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208 bibliotekārie darbinieki, no kuriem:
195 – pilna laika slodzes darbinieki;
11 – strādāja pusslodzi;
2 – cita slodze;
205 - RCB strādāja pamatdarbā.

Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB)
bibliotekārie darbinieki (2009.)



Nodrošināt bibliotekāro darbinieku prasmes un 
zināšanas atbilstoši izvirzītajām prasībām kvalitatīva 
bibliotekārā pakalpojuma sniegšanai;

Nodrošināt  vienlīdz augstas profesionālās kvalitātes 
visiem RCB struktūrvienībās strādājošajiem 
bibliotekāriem.

RCB tālākizglītības pasākumu 
mērķis:



RCB darbā pieņemto jauno bibliotekāro darbinieku 
apmācība (regulāri notiek kopš 2004.gada)

Metodes RCB tālākizglītības pasākumu tematikas 
noskaidrošanai vai nepieciešamo zināšanu apguvei:

pasaules bibliotēku darba nostādnes un 
aktualitātes;

kārtējā gada darba aktualitātes;
RCB administrācijas pārstāvju un RCB Bibliotēku 

dienesta speciālistu vizīšu laikā konstatētās 
nepilnības;

bibliotekāru paustās vēlmes;
attīstības pārrunas un darba intervijas;
profesionālie konkursi

Tālākizglītības 
organizēšana RCB:



Regulāri tiek veikta kopš 1992.gada; 

RCB mācību centrs (arī - Reģionālais mācību centrs) 
atrodas Rīgā, Graudu ielā 59;

RCB Bibliotēku dienests organizē apmācības 
atbilstoši sastādītajai mācību programmai (norādot 
tajā tematu, datumu, nodarbības laiku un atbildīgo); 

Apmācību periods: septembris-maijs.

Tālākizglītības 
organizēšana RCB:



RCB mācību programmas 
2008./2009. fragments

Nodarbības temats Klausītāji Atbildīgais

Informācijas diena
IFLA 74. ģenerālkonference Kvebekā 

(Kanāda)
Gadskārtējā INTAMEL konference 

Prāgā (Čehija)

Struktūrvienību vadītāji Dz. Šmita,
D.Veilande

Stratēģiskie plāni RCB un to 
realizēšana Struktūrvienību vadītāji D.Veilande

Bibliogrāfisko līdzekļu konkursa 
„Latvijai – 90” rezultātu analīze 

Konkursa dalībnieki vai 
atbildīgie par uzziņu 

darbu 
Z.Geršmane

Informācijas diena
Tikšanās ar Naturalizācijas pārvaldes 
pārstāvi par naturalizācijas iespējām 

un pārvaldes sniegtajiem 
pakalpojumiem

Par 2009.gada preses abonēšanas 
kampaņu RCB 

Struktūrvienību vadītāji Dz. Šmita



Apmācību formas:
lekcijas, semināri, mācību braucieni, 

komandējumi, praktiskas nodarbības, 
grupu/individuālais darbs, informācijas dienas, 
metodiskās vēstules, profesionālās svešvalodas 
kursi u.c.

Apmācību veidi: 
deleģēta pārstāvja  apmācība ar tālāku uzdevumu 

veikt multiplikatora darbu; 
visu bibliotekāru apmācība

Pārbaudes formas:
testi, konkursi, zināšanu un prasmju pārbaudes

Tālākizglītības 
organizēšana RCB:



Lektori, treneri:
RCB administrācija, RCB Bibliotēku dienesta 

speciālisti;
Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti;
Latvijas Universitātes docētāji;
Dažādu nozaru (psiholoģija, filoloģija, socioloģija 

u.c.) speciālisti;
TietoEnator speciālisti;
Ārvalstu kolēģi (sadarbības līgumu ietvaros, 

projektos)

Tālākizglītības 
organizēšana RCB:



Jaunākā latviešu oriģinālliteratūra (dzeja, proza, 
dramaturģija, memuārliteratūra);

Baltijas valstu jaunākā literatūra (43);
Literatūra un identitāte socioloģijas skatījumā (48);
Bērnu literatūra Latvijā un pasaulē (39);
Bibliotēkas krājuma kvalitātes izpētes metodes 

(60);
Dzimtu vēstures pētījumu avoti Latvijas Valsts 

vēstures arhīvā (32);

