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Pavasarīgi sveicieni aprīlī – Bibliotēku nedēļas aktivitāšu mēnesī – biļetena  

pastāvīgajiem lasītājiem un arī tiem, kuri atklās šo izdevumu no jauna! 
 

2014. gads, kā allaž, mums visiem iesācies, rosīgi darbojoties. Jau kopš gada pirmajām dienām 

turpinām aktīvu sadarbību ar reģionu bibliotēkām, diskusiju formā skaidrojot un popularizējot 

Latvijas kultūras kanona vērtības. Latvijas Nacionālajai bibliotēkai šī gada sākums ieies vēstu-

rē arī ar citu nozīmīgu aktivitāti – Grāmatu Draugu ķēdi, kas šobrīd mūs pietuvinājusi jau gluži 

reāli uzsāktajam sarežģītajam pārcelšanās procesam no bibliotēkas vecajām ēkām uz jauno 

ēku: tuvāko mēnešu laikā ceļu pāri Daugavai mēros arī mūsu nodaļa. Daudzi no jums aukstajā 

18. janvāra dienā bija Rīgas ielās un plecu pie pleca ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas kolē-

ģiem līdzdarbojās Tautas grāmatu plaukta piepildīšanā – tā bija patiesa kopības sajūta, paldies 

jums par to! 

 

Pirmajos trīs šī gada mēnešos bijuši arī citi bibliotekārajai sabiedrībai nozīmīgi notikumi, kuru 

organizēšanā iesaistījušies Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti. Neraugoties uz to, ka 

pēdējā laikā esam pilnībā nodarbināti ar pārcelšanās norišu plānošanu, arī turpmākajos mēne-

šos notiks vairāki mums visiem svarīgi semināri un sanāksmes. Jauns darba virziens, ko iece-

rējuši pilnveidot Bibliotēku konsultatīvā centra profesionālās lasītavas speciālisti, ir regulāra 

sadarbība ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studi-

ju nodaļas lektoriem un studentiem. Jaunajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā tiks īstenoti 

vairāki lasītavas krājuma un pakalpojumu popularizēšanas pasākumi. Jau 24. aprīlī Tērbatas 

ielā 75 notiks kompleksa aktivitāte – „Maģistru diena”. 

 

Šajā biļetena laidienā uzzināsiet par interesantākajām notikušajām un plānotajām aktivitātēm, 

jaunāko Bibliotēku konsultatīvā centra projektu „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās”, inte-

resantākos apaļā galda diskusiju veiksmes stāstus, informāciju par vairākiem noderīgiem kon-

sultatīvajiem līdzekļiem, kurus Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti plāno izdot tuvākajā 

laikā. Apkopota arī īpaši aktuāla informācija tieši skolu bibliotēku speciālistiem. Ierosmei no-

derēs pārskats par martā profesionālajā lasītavā notikušo pasākumu diskusiju ciklā „Ko lasa 

bibliotēku nozares speciālisti” – tikšanos ar jauno, daudzsološo Ventspils rakstnieku un  

bibliotekāru Jāni Valku. Esam pārliecinātas, ka katrs no jums biļetenā atradīs noderīgas lietas 

tieši sev! 

 

Tuvojas gadskārtējā Bibliotēku nedēļa. Vēlamies jūs rosināt tās plānošanā būt radošiem un 

izdomas bagātiem, cenšoties uzminēt savu lasītāju vēlmes un vajadzības! Iesakām arī biežāk 

un pamatīgāk pievērsties savu novadu lokālajām vērtībām, sadarbībā ar pārējām kultūras atmi-

ņas institūcijām pētīt savu novadu vēsturi un mutvārdu tradīcijas. Ja to neizdarīsiet tieši jūs un 

tieši tagad, daudzas vērtības var aiziet nebūtībā. 

 

Uz drīzu tikšanos Mūkusalas ielā 3 un arī neklātienē – nākamajos biļetena laidienos! 

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta 

tālr.: 67969130 

evija.vjatere@lnb.lv 
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Plānotās aktivitātes 
 

10. aprīlī – starptautiska diskusija „Kultūras vērtību pārvietošana kara apstākļos un to virtuālā repatriācija Eiropas vienotajā 

kultūras telpā” (sk. 15. lpp.) 

