
21.gadsimta bibliotek21.gadsimta bibliotekāārs:rs:  kkāādam tam vajadzdam tam vajadzēētu btu būūt?t?



ReferReferāāta satursta saturs

•
 

Ievads

•
 

Profesijas un to uzdevumi

•
 

Bibliotekāra niša: lomas, zināšanas un 
prasmes

•
 

Secinājumi



IevadsIevads

•
 

Motivācija
–

 
Saprast, kas jāzina un jāmāk bibliotekāram 
21.gadsimtā

•
 

Metodes 
–

 
Nejauša ASV, Austrālijas, Lielbritānijas u.c. 
valstu zinātnieku rakstu analrakstu analīīzeze

 
(kopumā

 
– 18

 
 

raksti). 
–

 
Bibliotēku informācijas speciālista profesijas 
standarts (2004)



MMēērrķķisis

- vīzijas par 21.gadsimta bibliotekāru 

Bibliotekāra
–

 
lomas;

–
 

zināšanas;
–

 
prasmes.



Profesiju sistProfesiju sistēēmu teorijamu teorija
 

(E.Abbots)

–
 

Profesiju definē
 

tās darba uzdevumi

–
 

Profesijas uzdevumi –
 

kompetenti risināt 
sabiedrības / cilvēka (human) 
problēmas

>>> informācijas problēma
 

-
 nepieciešamās informācijas trūkums 

kādas darbības īstenošanai



InformInformāācijas problcijas problēēma un ma un 
informinformāācijas vajadzcijas vajadzīībasbas

•
 

Darbības teorija (A.Ļeontjevs)

SubjektsSubjekts

ObjektsObjekts
RRīīksks

Vajadzības 
pēc informācijas

 
–

bezgalīgas



InformInformāācijas vajadzcijas vajadzīības un bas un 
informinformāācijas pakalpojumicijas pakalpojumi

InformInformāācijas vajadzcijas vajadzīībasbas

Inform
ācijas centri,

bibliotēkas

Interneta portāli

Interneta

 

m
eklētāji

Tiešsaistes firm
as



Konkurence un kompetence

•Cīņa par kompetenci uzdevumu 
īstenošanā
–

 
Kurš

 
piedāvā

 
labākus informācijas 

pakalpojumus?

•Jauni rīki ir visbūtiskākie “traucētāji”
 nemainīgai profesijas pastāvēšanai. Tie var 

pavērt jaunus uzdevumus laukus un dažreiz 
iznīcināt vecos.



Profesijas pazProfesijas pazīīmes mes (Watkins, 1999):

•Speciālas zināšanas un prasmes 
(profesionālās zināšanas, unikālās zināšanas, kas ļauj 

atšķirt vienu profesiju no otras, prasmju monopols)

•Nepieciešamība pēc teorētiskas un 
praktiskas izglītības /apmācības 

•Profesionālas institūcijas un 
asociācijas (profesijas integritātes uzturēšanai)



BibliotekBibliotekāāra nira niššaa

•
 

Pesimistiskās prognozes
–

 
Draudi profesijai (nav specifisko zināšanu 
bāzes)

•
 

Optimistiskās prognozes
–

 
Tehnoloģiju virziens, kardinālu pārmaiņu 
profesija (bibliotekārs + datoriķis

 
+ mediju speciālists + 

pedagogs)
–

 
Lomas 

–
 

Zināšanas un prasmes



BibliotekBibliotekāāra lomasra lomas

–
 

Izglītotājs (informācijpratība; pārzina informācijas avotus 
un māca par tiem citus, veicina izglītības procesu)

–
 

Informācijas menedžeris
 

(pārvaldītājs)(atlase + 
rīku (katalogu, DB) izveide un izmantošana)

–
 

Informācijas pārvaldīšanas konsultants (māca 
veidot personiskās informācijas sistēmas)

–
 

Informācijas “uzraugs”
 

(arhivē
 

vērtīgos e-informācijas 
avotus)

–
 

Informācijas nodrošinātājs (digitālās bibliotēkas, 
informācijas pieejamība)

–
 

Pārmaiņu aģents (jaunu pakalpojumu ieviešana, 
pārliecināšana par to nepieciešamību)

(J.Klobas) 



ProfesionProfesionāāllāās kompetencess kompetences

A.A.
 

InformInformāācijas organizcijas organizāācijuciju
 

(iestāžu, institūciju) 
pārvaldība;

B.B.
 

InformInformāācijas resursucijas resursu
 

pārvaldība (rīku 
(katalogu u.c. DB izveide un lietošana);

C.C.
 

InformInformāācijas pakalpojumucijas pakalpojumu
 

pārvaldība;

D.D.
 

InformInformāācijas rcijas rīīku unku un
 

tehnolotehnoloģģijuiju
 

pielietojums

(Competencies
 

for
 

Information
 

Professionals
 

of
 the

 
21st century, 2003)



SpeciSpeciāāllāās  zins  zināāššanas un prasmesanas un prasmes
 ((DerDerīīgais gais ––

 
vecais; tradicionvecais; tradicionāāllāās zins zināāššanas)anas)

–
 

Informācijas apstrāde:
 

kataloģizēšana, 
klasificēšana, indeksēšana (zināšanu 
organizēšana, metadatu

 
izveide un 

pievienošana);

–
 

Informācijas meklēšana un izguve;

–
 

Uzziņu darbs;

–
 

Lietotāju apmācība.



