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KĀDS IR ŠODIENĀ

BIBLIOTEKĀRA PROFESIJAS

PRESTIŽS?



MĪTI UN REALITĀTE

� Ko dara bibliotekārs?

� Kā paiet bibliotekāra ikdiena?

� Kādas zināšanas un prasmes ir bibliotekāram?� Kādas zināšanas un prasmes ir bibliotekāram?

Atnāc – piedzīvo un tikai tad secini☺!



PROFESIJAS ROBEŽU IZMAIŅAS

� No:
- grāmatu/žurnālu 

izsniedzējs;

- nelielu pasākumu 

� Uz:
- konsultants par 

dažādiem informācijas 
avotiem un resursiem;

- dažāda mēroga 
aktivitāšu un 

- nelielu pasākumu 
organizētājs;

- “uzklausītājs”

vairāk vērsts “uz iekšu”

dažāda mēroga 
aktivitāšu un 
pasākumu 
organizētājs;

- “dialoga centra” 
vadītājs

vairāk vērsts “uz āru”



KĀDĒĻ STRĀDĀJU PAR

BIBLIOTEKĀRI (-U)?
� Patīk darbs
� Cita darba nav
� Ko tad vēl manā vecumā varētu darīt
� Patīk strādāt ar cilvēkiem

Patīk palīdzēt citiem� Patīk palīdzēt citiem
� Patīk grāmatas
� Patīk nemitīgi uzzināt ko jaunu
� Patīk kolēģi
� Nebija citu ko darīt, tā nonācu bibliotēkā
� ...



KĀDU MĒRĶI ŠODIENĀ SASKATA

BIBLIOTEKĀRI?
� Viena daļa:
- lai mums iedod 

naudu;
- lai mums pasaka, ko 

vajag;

� Otra daļa:
- mums jākļūst par 

kopienas 
informācijas un 
kultūras centru;vajag;

- lai mūs “liek mierā”, 
jo “mēs jau tā daudz 
darām”

kultūras centru;
- mums aktīvāk 

jākomunicē/ 
jāsadarbojas;

- mums vairāk jātic 
sev un veiksmei 

Kā panākt vienotu redzējumu?



CIK “BIBLIOTĒKU VARIANTUS” 
APMEKLĒTĀJAM PIEDĀVĀJAM?



Atklātie aspekti
Mērķi

Tehnoloģijas
Struktūra

Procedūras

ORGANIZĀCIJAS KULTŪRAS

AISBERGS

Slēptie aspektiPriekšstati
Attieksmes

Emocijas (dusmas, bailes, prieks,
izmisums u.c.)

Vērtības
Neformālā mijiedarbība
Grupu normas

Procedūras
Finanšu resursi



KAS PALIEK APMEKLĒTĀJA

ATMIŅĀ?

� Kā izskatījās 

� Kā sarunājās ar apmeklētāju 

� Kā sarunājās savā starpā 

� Kādu attieksmi pauda 

Apmeklētājs “jūt”, kādas ir definētās un kādas ir patiesās vērtības☺



SISTĒMAS STIPRUMS –
NOZĪMĪGUMA PAAUGSTINĀŠANĀS

�vienotas vērtības
�vienoti kvalitātes standarti
�vienots profesijas tēls�vienots profesijas tēls

“Vienota komanda” pārliecina vairāk par “smalkām individualitātēm”☺



VAI ESAM VIENOTI SAVĀ

IZPRATNĒ UN RĪCĪBĀ?

Kādu bibliotēkas/bibliotekāra tēlu vēlamies 
veidot sabiedrībā?

vadītāji darbinieki



KAS IR BIBLIOTĒKA ŠODIENĀ

PRIEKŠ APMEKLĒTĀJIEM?

�informācijas centrs;
�izglītības centrs;
�kultūras centrs;�kultūras centrs;
�komunikācijas centrs u.t.t.

LABO SAJŪTU VIETA    



KAS IR BIBLIOTEKĀRS ŠODIENĀ

PRIEKŠ APMEKLĒTĀJIEM?

�palīgs;
�konsultants;
�atbalstītājs;�atbalstītājs;
�iedvesmotājs u.t.t. 

VĒRTĪBU IZGAISMOTĀJS



KO VĒL SABIEDRĪBA LĪDZ GALAM

NAV ATKLĀJUSI?

Šodienas bibliotekārs ir: 

� radošs – “traki foršs”;
� interesants – “pārsteidzošs”;
� draudzīgs – “savējais”;
� izpalīdzīgs – “nesavtīgs”;� izpalīdzīgs – “nesavtīgs”;
� dzīvespriecīgs – “dzirksteļojošs”;
� labsirdīgs – “mīļš”;
� jautrs – “iedvesmojošs”;
� moderns – “rullē” u.tt.

Kopā ar bibliotekāriem var piedzīvot brīnumainus 
un neaizmirstamus mirkļus!

�



PALDIES PAR JŪSU 
IEGULDĪJUMU!

UN

“TURĒT SAULĪTI VĒDERĀ”☺☺☺☺!

Veiksmi it visā vēlot,

Iluta Krūmiņa, organizāciju psihologs, 

mācību projekta “Bibliotēkas interešu pārstāvniecība” vadītāja 

www.globaly.lv