 

15. aprīlī – izbraukuma seminārs Rēzeknes reģiona bibliotekāriem 

 

16. aprīlī – diskusija par Latvijas kultūras kanona arhitektūras un dizaina vērtībām Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēkā 

 

17. aprīlī – diskusiju kluba „Gūtenberga galaktika” sanāksme Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un informācijas 

zinātnes literatūras lasītavā (piedalīsies grāmatas „Naudas laiki Latvijā” autores, Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja numismāti-

kas speciālistes Kristīne Ducmane un Anda Ozoliņa) 

 

23. aprīlī – seminārs „Autortiesības bibliotēkā – teorija un prakse” Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (sadarbībā ar 

LNB Stratēģiskās attīstības nodaļu un LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļu) 

 

24. aprīlī diskusija par Latvijas kultūras kanona vizuālās mākslas vērtībām Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 

 

24. aprīlī – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas „Maģistru diena” Latvi-

jas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes lasītavā: 

lekcijas un semināra tēma „Informācijas sabiedrības aspekti”, 

diskusiju ciklā „Maģistru lasījumi” savu maģistra darbu „Mārketinga stratēģija reģionu galvenajās bibliotēkās” prezentēs 

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 2013. gada absolvente, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktora vietniece darbā ar 

pagastu bibliotēkām Sanita Tilgale 

 

25. aprīlī – izbraukuma seminārs Krāslavas reģiona bibliotekāriem 

 

9. maijā – grāmatu svētki „Latvijas kultūras kanona zīmē” Valkā (sadarbībā ar Valkas novada Centrālo bibliotēku) 

 

21. maijā – Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme jaunajā Latvijas Nacionālās bibli-

otēkas ēkā 

 

28. maijā – reģionu galveno bibliotēku metodiķu sanāksme 

 

11. jūnijā – starptautiska konference „Par digitālo fiziskajā – bibliotēka kā saskarne” (sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā) 

Apaļā galda diskusiju atziņas 
Evija Vjatere, Māra Jēkabsone 

 

No 17.–21. februārim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika gadskārtējās Latvijas publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas. Ir 

gan pozitīvas, gan ne tik pozitīvas ziņas, taču kopumā Latvijas publisko bibliotēku stāvokli var uzskatīt par stabilu. Attīstību un 

jauninājumu ieviešanu nosaka gan finansiālais stāvoklis, gan bibliotekāru aktivitāte un radošums. 

 

Statistiskie rādītāji ir atšķirīgi, un tos ietekmē dažādi apstākļi (iedzīvotāju skaita samazināšanās, bibliotēku telpu remonti, e-

pakalpojumu attīstība), taču kopējā tendence ir tāda, ka lasītāju skaits un izsniegums vairāk vai mazāk samazinās, bet apmeklēju-

mu skaits (gan fiziskais, gan virtuālais) palielinās. Atsevišķām bibliotēkām palielinājies arī lasītāju skaits un izsniegums. Visām 

bibliotēkām audzis pasākumu un izstāžu skaits, aug attālināti pieejamo pakalpojumu izmantošanas statistika (eksemplāru rezer-

vēšana, pagarināšana). 

 

Iedzīvotāju skaita samazinājuma dēļ palielinās rādītājs „finanšu līdzekļi krājuma papildināšanai uz vienu iedzīvotāju” (pārsvarā 

šāda tendence novērojama laukos, lielajās pilsētās šis rādītājs ir pat nepietiekams un neatbilst Ministru Kabineta noteikumiem). 

Šo tendenci bibliotēku pārstāvji vērtē kā bīstamu, jo 2001. gadā izdotajos Ministru Kabineta noteikumos „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi” minētā summa ir novecojusi (pašvaldību bibliotēkās – ne mazāk kā 0,43 euro uz vienu 

iedzīvotāju) un neatbilst mūsdienu situācijai, tomēr pēc tās joprojām vadās daudzi pašvaldību vadītāji, kā rezultātā, iedzīvotāju 

skaitam samazinoties, samazinās arī finansējums krājuma komplektēšanai. 

 

Vērojams sociālo garantiju un algu pieaugums (vidēji 5–15 %) personālam, tiek palielinātas slodzes, ierīkotas papildu štata vie-

nības, piemēram, otrs darbinieks pagastu bibliotēkās, kur līdz šim strādājis viens darbinieks. 

 

Viena no darba prioritātēm – novadpētniecība: materiālu apzināšana un vākšana, datubāzu papildināšana, digitalizācija, konkursi 

gan bibliotekāriem, gan lasītājiem. Novērojums – atsevišķos reģionos vēl aizvien nav sākta novadpētniecības materiālu digitali-

zācija vai arī tas tiek veikts nepietiekami. Nozīmīgs 2013. gada novadpētniecības darba virziens bija Tautas frontes un tās reģi-

onālo nodaļu ceturtdaļgadsimta jubilejas izstāžu veidošana un atceres pasākumu organizēšana. 

