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Information and data literacy : the 
role of the library /edited by Joyce 
Hagen-McIntosh.

Oakville, Canada ; Waretown, USA : 
Apple Academic Press, [2016]

xxii, 268 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm.



• Bibliotēka mūsdienu sabiedrībā 

• Izpratne par informācijas un datpratības nozīmi 

• Bibliotekāru jaunās un mainīgās lomas 

• Informācijas un datpratības popularizēšanas metodes 

• Jaunie izaicinājumi bibliotēkām jaunajā informācijas vidē



Hanke, Ulrike:

Bibliotheksdidaktik : Grundlagen zur
Förderung von 
Informationskompetenz /Ulrike
Hanke, Wilfried Sühl-Strohmenger.

Berlin ; Boston : De Gruyter Saur, 
2016.

ix, 201 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 
cm.

 



•Bibliotekāru aktivitātes izglītojošajā darbā

•Vadlīnijas informācijas kompetenču 
veicināšanai ikdienas darbā

 



Allan, Barbara, 1945-:

Emerging strategies for supporting 
student learning /Barbara Allan.

London : Facet Publishing, 2016.

x, 178 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 
cm.



Rokasgrāmata bibliotekāriem un pedagogiem

• Pārmaiņu analīze, digitālās pratības teoriju skaidrojums un 
piemēri

• Teorētisks pārskats par dažādām pieejām mācību procesam

• Praktisks vadonis kā izveidot, attīstīt un novērtēt mācību kursus



Lanning, Scot:

Reference and instructional services 
for information literacy skills in 
school libraries / Scott Lanning.

Santa Barbara, California : Libraries 
Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, 
LLC, 2014.

1 tiešsaistes resurss (188 lapas) 
: ilustrācijas ; 4,81 MB



•Uzziņu pakalpojumi skolu bibliotēkās

•Informācijpratības apgūšana skolu 
bibliotēkās



Media and information literacy in 
higher education : educating the 
educators /edited by Siri 
Ingvaldsen, Dianne Oberg.

Cambridge : Chandos Publishing is 
an imprint of Elsevier, 2017.

xvi, 159 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
23 cm.



•Kas studentiem būtu jāzina par informācijas 
meklēšanu un izvērtēšanu

•Kā var uzlabot informācijpratības prasmes 



Burkhardt, Joanna M.:

Teaching information literacy 
reframed : 50+ framework-based 
exercises for creating information-
literate learners /Joanna M. 
Burkhardt.

London : Facet Publishing, 2016.

xiv, 182 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm.



•Rokasgrāmata informācijpratības
pasniedzējiem 

•Informācijpratības mācīšanas koncepcija 

•Teorija un praktiski vingrinājumi studentiem



Gleason, Ann Whitney, 1960-:

New methods of teaching and 
learning in libraries /Ann Whitney 
Gleason.

Lanham : Rowman & Littlefield 
Publishers, 2017.

xii, 187 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas ; 24 cm.



•Mācību un mācīšanās prakse bibliotēkās

•Izglītības tehnoloģiju lietošana  scaffold
learning gaitā 

•Mācīšanās veicināšana bibliotēku telpās



Metaliteracy in practice /edited by 
Trudi E. Jacobson, Thomas P. 
Mackey.

London : Facet Publishing, [2016]

xxvi, 224 lpp. : tabulas ; 23 cm.



•Izdevums bibliotekāriem un pedagogiem

•Inovatīvas un praktiskas idejas mācību 
stundām

•Gadījumu izpēte



Visual literacy for libraries : a 
practical, standards-based guide
/Nicole E. Brown, Kaila Bussert, 
Denise Hattwig, Ann Medaille.

London : Facet Publishing, 2016.

xviii, 187 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.



Vizuālā pratība :

prasme interpretēt, apspriest, izprast 
informāciju, kuru iegūst attēlu veidā 



Attēlu interpretēšana un analizēšana

Attēlu meklēšana

Attēlu radīšana un lietošana

Ētikas problēmas

Citēšana

Attēli un pētniecības procesi



Critical literacy for information 
professionals /edited by Sarah 
McNicol.

London : Facet Publishing, 2016.

xvii, 172 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.



•Teorijas par kritisko domāšanu 
Kritiskās domāšanas prasme :

spēja aktīvi lasīt tekstu tādā veidā, kas veicina dziļāku 
izpratni par sociāli uzbūvētām koncepcijām  

•Piemēri no prakses



•Neviens teksts nav objektīvs vai neitrāls, jo 
to ir radījis cilvēks ar saviem uzskatiem un 
vērtību sistēmu

•Ikviens tā lasītājs ir aktīvs līdzradītājs, jo nāk 
ar savu pieredzi un zināšanām




