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P Ē T Ī J U M S

“Valsts un reģionālā līmeņa bibliotēku
metodiskā un konsultatīvā atbalsta
sistēmas izpēte bibliotēku darbības

uzlabošanai tradicionālajā un
elektroniskajā vidē”
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Aptaujā piedalījās:

• 2007. gada decembrī 5 metodiķi no visiem 
valsts reģioniem

• 2008. gada martā 16 metodiķi 
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Kāda tipa metodiķis Jūs esat:

1. metodiķis – reālists
2. metodiķis – aizstāvis
3. metodiķis – analītiķis
4. metodiķis – hronists
5. metodiķis – pragmatiķis
6. metodiķis - pētnieks
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Kādām rakstura īpašībām 
vajadzētu būt metodiķim:

mērķtiecīgam, stingram, savaldīgam, 
komunikablam, labestīgam, tolerantam, 
elastīgam, radošam, noteiktam, 
asprātīgam, korektam, pacietīgam, 
praktiskam ...
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Kādām rakstura īpašībām 
nevajadzētu būt:

valdonīgam, iedomīgam, impulsīvam, 
kautrīgam, paviršam, augstprātīgam, 
varaskāram, neiecietīgam, nesavaldīgam, 
nedrošam, nepieejamam ...
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Metodiskā darba galvenie 
virzieni

1. Bibliotekāru kvalifikācijas paaugstināšana

2. Bibliotēku darbības pilnveidošanās 

3. Jauninājumu apgūšana
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Metodiskā nodrošinājuma 
virzieni

1. Konsultatīvi – metodiskais virziens

2. Tālākizglītības un profesionālās pilnveides 
virziens

3. Analītiskais virziens

4. Inovatīvais virziens
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Galvenie metodiskā darba 
principi

1. Operativitātes princips

2. Atšķirīguma (diferenciācijas) princips

3. Ieteikuma (rekomendācijas) princips

4. Aktualitātes princips

5. Zinātniskuma princips
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Metodiskā darba funkcijas

1. Informacionālā funkcija

2. Organizatoriskā funkcija

3. Pedagoģiskā funkcija

4. Konsultatīvā funkcija

5. Pētnieciskā funkcija
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Galvenie darba uzdevumi un 
pienākumi                            (I)

• Sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību

• Informēt bibliotekārus, pašvaldību un 
sabiedrību par aktualitātēm bibliotēku darbā

• Veicināt sadarbību ar pašvaldībām, ar citām 
bibliotēkām
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Galvenie darba uzdevumi un 
pienākumi                           (II)

• Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus

• Bibliotēku vizitācijas laikā apzināt, apkopot 
un popularizēt labākās pieredzes

• Sekmēt darbinieku tālāko profesionālo 
izaugsmi, organizējot apmācības, 
kvalifikācijas celšanas un tālākizglītības 
pasākumus; apmācīt jaunos darbiniekus
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Galvenie darba uzdevumi un 
pienākumi                          (III)

• Organizēt un koordinēt lasīšanas 
veicināšanas pasākumus

• Apkopot atskaites un analizēt rādītājus

• Pārraudzīt bibliotēku attīstību kopumā visā 
rajonā



Pielietotās darba formas

• semināri
• pieredzes braucieni, ekskursijas
• atsevišķu bibliotēku apmeklējumi
• individuālās konsultācijas 
• kursi
• metodiskas vēstules
• praktikumi
• pieredzes apraksti
• diskusijas
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Izmantotās darba metodes
• instruktīvā saruna
• situācijas analīze
• piemēru analīze
• aptauja
• konsultācijas
• mācību ekskursijas
• vērtēšana
• lekcija
• nākotnes plānošana



162008.10.02.

Metodiskais atbalsts 
horizontālā (rajona) līmenī

• bibliotēkas direktore 
• kolēģi 
• rajona padome
• pilsētas dome
• vietējās pašvaldības
• kultūras inspektore, kultūras ekspertes un 

padomnieces kultūras jautājumos rajonā
• pieaugušo izglītības centrs
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Kādu atbalstu saņem            

• finansiālu
• profesionālu
• konsultatīvu
• palīdzību semināru, tālākizglītības 

pasākumu organizēšanā
• palīdzību atsevišķu jautājumu risināšanā
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Metodiskais atbalsts vertikālā 
(valsts, organizāciju) līmenī    (I)

• LR Kultūras ministrija Bibliotēku nodaļa
• Latvijas Nacionālā bibliotēka Bibliotēku 

attīstības institūts (Bibliotēku konsultatīvais 
centrs, Bērni literatūras centrs)

• Latvijas Bibliotekāru biedrība
• v/a Kultūras informācijas sistēmas
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Metodiskais atbalsts vertikālā 
(valsts, organizāciju) līmenī   (II)

• Valsts Kultūrkapitāla fonds
• SIA TietoEnator Alise
• Lauku bibliotēku atbalsta biedrība
• citu rajonu publiskās bibliotēkas
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Kādu atbalstu saņem            

• metodisku
• konsultatīvu
• profesionālu
• finansiālu
• apmācības, semināri
• profesionālās publikācijas
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Svarīgākās metodiskās tēmas, 
kas saistītas ar bibliotēku darbību 

• Bibliotēku sagatavošana akreditācijai
• Bibliotēku darbinieku informacionālā 

nodrošināšana
• Potenciālo lasītāju piesaistīšana
• Lasīšanas veicināšanas pasākumi 

pieaugušajiem un bērniem
• Bibliotēku krājumu organizācija
• Bibliotēku pakalpojumu pieejamība
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Svarīgākās metodiskās tēmas, 
kas saistītas ar bibliotēku darbību

• Bibliotekārā darba koordinācija un 
metodiskā palīdzība

• Bibliotekārā darba procesu automatizācija
• Sadarbība starp dažādu institūciju 

bibliotēkām
• Vienotas statistikas uzskaites metodikas 

izstrādāšana
• Definēt principus, pienākumus, atbildību 

starp pašvaldību publiskajām un skolu 
bibliotēkām
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Svarīgākās metodiskās tēmas, 
kas saistītas ar bibliotēku darbību

• Bibliotēku inovatīvā darbība
• Publicitāte
• Nākotnes plānošana novados
• Bibliotēku darbinieku kvalifikācijas 

paaugstināšana un tālākizglītība
• Bibliotēku darba plānošana un atskaite
• Darba rezultātu analīze un priekšlikumu 

sagatavošana
• Cilvēku ar īpašām vajadzībām apkalpošana
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Kā risināt konkrētās 
problēmas

• Organizējot seminārus, kursus, lekcijas
• Veicot individuālas sarunas
• Pieaicinot speciālistus
• Uzrunājot pašvaldību vadītājus
• Metodiskas vēstules pašvaldību un 

bibliotēku vadītājiem ar ieteikumiem 
konkrētas problēmas risināšanai

• Izpētot citu bibliotēku pieredzi
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Labākais informācijas nesējs

1. Bibliotēku portāls

2. Metodisks izdevums

3. Profesionāls žurnāls

4. Elektroniskā pasta vēstule

5. Metodiska vēstule

6. Mācību grāmata
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