Turpinājums 3. lpp. 
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Apaļā galda diskusiju atziņas (turpinājums) 
 

2013. gadā Limbažu Galvenā bibliotēka organizēja konkursu novadu publiskajām bibliotēkām „Novada vērtības manā  

bibliotēkā”. 

 

Iegūtās nominācijas: 

nominācija „Ne vieta izceļ cilvēku, bet cilvēks vietu” /Tautas sakāmvārds/ – Viļķenes bibliotēkas vadītāja Mārīte Purmale; 

nominācija „Balva par labu darbu ir pats šis darbs” /Seneka/ – Alojas pilsētas bibliotēka (vadītāja Sarmīte Frīdenfelde); 

veicināšanas balva par radošu pieeju skolas muzeja veidošanā – Bīriņu bibliotēkas vadītāja Līga Jelniece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datortehnika strauji noveco, taču arvien vairāk pašvaldību atvēl līdzekļus jaunas datortehnikas iegādei bibliotēkās. 

 

Tiek veiktas regulāras datorapmācības (tajā skaitā e-resursu un e-pakalpojumu apmācības) visām iedzīvotāju grupām (bērni, 

jaunieši, seniori, uzņēmēji, zemnieku saimniecību vadītāji), paplašinās un „modernizējas” jauno tehnoloģiju apmācību tematika  

(viedtālruņu, planšetdatoru, e-grāmatu lietošana). 

 

Bibliotēku informācijas sistēmu „ALISE” iegādājas arvien vairāk pagasta bibliotēku, reģionu un novadu e-katalogiem pievieno-

jas skolu bibliotēkas. 

 

Daudzviet veiksmīga sadarbība ar skolu bibliotēkām, kā arī atsevišķa štata vienība – metodiķis darbā ar skolu bibliotēkām/

bibliotekāriem (Gulbene, Valmiera, Ogre). 

 

Arvien jauni sadarbības partneri (gan novadā, reģionā un citviet Latvijā, gan ārzemēs), dalība starptautiskos projektos 

(Daugavpils, Bauska, Ludza, Valmiera, Rīga). 

 

Turpinās tradicionālo pasākumu piedāvājums (Muzeju nakts, E-prasmju nedēļa, Bibliotēku nedēļa, Ziemeļvalstu bibliotēku ne-

dēļa, Dzejas dienas), taču arvien tiek piedāvāta arī kāda jauna pasākumu forma, tādējādi dažādojot pasākumus: bibliotekārs-

viesmākslinieks, brīvais dzejas mikrofons, radošās nometnes un darbnīcas, ģimenes svētki, grāmatu svētki, pārgājieni, ekskursi-

jas, krustvārdu mīklu čempionāts, prāta spēles (piemēram, „VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts” Cēsīs), novusa, šautriņu mešanas 

sacensības, nakts orientēšanās sacensības u. c. 

 

 

 

 

Turpinājums 4. lpp. 

Alojas pilsētas bibliotēkas novadpētniecības istaba 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja-viesmāksliniece 

2013. gadā novadījusi 10 dažādus pasākumus pagastu bibliotēkās 
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Apaļā galda diskusiju atziņas (turpinājums) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekāri – aktīva dzīvesveida piekritēji. Sports gan kā iesaistīšanās novada aktivitātēs (2. vietu novada sporta spēlēs ieguvusi 

Gulbenes bibliotēka), gan kā kolektīva saliedētājs (bibliotekāru sporta diena Jelgavā, Salaspils bibliotēkas riteņbraukšanas un 

slidošanas aktivitātes). 

 

Bibliotēkas „iziet ielās” un brīvā dabā: zibakcijas, dzeja uz asfalta (Jēkabpils), akcija pilsētas iedzīvotājiem „Kur atrast pilsētas 

bibliotēku” (Jelgava), svētku svinēšana un pasākumi bibliotēkas skvērā, pagalmā, terasē, dalība novada svētku programmā.  

 

Tīklošanās – turpinās bibliotēku darbība sociālajos tīklos („Draugiem.lv”, „Twitter”, „Facebook”, „Slideshare”, „Youtube”, savu 

blogu veidošana). Latvijas Bibliotēku portālā aktīvas tikai dažas bibliotēkas, vēlama lielāka bibliotēku aktivitāte. 

 

Iziešana videopasaulē: bibliotēkas aktīvi filmē un veido videostāstus, sižetus. 

