistei 

 

Ostinas publiskā bibliotēka (Austin Public Library) Teksasas štatā ASV norakstītās grāmatas izmanto finanšu līdzekļu piesaistei 

– veido no šīm grāmatām mākslas un amatniecības priekšmetus un pārdod tos. Taču tā nebūt nav projekta „Recycled Reads” 

prioritāte. Svarīgākais ir panākt, lai bibliotēkā norakstītie izdevumi nenokļūst izgāztuvē, bet tiek izmantoti iedzīvotāju radošuma 

un mākslas un amatniecības iemaņu attīstībai. Bibliotēkas grāmatveikala darbiniece Laura Krausa (Laura Kraus) stāsta: „Jā, daži 

darbi tiek pārdoti mūsu grāmatveikalā, taču galvenais, ko mēs darām, īstenojot šo programmu, ir tas, ka mēs mācām cilvēkiem 

veidot šādus darbus. Tas ir lieliski, ka ikviens kopienas iedzīvotājs var dot utilizācijai nolemtam priekšmetam otru dzīvi un jaunu 

izmantojumu.” Jāpiebilst, ka visi projekta dalībnieki ir brīvprātīgie un visas projekta nodarbības ir bez maksas. 

Projekta aktivitātēm var sekot līdzi projekta blogā „Recycled Reads. Austin Public Library Bookstore”, kur pieejami gan veikto 

darbu apraksti, gan fotogrāfijas. 

 

Sagatavots pēc „LibraryJournal”, „WTVR.com”, „The Bath Chronicle”, „Gainesville Times” un „The Library as incubator 

project” materiāliem 

http://recycledreadsaustin.wordpress.com/
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Iestādīt puķi grāmatā... 
Māra Jēkabsone 

 

Grāmatas kā mākslas un dizaina priekšmets vairs nav nekāds jaunums – tās savu radošo ideju īstenošanai izmanto gan 

profesionāli mākslinieki un dizaineri, gan amatieri un entuziasti. Grāmatās liek herbāriju, glabā naudu, dārglietas, ieročus. Taču 

no grāmatas var izveidot arī... puķupodu. 

Divi vienā 

Ziedi un grāmatas ir mūžīgas vērtības. Ar puķēm un grāmatām var iepriecināt un dziedināt, tās bagātina un krāšņo mūsu dzīvi. 

Gan puķes, gan grāmatas allaž izmantotas par interjera priekšmetiem. Tāpat ziedi un grāmatas tiek uzskatītas par vislabāko 

dāvanu. Vai ir iespējams uzdāvināt tās abas kopā kā vienu vienību? – Ir! 

Šādu pakalpojumu piedāvā, piemēram, itāliešu uzņēmums „Gartenkultur”, – dizaineri ņem vecas, utilizācijai paredzētas 

grāmatas, izgriež tajās caurumu, apstrādā to ar ekoloģisku maisījumu, kura pamatā ir ūdens un no augu valsts produktiem 

gatavota līme, pēc tam aizpilda šo caurumu ar zemi un iestāda tur augu. Rezultāts ir pilnīgi ekoloģisks un bezgala iedvesmojošs 

– sk. uzņēmuma tīmekļa vietnē ievietoto fotogaleriju. 

 

Mākslas veids vai zīmols 

Grāmatas kā fiziskas vienības pārveidošanu par mākslas priekšmetu var uzskatīt par atsevišķu mākslas veidu, kas ir populārs 

visā pasaulē, taču Japānā šis darbības virziens ieguvis zīmola statusu – Honbachi. Tulkojumā no japāņu valodas „honbachi” 

nozīmē ‘grāmatu pods’. Honbachi zīmols pieder japāņu uzņēmumam „Tokyo Pistol”, kas piedāvā pārdošanā šo dizaina 

priekšmetu. 

2009. gadā Tokijā notika izstāde „Hana to Hon” („Puķe un grāmata”). Izstādē ar saviem dizaina objektiem piedalījās arī 

uzņēmuma „Tokyo Pistol” dizaineri. Pēc izstādes viņiem radās ideja, kā puķes un grāmatas izmantot jauna produkta radīšanā. 

