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FAKTI

�Finansētājs: Bila & Melindas Geitsu fonds 
(BMGF)

� Īstenotājs: Mortensona centrs (MC) 
starptautiskajām bibliotēku programmām 
Ilinoisas universitātēIlinoisas universitātē

�Apmācību programmas mērėis: stiprināt 
līdera un inovatora zināšanas un prasmes





KĀ VISS NOTIKA?
� 2009.g. decembris – izsludināts konkurss 

BMGF Globālo bibliotēku programmas 
dalībvalstīm

� 2010.g. janvāris – KIS izsludina ideju 
konkursu bibliotekāriem par inovatīviem 
pakalpojumiem bibliotēkāspakalpojumiem bibliotēkās

� 2010.g. janvāris - KIS iesniedz pieteikumu 
BMGF

� 2010.g. marts - konkursa rezultātā Latvija tiek 
apstiprināta dalībai apmācību programmā

� 2010.g. maijs-jūnijs – inovatīvu ideju atlase, 
intervijas ar potenciālajiem kandidātiem



KĀ VISS NOTIKA?

� 2010.g. jūnijs – apmācību programmas 
kandidātu saraksta apstiprināšana

� 2010.g. jūnijs - Mortensona Centra pārstāvju 
vizīte Latvijā, tikšanās ar programmas 
dalībniekiem

� 2010.g. 10.septembris – 10.oktobris apmācību � 2010.g. 10.septembris – 10.oktobris apmācību 
programma Mortensona centrā, Urbana-
Champaign, Ilinoisa, ASV

� 2011.g. janvāris - projektu pieteikumu 
gatavošana iesniegšanai eIFL

� 2011.g. februāris – tiek uzsākta projektu 
ieviešana

� 2011.g. decembris – projekti noslēdzas



DALĪBNIEKI

• 12  bibliotekāri no Latvijas publiskajām 
bibliotēkām

• Ugāle
• Pūre
• Klintaine
• Pededze• Pededze
• Jērcēni
• Kursīši
• Ezernieki
• Alūksne
• Ogre
• Brocēni
• Viesatas
• Staicele



MĀCĪBU PROCESS
� 4 nedēĜu apmācību programma ASV Ilinoisas 

štata pilsētā Urbana – Champaign - Ilinoisas 
universitātes pilsētā

� 5 dienas Čikāgā – Ilinoisas štata bibliotēku 
asociācijas ikgadējā konferencē

� Apmācību forma:� Apmācību forma:
� Lekcijas
� Pieredzes apmaiĦa
� Praktiskie darbi
� Bibliotēku vizītes



APMĀCĪBU PROGRAMMAS SATURS

• Teorija un praktiskie uzdevumi par tēmām
– Vadība
– Mārketings
– Novērtēšana
– Finanšu vadība
– Sabiedriskās attiecības
– Prezentēšanas prasmes, publiskā runa
– Jaunākās IKT bibliotēku darbā
– Projektu vadība
– u.c.

• ASV bibliotēku sistēmas iepazīšana
• Dalība Ilinoisas bibliotekāru biedrības 

konferencē
• Rezultātā izstrādāti 3 projektu pieteikumi BMGF



PROJEKTI

� “3i – ieraugi, iekadrē, ievieto”
� Ezernieki, Kursīši, Pūre, Ugāle 

� “Bibliotēka nāk pie lietotāja”
� Alūksne, Klintaine, Ogre, Pededze

�Photovoice stiprina ăimeni un aktivizē �Photovoice stiprina ăimeni un aktivizē 
sabiedrību
�Brocēni, Jērcēni, Staicele, Viesatas

�Kopējais katra projekta BMGF 
finansējums 10 000 $



PROJEKTI

� Projekti izstrādāti Bila un Melindas Geitsu

fonda Globālo bibliotēku programmas,
Mortensona Centra starptautisko bibliotēku

Apmācību programmas līderiem un inovatoriem

ietvarosietvaros
� Projektus finansē Bila un Melindas Geitsu fonds
� Projektus administrē valsts aăentūra „Kultūras

informācijas sistēmas”



Jautājumi!

Paldies par uzmanību!