 

Bibliotēkas pakalpojumu sniegšana ārpus bibliotēkas: grāmatu piegāde, virtuālie un e-pakalpojumi, ārējo izsniegšanas punktu 

veidošana, piemēram, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs (Ventspils, Balvi). 

 

Brīvais dzejas mikrofons – autorlasījumi Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā 

Nakts orientēšanās sacensības „Atrodi bibliotēkā” Rēzeknes pilsētas bibliotēkā 

Dzejas dienu akcijā „Dzeja uz asfalta” piedalās visas Jēkabpils kultū-

ras, izglītības iestādes un citi interesenti 

Spilgtos T-kreklos tērptas Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas darbinie-

ces iziet pilsētas ielās, lai vaicātu: „Kur atrast pilsētas bibliotēku?” 



5 

 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr. 10 (2014. gada 8. aprīlis) 

Bibliotēku veiksmes stāsti 
Evija Vjatere, Māra Jēkabsone 

 

Starptautiskais projekts „Lasīšana-IT-Radīšana (Zarasi–Daugavpils)” Latgales Centrālajā bibliotēkā: radošās nometnes bērniem 

un jauniešiem, bibliotekāru profesionālā pilnveide, krājuma papildināšana, jaunas mēbeles un aprīkojums, planšetdatoru, spēļu,  

e-grāmatu iegāde, izstrādāta bibliotekārā stunda „E-grāmatu pasaulē” (gada laikā novadītas 69 stundas 1444 bērniem). 

 

Balvu Centrālā bibliotēka izveidojusi elektronisku dokumentu aprites modeli novada bibliotēku pārraudzībai (elektroniska  

bibliotēkas dienasgrāmata un statistika ar iespēju centrālajai bibliotēkai katru dienu skatīt situāciju attālināti). 

 

Līvānu novada Centrālajai bibliotēkai no 2013. gada 8. janvāra piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss (bibliotēku darbības 

reģionālais koordinācijas centrs Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēkām); pēc Līvānu un Ilūkstes novadu e-kopkataloga izveides 

Ilūkstes bibliotēka gada laikā kopkatalogā ievadījusi 67 189 izdevumu eksemplārus un 1727 lasītāju datus. 

 

Cēsu bibliotēkā darbu uzsācis sociālo mediju speciālists. 

 

Trapenē bērni atved uz bibliotēku savus vecākus. 

 

Dzērbenes pagasta bibliotēkā kāds 9 gadus vecs zēns nodibinājis Grāmatu lasītāju klubu – pats sasaucis zinātkārus un lasītkārus 

zēnus, ar kuriem kopā katrā tikšanās reizē lasa grāmatas turpat bibliotēkā. Pēc tam izlasīto pārrunā un interesantākos momentus 

ilustrē. Klubiņa biedru skaits turpina augt un zēniem piebiedrojušās arī meitenes. 

 

Brīvprātīgais Gulbenes novada bibliotēkā 
2013. gada pavasarī Gulbenes bibliotēka akreditējās par Eiropas Brīvprātīgā darba uzņēmējorganizāciju un koordinējošo organi-

zāciju un piedalījās Gulbenes novada domes projektā „Skaties plašāk”, kā rezultātā no 2013. gada 5. septembra līdz 2014. gada 

31. maijam Gulbenes bibliotēkā strādā brīvprātīgais – Jevģēņijs Beļeckis no Baltkrievijas. Brīvprātīgajam tā ir iespēja, strādājot 

bibliotēkā, iepazīt Latvijas kultūru un iegūt jaunas zināšanas un prasmes, savukārt bibliotēkas darbinieku ieguvums ir pieredze 

starpkultūru saskarsmē, jaunas idejas ikdienas darbam, kā arī uzlabotas angļu un krievu valodas prasmes. 

Ko brīvprātīgais dara bibliotēkā? Pirmkārt, tas ir darbs ar bērniem: kopīga prezentācijas veidošana par Baltkrieviju angļu un 

krievu valodā, Ziemassvētku kartiņu gatavošana, kolāžas „Mana nākotnes profesija” veidošana, bērnu vadītas ekskursijas pa 