Uzņēmums izmantoja iespēju, ka grāmatas, kas netiek realizētas Tokijas grāmatu tirgū, tiek nodotas utilizācijai. Dizaineri šīm 

grāmatām izgrieza vidū caurumu un radīja Honbachi – jaunu uzņēmuma produktu ar savu zīmolu. Honbachi ir komplekts, kas 

sastāv no jau gatavas grāmatas-puķupoda, augsnes maisiņa un auga – klientam atliek augu tikai iestādīt. Uzņēmums piedāvā trīs 

izmēru komplektus, kas tiek iedalīti pēc grāmatas izmēra: liels (160×220×60 mm), vidējs (160×220×40 mm) un mazs 

(160×200×30 mm). Turklāt klients var izvēlēties grāmatu ne tikai pēc izmēra, bet arī pēc krāsas un žanra: vārdnīcu, kopoto 

rakstu sējumu, vēsturisko literatūru u. c. Lai produkts labāk iederētos klienta interjerā, uzņēmuma dizaineri piedāvā grāmatu 

vizuāli novecināt, tādā veidā radot antikvāra priekšmeta iespaidu. 

 

Pašu gatavota grāmata-puķupods 

Lai gan tas izklausās sarežģīti, šādu interjera priekšmetu vai dāvanu katrs var pagatavot pats. Vajadzīgs: veca, nederīga grāmata, 

papīra nazis, līme, ūdensnecaurlaidīgs materiāls, piemēram, polietilēna plēve, dzelzs lineāls, istabas augs un zeme.  

1. Jāsalīmē grāmatas lapas. To dara, saliekot grāmatu kopā un apsmērējot ar līmi lapu ārmalas. Jāpanāk, lai grāmata turētos kopā 

kā viens vesels, tas atvieglos iedobes izgriešanas procesu. Vēlams pirmās 2–3 lapas atstāt brīvas un griezt pēdējās. Vislabāk 

līmēšanu veikt vakarā, lai pa nakti līme paspētu nožūt. 

2. Kad līme nožuvusi, var sākt griezt caurumu. Tā lielumu katrs izvēlas pats, taču vēlams katrā grāmatas pusē atstāt 3 cm apmali. 

Šis ir visdarbietilpīgākais process, jo lapas jāizgriež lēnām un uzmanīgi, pa dažām lapām vienlaikus. Rezultātā tiek iegūta 3,5–4 

cm dziļa iedobe. 

3. Kad caurums gatavs, tajā ieklāj ūdensnecaurlaidīgu materiālu (vislabāk caurspīdīgu un pēc iespējas biezāku), tā malas pie 

grāmatas piestiprinot ar līmi. Pāri palikušos galus, kas atrodas ārpus iedobes, vēl neapgriež. Ūdensnecaurlaidīgais materiāls 

neļaus mitrumam nokļūt grāmatā un to sabojāt. Tirgū pieejams ne mazums ekoloģisku ūdensnecaurlaidīgu materiālu, taču pilnīgi 

droši izmantojama arī visparastākā polietilēna plēve vai maisiņš. Vēl viena iespēja ir šajā caurumā ievietot atbilstoša izmēra 

māla puķupodu. 

4. Caurumu aizpilda ar zemi un iestāda augu. Ja grāmata ir bieza un iedobe sanākusi pietiekami dziļa, zem augsnes var ieklāt 

nelielu grants kārtu, kas regulēs pie auga saknēm esošo mitruma daudzumu. Augsnes virskārtu savukārt var noklāt ar sūnām – 

tas noderēs gan estētiskam noformējumam, gan uzturēs augsnē mitrumu. 

5. Tagad beidzot var nogriezt ūdensnecaurlaidīgā materiāla galus. 

Tā kā grāmatas-puķupoda tilpums tomēr nav liels, vislabāk tajos jutīsies augi ar mazu sakņu sistēmu, piemēram, sukulenti. 

