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• Kas ir informācija?

• Kas ir informācijpratība?

• Kāda ir akadēmisko bibliotēku loma un 
nozīme šodienas augstākajā izglītībā?

• Kā varam efektīvi izglītot bibliotekārus?

• Kāda ir informācijas profesijas ētiskā un 
morālā bāze?

• Kāda ir bibliotēkzinātnes nākotne?

Budd, John M., 1953-:

Six issues facing libraries today : critical perspectives 
/John M. Budd.

Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, [2017]

xii, 181 lpp. ; 24 cm.



• Rokasgrāmata jaunajiem vadītājiem 

• Akadēmisko bibliotēku prakse

Fundamentals of library supervision and control /editor 
Abena Afolayan.

Valley Cottage, NY : Scitus Academics, [2017]

viii, 281 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm



• Fabulu izlase vadītājiem

• Zināšanas koncentrētu stāstījumu 
veidā

Lubans, John, 1941-:

Fables for leaders /John Lubans ; illustrated by Béatrice
Coron.

Salem : Ezis Press, 2017.

xi, 201 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm



• Kādas ir 21. gadsimta bibliotekāram 
nepieciešamās prasmes?

• Kā tās attīstīt?

Developing librarian competencies for the digital age 
/edited by Jeffrey G. Coghill, Roger G. Russell.

Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2017.

xiii, 166 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.



• Cietumu bibliotēkas kā piemirstais 
bibliotēku lauks

• Atskats vēsturē un pašreizējā stāvokļa 
izvērtējums

• Pētījumi par šībrīža situāciju un 
intervijas ar cietumu bibliotekāriem

Conrad, Suzanna:

Prison librarianship policy and practice /Suzanna Conrad.

Jefferson, NC : McFarland & Co Inc, [2017] 

viii, 2016 lpp. : diagramma ; 26 cm



• Kādas profesionālās prasmes un 
iemaņas, zināšanas un personiskās 
īpašības nepieciešamas bibliotekāram 
mūzikas pasaulē

• Personiski stāsti un pieredze 

Conversations with the World's Leading Orchestra and 
Opera Librarians /Patrick Lo.

Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, [2016]

xviii, 276 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm



• Bibliotekāru, arhitektu un 
dizaineru ieteikumi

• Būvniecības process soli pa solim 
no idejas līdz iekārtojumam

Creating the high-functioning library space : expert advice 
from librarians, architects, and designers/edited by Marta 
Mestrovic Deyrup.

Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an imprint of 
ABC-CLIO, LLC, [2017]

xv, 158 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, plāni ; 26 cm



• Gadījumu izpēte

• Cenzūra un tās radītās sekas

• Apzināta un nejauša iznīcināšana

• Karš un miers: modernā laika 
zaudējumi

Lost books : reconstructing the print world of pre-industrial 
Europe/edited by Flavia Bruni, Andrew Pettegree.

Leiden ; Boston : Brill, [2016]

xvii, 523 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm.



• Kuriozi atradumi Viļņas universitātes 
bibliotēkas Retumu nodaļā

Rankelienė, Sondra:

Bibliotheca Curiosa /Sondra Rankelienė, Indrė Saudargienė. 
Vilnius University Library, Heritage Collections and
Research Center.

Vilnius : Vilnius University Press ; 2016.

172 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 30 cm