Gulbeni izstrādāšana. Otrkārt – darbs IT jomā: fotogrāfiju apstrāde, video montēšana, atbalsts vebināru tehniskajā nodrošināju-

mā, palīdzība datorapmācību vadīšanā senioriem. Treškārt, tie ir dažādi vispārīgi darbi, piemēram, palīdzība krājuma pārkārtoša-

nā un datorlietotāju apkalpošanā (avioreisu meklēšana, lidojumu reģistrēšana tiešsaistē u. c.). 2014. gada darbi Gulbenes bibli-

otēkas brīvprātīgajam saistās ar galda spēļu sacensību organizēšanu bērniem, izstādes materiālu sagatavošanu multifunkcionāla-

jam stendam (fotogrāfiju skenēšana, video montēšana), līdzdalību E-prasmju nedēļas un Bibliotēku nedēļas pasākumos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasītveicināšanas akcija „Skaistā vasara bibliotēkā” Latgales Centrālajā bibliotēkā 
2012. gada vasarā Latgales Centrālā bibliotēka organizēja lasīšanas veicināšanas akciju „Skaistā vasara bibliotēkā”. Bērniem un 

jauniešiem tā bija lieliska iespēja savu brīvo laiku pavadīt Daugavpils publiskajās bibliotēkās. 2013. gadā akciju tika nolemts 

turpināt – katru ceturtdienu no plkst. 11.00 līdz 13.00 tika organizētas visdažādākās lasītveicināšanas aktivitātes. Laikā no 1. 

jūnija līdz 31. augustam tika novadīti 87 pasākumi, kuros iesaistījās 410 bērni un jaunieši. Notika gan dažādi tematiskie pasāku-

mi un radošās darbnīcas, gan literārie ceļojumi un jaunu prasmju apguve darbā ar planšetdatoriem un e-grāmatām. Katra cetur-

tdiena bija kā nelieli svētki, kurus apmeklējot varēja arī krāt uzlīmes krāsainajos programmas bukletos – 29. augustā visās Latga-

les Centrālās bibliotēkas filiālēs notika noslēguma pasākumi, un aktīvākie dalībnieki, kas bija savākuši visvairāk uzlīmju, saņē-

ma pārsteiguma balvas. 

Turpinājums 6. lpp. 

Jevģēņijs Beļeckis palīdz apgūt darbu ar datoru Gulbenes senioriem 

(foto no Gulbenes bibliotēkas materiāliem) 
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Bibliotēku veiksmes stāsti (turpinājums) 
 

Visapmeklētākie pasākumi bija: 

aktivitāšu galds „Veido pats!”, kad tika veidotas kolāžas no herbārija un plaukstiņtaurenīši (uz aplikāciju papīra apvilktas un 

pēc tam izgrieztas plaukstiņas); 

„Ziedu simfonija” – bērni uzzināja, kā radušies dažādu ziedu nosaukumi, iepazinās ar Annas Sakses pasakām par ziediem; 

„Latvijas dabas noslēpumi” – tika minētas mīklas par dabu un izstrādāti ceļojumu maršruti; 

mākslas darbnīca „Ar Padingtonu nekad nav garlaicīgi!”, kuras laikā bērni lasīja grāmatas par jauko lāčuku un inscenēja 

Padingtona piedzīvojumus; 

skaļās lasīšanas stundā „Klāt ir pasaciņas laiks” bērni lasīja un vērtēja dažādu tautu pasakas; 

informatīvajā stundā „Ar planšetdatoru esmu uz Tu!” tika apgūtas prasmes un iemaņas planšetdatora lietošanā; 

„Ej, lasi, vērtē!” piedalījās gan Bērnu žūrijas eksperti, gan citi interesenti; galvenais pasākuma mērķis bija iepazīstināt tā 

dalībniekus ar Bērnu žūrijas dzejoļu grāmatām, vienlaikus attīstot bērnu radošās spējas; par paraugu dzejoļu sacerēšanai un 

ilustrēšanai tika izvēlēta Māras Cielēnas grāmata „Krupītes kurpītes” – pēc dzejoļu skaļās lasīšanas bērni piedalījās radošajā 

konkursā, veidojot krāsainā papīra vardes; kopīgā darba rezultāts bija pašizgatavoto figūriņu izstāde un dalībnieku apbalvoša-

na ar šokolādes vardēm; 

„Šarla Pero pasaku pasaulē” notika gan pasaku fragmentu lasījumi un grāmatu izstāde, gan pasakas „Sarkangalvīte un 

vilks” inscenējums un radošais konkurss „Runcis zābakos”; īpaši bērnus pārsteidza un iepriecināja Fejas dāvana – dārgakme-

ņi, kuri tika pārvērsti par saldumiem; 

„Balonu figūriņu locīšana” – bērni un pusaudži iemēģināja balonu figūriņu locīšanu; sākumā tika dots neliels teorētisks 

ieskats balonu vēsturē un figūru veidošanā; līdz ar praktisko darbošanos balonu figūru veidošanā tika sacerēts aizraujošs 

stāsts par divu balonu ceļojumu, kurš tika papildināts ar krāsainiem zīmējumiem; pasākums noslēdzās ar bērnu izveidoto fi-

gūru izstādi un uzvarētāju apbalvošanu, kurus noteica izstādi apskatījušie bibliotēkas apmeklētāji; 