Laistīt augus, kas iestādīti grāmatā-puķupodā, ieteicams ar šļirci – iedurot to augsnē. Šādi ūdens nenokļūs uz grāmatas lapām un 

nekaitēs tām. 

Pamācības fotoilustrāciju sk. How To Make Your Own Book Planters for Succulents. 

 

Sagatavots pēc „БиблиоNETиК@”, „Apartmenttherapy” un „Shift.jp.org” materiāliem 

http://www.gartenkultur.it/
http://www.apartmenttherapy.com/diy-book-planters-145212
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Humora lappusīte 
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr. 8 (2013. gada 20. jūnijs) 

Kāda ir atšķirība starp bibliotekāru 

un lielu picu? 

Lielā pica var pabarot četru cilvēku 

ģimeni. 

Cik bibliotekārus vajag, lai nomai-

nītu spuldzīti? 

Nezinu... bet es zinu, kur var at-

rast informāciju par šo jautājumu 

Cits variants: 

Cik bibliotekārus vajag, lai nomainī-

tu spuldzīti? 

Vienu... bet vispirms vajag noorgani-

zēt darba grupas sanāksmi. 

Kas notiek, ja sakrusto bibliote-

kāru un juristu? 

Jūs saņemat visu vajadzīgo infor-

māciju, bet ne nieka nesaprotat. 

Apmeklētājs: Man vajag Zemeslodes modeli. 

Bibliotekārs: Jā, mums ir globuss. 

Apmeklētājs: Nē, tas ir par mazu. Vai jums ir 

dabīgā lielumā? 

Bibliotekārs: [pēc pauzes] Ir gan... bet tas šo-

brīd tiek lietots. 

Kāds ir labs bibliotekārs un kāds – ne tik labs bibliotekārs? 

Latvijas Universitātes bibliotēkas pamācība „grāmatu mīlēšanā” 

http://www.youtube.com/watch?v=Cmiq6DLCAeY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7MvkJmc0hNc
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs 

Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā 

Tālr.: 67969130, e-pasts: evija.vjatere@lnb.lv 
 

 

Vadītāja, profesionālās pilnveides pasākumi, konsultatīvais darbs 

EVIJA VJATERE, tālr.: 67969130, e-pasts: evija.vjatere@lnb.lv 

 

Vadošā pētniece, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko Rakstu redaktore 

JANA DREIMANE, tālr.: 67312776, e-pasts: jana.dreimane@lnb.lv 

 

Valsts iestāžu, sabiedrisko organizāciju, izdevēju dāvinājumu saņemšana un sadale 

SOLVITA OZOLA, tālr.: 67969121, e-pasts: solvita.ozola@lnb.lv 

 

Bibliotēku statistika 

BAIBA BIERNE, tālr.: 67312807, e-pasts: baiba.bierne@lnb.lv 

 

Latvijas Bibliotēku portāla redaktore 

KRISTĪNE DEKSNE, tālr.: 67969132, e-pasts: kristine.deksne@lnb.lv 

 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava 

ANDA SALDOVERE, ELITA VĪKSNA, tālr.: 67312808, e-pasts: zlasitava@lnb.lv 

 

Bibliotēku nozares terminoloģija 

INESE KAZĀKA, tālr.: 67312808, e-pasts: termini@lnb.lv 

 

Konsultante krājuma organizēšanas jautājumos, Brīvpieejas apmaiņas krājums 

ILZE KĻAVIŅA, tālr.: 67969121, e-pasts: ilze.klavina@lnb.lv 

 

Uzziņu izdevums „Kalendārs bibliotēkām”, diskusiju klubs „Gūtenberga Galaktika” 

AINA ŠTRĀLE, tālr.: 67969132, e-pasts: aina.strale@lnb.lv 

 

Konsultante, literārā redaktore 

MĀRA JĒKABSONE, tālr.: 67969132, e-pasts: mara.jekabsone@lnb.lv 

 

Galvenā bibliotekāre 

MARLĒNA KRASOVSKA, tālr.: 67969132, e-pasts: marlena.krasovska@lnb.lv 