Vieslektoru (Latvija) tālākizglītības 
pasākumu tematika un apmeklējums 

(2005.-2010.):



Aktualitātes lasītāju grupu apkalpošanā (54);
Skolēnu lasīšanas veicināšana (28);
Zēni – bibliotēkas apmeklētāji (29);
Gerontoloģija. Saskarsme ar gados veciem 

cilvēkiem (38);
Saskarsmes un intelektuālā darba īpatnības 

bērniem ar garīgās attīstības un citiem psihiskajiem 
traucējumiem (38);

Konfliktu vadīšana lasītāju apkalpošanas darbā 
(40);

Saskarsme un etiķete organizācijā (48);
Bibliotēku pārvaldība (51);

Vieslektoru (Latvija) tālākizglītības 
pasākumu tematika un apmeklējums 

(2005.-2010.):



Tālākizglītības pasākumi

Lekcija “Gerontoloģija. Saskarsme ar gados veciem  cilvēkiem”



Aktualitātes autortiesību jomā (55);
Bibliotekārā ētika (58);
Informācijas lietotāju apkalpošanas kvalitātes 

novērtēšana publiskajās bibliotēkās (57);
Jaunākā latviešu māksla (62);
Psihohigiēna bibliotekāriem (42);
Arhetipu nozīme kultūrā un mārketingā (45)
Interaktīvais portāls rīdziniekiem 

www.apkaimes.lv (41)
Rīgas Domes elektroniskie pakalpojumi 

iedzīvotājiem (48);
Tikšanās ar dažādu izdevniecību pārstāvjiem

Vieslektoru (Latvija) tālākizglītības 
pasākumu tematika un apmeklējums 

(2005.-2010.):



Kolēģi no Šveices:
Cīrihes publiskās bibliotēkas tīkla attīstība 

(51);
Bibliotēku krājuma veidošana un līdzekļu 

izlietojums krājuma attīstībai Cīrihes pilsētas 
bibliotēkā (55);

Kolēģi no Somijas:
Helsinku pilsētas bibliotēka kā piemērs 

izmaiņām somu bibliotekārajā pasaulē (21);
Klientorientēta bibliotēka (26);

Ārvalstu vieslektoru tālākizglītības 
pasākumu tematika un apmeklējums 

(2004.-2008.):



Tālākizglītības pasākumi

Seminārā “Bibliotēku krājuma veidošana un līdzekļu izlietojums 
krājuma attīstībai Cīrihes pilsētas bibliotēkā”  



Tālākizglītības pasākumi

K.Virtanena, vadot semināru “Helsinku pilsētas bibliotēka kā piemērs 
izmaiņām somu bibliotekārajā pasaulē”  



Kolēģi no Zviedrijas:
Senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām 

apkalpošana Norčēpingas pilsētas bibliotēkā 
(52);

Bibliotēku nākotnes stratēģija (45);
Mediju plānošana (50);

Kolēģi no Čehijas Republikas:
Komplektēšanas darba aspekti (14);

Kolēģi no Lietuvas:
Biblioterapija. Lietuvas pieredze (51);

Kolēģi no Ukrainas:
No burta līdz ciparam (47);

Ārvalstu vieslektoru tālākizglītības 
pasākumu tematika un apmeklējums 

(2004.-2008.):



Kolēģi no Beļģijas (kopprojekts „Publisko 
bibliotēku menedžments un attīstība”):

Stratēģiskā plānošana (46);
Bibliotēku popularizēšana: piemēri no flāmu 

Bibliotēku nedēļas (63); 
„Zandletters” – informācijas un multimediju 

projekts Ostendes pilsētas iedzīvotājiem” (74); 
Lasīšanas popularizēšana bibliotēkā (53); 
Tirgus izpēte (51).

Ārvalstu vieslektoru tālākizglītības 
pasākumu tematika un apmeklējums 

(2004.-2008.):



RCB 

2005.gadā – gadskārtējā starptautiskā INTAMEL 
konference;

2006.gadā – RCB simtgadei veltīta starptautiska 
zinātniska konference;

2007.gadā – RCB, LNB un LBB rīko gadskārtējo 
novadpētniecības konferenci “Vai Rīga jau 
gatava?”;

2007.gadā Britu padome Latvijā un RCB organizē 
lasīšanas veicināšanas semināru Rīgas 
bibliotekāriem un skolotājiem „Kā iedvesmot 
jauniešus lasīt”;

2008.gadā  - seminārs “Jaunākais bibliotēku 
renovācijā”.