„Vislabākās zāles ir smiekli!” – notika jokošanās, jautri konkursi, smieklīgu stāstu lasīšana, kā arī iepazīšanās ar grima 

mākslas pamatiem; 

ātrlasīšanas konkursā „Vārds pie vārda…” ikvienam bija izdevība pārbaudīt savu lasīšanas veiklību; 

„Lūdzu un paldies!” – tika runāts par to, kas ir etiķete un kā pareizi uzvesties pie galda, tika izspēlētas arī lomu spēles dažā-

dās dzīves situācijās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Brilles ar augstu pievienoto vērtību” Madonas novada bibliotēkā 
2013. gada novitāte Madonas novada bibliotēkā ir četri briļļu pāri, kas paredzēti vājredzīgu cilvēku lasīšanas atvieglošanai. Briļ-

ļu izmantošana ir bez maksas un tās paredzētas lasīšanai bibliotēkā uz vietas, ja savas acenes tobrīd palikušas mājās. Brilles aprī-

kotas ar +2,5 dioptrijas lēcām un lasot turamas rokā aiz kātiņa. Brilles bibliotēkas rīcībā nodevuši trīs bērzaunieši, kuri tās iegu-

vuši ar projektu „Brilles ar augstu pievienoto vērtību” piedaloties sociālo projektu konkursā „Open mind 2013”. 

Turpinājums 7. lpp. 

Latgales Centrālās bibliotēkas fotokolāža par „Skaisto vasaru bibliotēkā” 
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Bibliotēku veiksmes stāsti (turpinājums) 
 
Pārrobežu biznesa atbalsta bibliotēku tīkls Bauskas novadā 
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla 

izveidošana” ietvaros izveidots pārrobežu biznesa atbalsta bibliotēku tīkls Bauskas novadā: septiņas biznesa atbalsta bibliotēkas 

Bauskas novada pagastu bibliotēkās (Rītausmu, Jauncodes, Gailīšu, Codes, Ceraukstes, Brunavas, Grenctāles) un Bauskas Cen-

trālā bibliotēka kā biznesa atbalsta bibliotēku centrs; izstrādāta pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģija. 

Bibliotēku krājumi papildināti ar vērtīgiem izdevumiem uzņēmējdarbībā un ar to saistītās nozarēs (psiholoģija, ekonomika, grā-

matvedība, loģistika, tūrisms u. c). Pavisam kopā projekta ietvaros saņemts 441 izdevums par summu – Ls 3427. Biznesa atbal-

sta bibliotēku lasītājiem tiek piedāvātas arī datubāzes „EBSCO” nozaru e-grāmatas angļu valodā. 

Projektu īsteno Bauskas novada Attīstības nodaļa sadarbībā ar Bauskas Centrālo bibliotēku, Rundāles novada Attīstības nodaļu 

un partneriem no Lietuvas: Biržu, Pasvales un Pakrojas pašvaldībām. Bez biznesa atbalsta bibliotēku tīkla stratēģijas izstrādes un 

biznesa literatūras iegādes tika rīkots arī biznesa ideju konkurss un tā uzvarētāju vasaras nometne Biržos, projektā iesaistīto uz-

ņēmēju forums Bauskā un uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens uz uzņēmumiem Bauskas un Rundāles novados, Biržu, Pa-

krojas un Pasvales rajonos. 

Trešajos Bauskas Pagalmiņu svētkos 2013. gada 21. septembrī Bauskas Centrālās bibliotēkas un Kultūras centra kopīgajā pagal-

miņā bibliotēkas darbinieki svētku dalībniekiem bija sagatavojuši uzdevumu kompleksu „Sper pirmos 5 biznesa soļus”: tika iz-

iets uzņēmēja gēna noteikšanas tests, notika prāta vingrinājumi, iepazīšanās ar datubāzi „EBSCO” u. c. Bērni tikmēr izklaidējās 

„Burtu rūpnīcā”: no burtu klucīšiem veidoja vārdus, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, lika puzli „Uzcel jauno Bauskas bibliotēku”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas uzvara konkursā „Strādā no bibliotēkas!” 
Dzīve mēdz ieviest neparedzētas korekcijas, kas liedz cilvēkam turpināt darba gaitas sev ierastajā darba vidē. Tas skāra arī Jē-

kabpils Galvenās bibliotēkas kolektīvu. Veselības problēmas liedza ikdienā mērot ceļu uz darbu bibliotekārei Gunai Taškovai. 