SpeciSpeciāāllāās zins zināāššanas un prasmesanas un prasmes
 NepiecieNepiecieššamais amais ––

 
jaunaisjaunais

–
 

Tehnoloģiju prasmes
•

 
digitālais bibliotekārs 

•
 

Bibliotekārs 2.0
•

 
Bibliotekārs 3.0

–
 

Komunikācijas prasmes
 

(izmantojot 
mūsdienu tehnoloģiju iespējas: SMS; blogi, 
tīmekļa dizains)

–
 

Sadarbības prasmes
 

(kopēja virtuālo uzziņu 
sniegšana)



SpeciSpeciāāllāās zins zināāššanas un prasmesanas un prasmes
 NepiecieNepiecieššamais amais ––

 
jaunaisjaunais

–
 

Mārketings, zīmola veidošanas prasmes

• E-pakalpojumu izveide, popularizēšana un 
izmantošanas novērtējums

• Zināšanas par lietotāju (kas viņš ir, ko gaida 
un vai bibliotēka to nodrošina)



ZinZināāššanas par lietotanas par lietotāājuju
 

(lietotājorientācija)

Atziņas no INFORUM 2007, Prāga

Bibliotēkas ir vairāk orientētas uz 
produktu un mazāk uz informācijas 
lietotāju

kkāā
 

nognogāāddāāt pakalpojumu pie lietott pakalpojumu pie lietotāājaja?
- izpētot  lietotāja informācijas vidi un 
uzvedību. 



ZinZināāššanas par lietotanas par lietotāājuju
 

(lietotājorientācija)

•
 

Sabiedrību veido dažādas sociālās 
grupas, kuras nosaka 
–

 
nozares piederība, 

–
 

paaudzes piederība 

>>> ietekmē
 

informācijas lietotāju 
uzvedību



ZinZināāššanas par lietotanas par lietotāājuju
 

(lietotājorientācija)

•
 

Piem., paaudze Y (milēniuma
 

paaudze, 
nākošie; 1980 -

 
2000)

–
 

Centrēti uz dzīves stilu, pārliecināti, neatkarīgi atkarīgi, 
tehnoloģijās droši; skeptiski un nepacietīgi, vienlaicīgi 
veic vairākus uzdevumus. 

–
 

Visvairāk “saistītā, savienotā”
 

paaudze (mobilās 
tehnoloģijas; Web 2.0 (lietotāja dalība informācijas 
publicēšanā

 
un organizēšanā), interaktivitāte, “izgriezt-

 un-pārkopēt”
 

kultūra)

–
 

Pakalpojumu organiska iekļaušanās šajā
 

vidē, 
piem., “vienas-pieturas-katalogs”

 
(viss saistīts)











PersonPersonīības bas īīpapaššīībasbas
 (raksturo attieksmi un vērtības)

–
 

Elastīgums, spēja piemēroties videi

–
 

Komunikācijas prasmes;

–
 

Dalīšanās ar zināšanām;

–
 

Jaunu iespēju meklēšana;

–
 

Problēmas -
 

jauni izaicinājumi;



PersonPersonīības bas īīpapaššīībasbas

–
 

Pozitīvi domājoši

–
 

Radoša, inovatīva domāšana;

–
 

Sistēmisks skatījums (redz situāciju kontekstā);

–
 

Novērtē
 

profesionālo tīklu nozīmību



VispVispāārrēējjāās s (dz(dzīīvovoššanas)anas)
 

prasmesprasmes
 ((transferabletransferable

 
skillsskills, , genericgeneric

 
skillsskills))

–
 

Problēmu risināšana;
–

 
Kritiskā

 
domāšana;

–
 

Efektīva komunikācija;
–

 
Komandas darbs;

–
 

Ētiska domāšana;
–

 
Laika un darba pārvaldība

•
 

(Bibliotēku informācijas speciālista profesijas standarts (2004): 
sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās prasmes)



SecinSecināājumijumi

•
 

Jābūt gataviem izmaiņām 
(mūžizglītība) un jaunu prasmju 
apguvei

–
 

Galvenās problēmas –
 

rezistence pret izmaiņām 
(profesijas būtība –

 
kārtības iedibināšana, ko darīt, ja 

atkal kaut kas jāmaina)



SecinSecināājumijumi

–
 

>>> izdzīvos nevis stiprākie un gudrākie, bet 
gan tie, kas būs gatavi mainīties

 
un 

piemēroties videi

–
 

Ja bibliotekārs paliks savas fiziskās bibliotēkas 
sienās, tad drīz viņus varēs iekļaut “izmirstošo 
sugu sarakstā”

 
(Leonard (1994))

–

 

http://kids.flevoland.to/kleuren/dinosaurus/dinosaurus.shtml



SecinSecināājumijumi

•
 

Jābūt vēlmei apgūt jaunākās 
tehnoloģijas un tās jāpielieto



SecinSecināājumijumi

•
 

Jābūt aktīviem savu pakalpojumu 
un produktu reklamēšanā



Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!!!bu!!!

Baiba Baiba HolmaHolma
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