RCB organizētās 
konferences/semināri



Tālākizglītības pasākumi

Novadpētniecības konferencē “Vai Rīga jau gatava?”



2007.gadā konkurss-prasmju pārbaude „Gaismas 
tīklā iekļaujoties”:

Galvenais mērķis – katras RCB 
nodaļas/filiālbibliotēkas bibliotekāro darbinieku 
prasmju pārbaude ātri orientēties un vispusīgi un 
precīzi meklēt informāciju RCB kopkatalogā, LNB 
analītikas datubāzē un interneta resursos. Piedalījās 
164 darbinieki.

Profesionālo prasmju konkursi



Tālākizglītības pasākumi

Prasmju pārbaude-konkurss “Gaismas tīklā iekļaujoties”  



2008.gadā bibliogrāfisko līdzekļu konkurss „Latvijai 
– 90”:

Mērķis – veicināt tādu bibliogrāfisko līdzekļu 
sastādīšanu, kas būtu nozīmīgs devums, gatavojoties 
Latvijas Valsts 90.gadadienai, kā arī ievērojams 
papildinājums Latvijas bibliogrāfisko līdzekļu klāstam. 
Tika vērtēti 26 iesniegtie bibliogrāfiskie līdzekļi.

Profesionālo prasmju konkursi



Apmācīto bibliotekāru skaits:
2004.gadā – 52;
2005.gadā – 20;
2006.gadā – 14;
2008.gada sākumā – 7;
2008.gada beigās – 4;
2009.gadā – 10.

Jauno bibliotekāru skola:



Apmācību temati: 
Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) struktūra. 

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

Bibliotēku krājuma organizēšana un 
komplektēšana RCB. SBA un vienotā fonda 
izmantošana. RCB Komplektēšanas un apstrādes 
nodaļas darbs; 

Uzziņu-informatīvais darbs tradicionālajā un 
elektroniskajā vidē. Ieteicošā bibliogrāfija. RCB 
datubāzes. Elektroniskā kataloga izmantošana

Jauno bibliotekāru skola:



Apmācību temati: 
Novadpētniecības darbs. Bibliotēku vēsture; 

Bibliotēkas pasākumu organizēšanas metodika. 
Publicitāte. Sadarbības partneri; 

Lasītāju apkalpošana. Darbs ar lasītāju grupām

Pilna apmācību kursa ilgums – 20-25 stundas

Jauno bibliotekāru skola:



Bibliotekāru apmācība projektā 
“Trešais tēva dēls” (2007.-2010.)

Kursa nosaukums Bibliotekāru 
skaits

Grupu 
skaits

"Elektroniskais paraksts bibliotekāriem" un 
ievadlekcija par projektu un tā īstenošanu 228 21

"Informācijas tehnoloģiju un interneta 
lietošanas iemaņu uzlabošana" 223 20

"Inovatīvā darbība bibliotēkā" 216 13

"Efektīvas pasniegšanas metodes" 213 13

"Mūžizglītības aktuālās problēmas un 
bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā" 

(1.modulis)
199 7

"Mūžizglītības altuālās problēmas un 
bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā" 

(2.modulis)
187 7

"Lasītāju motivēšana” 199 7



Bibliotekāru apmācība projektā 
“Trešais tēva dēls” (2007.-2010.)

Kursa nosaukums Bibliotekāru 
skaits

Grupu 
skaits

„Latvenergo” klientu portāla www.e-
latvenergo.lv apmācība 121 10

Nacionālais e-dienests www.inbox.lv 52 5

Personīgā budžeta pārvaldīšana pārmaiņu 
laikā. Kā plānot, saglabāt un vairot naudu 47 1

Interneta un televīzijas iespējas informācijas 
laikmetā 184 18

Mentoringa apmācība bibliotekāriem darbam 
ar bērniem 54 3



Tālākizglītības pasākumi

Grupu darbs mācību kursā “Inovatīvā darbība bibliotēkās”



Paldies par uzmanību!

Veiksmi tālākizglītības 
darbā!