Lai bibliotēka nezaudētu labu darbinieku, abpusēji vienojoties, tika rasta iespēja viņai turpināt darbu mājās. Šis notikums deva 

iespēju Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai uzvarēt „Microsoft Latvia” un „Samsung Electronics Baltics” izsludinātajā publisko 

bibliotēku pasākumu konkursā „Strādā no bibliotēkas!”. Kā konkursa uzvarētāji Jēkabpils Galvenā bibliotēka no „Microsoft Lat-

via” saņēma balvu – viedtālruni „Samsung ATIVE S”. 2013. gada 31. maijā bibliotēkā notika pasākums „Strādā jebkur!”, kura 

laikā tika popularizētas attālināta darba iespējas. Plašāka informācija. 

Turpinājums 8. lpp. 

Bauskas novada biznesa bibliotēku logo 

Latvijas kultūras kanons bibliotēkās 
Māra Jēkabsone 

 

2013. gada nogalē Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs uzsāka 

projekta „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana Latvijas publiskajās bibliotēkās” īstenošanu. Projekta mērķis ir veici-

nāt Latvijas kultūras kanona atpazīstamību un rosināt diskusijas par kultūras vērtībām. Kultūras ministrija projekta finansiālajam 

atbalstam bija atvēlējusi 11 000 latu. Projekts tiks turpināts vēl visu 2014. gada pirmo pusi. 

 

Projekta gaitā 55 Latvijas publisko bibliotēku krājums ir papildināts ar astoņām grāmatām, kas atspoguļo kanona vērtības. 2014. 

gada sākumā uz Latvijas publiskajām bibliotēkām aizceļojis arī Ilzes Ramanes veidotais plakāts „Saliekam savu kultūras kano-

nu!”. Plakāts ir projekta atpazīstamības zīme, un bibliotēkas ir aicinātas to izmantot darbā ar Latvijas kultūras kanonu. 

 

11. martā Ventspils Galvenajā bibliotēkā tika atklāta jauna LNB ceļojošā izstāde – „Latvijas kultūras kanons Latvijas Nacionālās 

digitālās bibliotēkas kolekcijā „Zudusī Latvija””. Izstādes autores ir māksliniece Ilze Ramane un projekta „Zudusī Latvija” vadī-

tāja Ginta Zalcmane. 

http://www.radio1.lv/jekabpili/ekonomika/item/8094-j%C4%93kabpils-galven%C4%81-bibliot%C4%93ka-pied%C4%81v%C4%81-iesp%C4%93ju-%E2%80%9Cstr%C4%81d%C4%81t-no-jebkuras-vietas-%E2%80%9D.html
http://kulturaskanons.lv/lv/1/
http://www.zudusilatvija.lv/
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Latvijas kultūras kanons bibliotēkās (turpinājums) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātkārajai jaunatnei projekta ietvaros tiek piedāvāta radošā darbnīca „KiKK jeb Kas ir Kultūras kanons”. Pirmā radošā darbnī-

ca notika 2013. gada 8. decembrī Dailes teātrī, taču nu jau tā bijusi arī citviet Latvijā un tiek piedāvāta kā Bibliotēku konsultatīvā 

centra pakalpojums. 

 

 

2014. gada pavasarī LNB kopā ar publiskajām bibliotēkām rīko pasākumu ciklu „Latvijas kultūras kanona zīmē” – no februāra 

līdz aprīlim tiek rīkotas septiņas diskusijas par Latvijas kultūras kanonu. Katra diskusija notiek citā Latvijas reģionā ir veltīta 

vienai kanona nozarei: 

tautas tradīcijas – 26. februārī Balvu Centrālajā bibliotēkā; 

kino – 4. martā Cēsu Jaunajā pilī; 

mūzika – 18. martā Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā; 

skatuves māksla – 27. martā Latgales Centrālajā bibliotēkā; 

literatūra – 4. aprīlī Madonas novada bibliotēkā; 

arhitektūra un dizains – 16. aprīlī Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēkā; 

vizuālā māksla – 24. aprīlī Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā. 

Pasākumu ciklu noslēgs grāmatu svētki 9. maijā Valkā. 

 

Tuvākajā laikā tiks izdots Bibliotēku konsultatīvā centra speciālistu sagatavots konsultatīvs līdzeklis „Latvijas kultūras kanons 

un tā izmantošanas iespējas bibliotēkā”. Materiāls piedāvās gan plašu teorētisko ieskatu (Latvijas kultūras kanona izstrādes gaita, 

ar to saistītās diskusijas, priekšvēsture, citu valstu pieredze), gan praktiskus ieteikumus pasākumu un citu aktivitāšu rīkošanai. 

Plakāts „Saliekam savu kultūras kanonu!” un fragments no izstādes „Latvijas kultūras kanons Latvijas Nacionālās 

digitālās bibliotēkas kolekcijā „Zudusī Latvija”” 

Radošajā darbnīcā „KiKK jeb Kas ir Kultūras kanons” bērniem ir iespēja gan šūt un līmēt, gan būvēt Gaismas pili 

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=25800&type=0
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=25985&type=0
http://www.liepajasczb.lv/lv/open-news:343211
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=26532&type=0
http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=26676&type=0
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Aktuāla informācija skolu bibliotekāriem 
Baiba Bierne, Ilze Kļaviņa 

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs šogad īpašu uzmanību pievērš sko-

lu bibliotēku jautājumu sakārtošanai. Ir jautājumi, uz kuriem skolu bibliotekāri grib rast atbildes, ir aktuāla profesionālā informā-

cija, kura jāzina arī skolu bibliotekāriem. Pēc bibliotēku statistikas datiem Latvijā ir 861 skolu bibliotēka. Skolu bibliotēkās strā-

dā 263 bibliotekāri ar nozares profesionālo izglītību, 745 bibliotekāri – ar profesionālo izglītību citās jomās, 18 bibliotekāri – ar 

vispārējo vidējo izglītību. 

 

Jauna vēstkopa 
Lai operatīvi informētu par dažādām nozares aktualitātēm, atbalsta pasākumiem, profesionālajiem jaunumiem un pilnveides ie-

spējām, kā arī sniegtu konsultatīvu atbalstu, Bibliotēku konsultatīvais centrs sadarbībā ar Tehnoloģiju un komunikāciju nodaļas 

kolēģiem sagatavojis vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu un šo iestāžu bibliotēku e-pasta adrešu vēstkopu. Cerams, ka 

šis rīks uzlabos profesionālo komunikāciju starp Latvijas Nacionālo bibliotēku un vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm 

un to bibliotēkām. E-pasta vēstkopā iekļautas apmēram 990 e-pasta adreses. Lai precizētu e-pastus un citu informāciju, kādu 

laiku vēstkopa vēl darbosies testa režīmā. Liels paldies visiem, kuri atsaucās un precizēja nepieciešamos datus! Ja kādai izglītī-

bas iestādei mainās e-pasta adrese, lūgums precizētos datus sūtīt uz e-pastu baiba.bierne@lnb.lv. Pateicība Tehnoloģiju departa-

menta darbiniekiem Gvido Sproģim un Jānim Čeveram par atsaucību un atbalstu vēstkopas sagatavošanā. 

 

Skolu bibliotēku konsultanti 
Katru gadu februārī notiekošajās Latvijas publisko bibliotēku apaļā galda diskusijās reģionu galveno bibliotēku direktori un me-

todiķi aktualizē jautājumu par sadarbību ar skolu bibliotēkām. Pēc šī gada tikšanās reizes tika apzināti bibliotekāri, kuri ir gatavi 

būt par skolu bibliotekāru konsultantiem profesionālajos jautājumos. Ir apzināti 25 skolu bibliotēku konsultanti no visiem Latvi-

jas reģioniem. Sarakstā tiks iekļauti arī publisko bibliotēku pārstāvji, taču lielāko daļu veidos skolu bibliotekāri-speciālisti, kas 

labi pārzina un orientējās skolu bibliotēku praktiskajos jautājumos. Konsultantu saraksts tuvākajā laikā tiks publiskots skolu bib-

liotēku listē. Ļoti ceram, ka ikviens skolu bibliotekārs atradīs savu padomdevēju! 

Sadarbībā ar Skolu bibliotekāru biedrību ir apzināti izglītības iestāžu bibliotekārus interesējošie jautājumi. Tā kā vairāki aktuālie 

jautājumi skar skolu bibliotēku krājumu uzskaiti, Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti sadarbībā ar reģionālajiem konsultan-

tiem ir uzsākuši izstrādāt konsultāciju un pieredzes apkopojumu šajā jautājumā. 

Aicinām ikvienu vērsties pie mums ar saviem jautājumiem. Meklēsim risinājumu kopā! 

Konsultatīvo līdzekļu izstrāde 
 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs ir sagatavojis un 2014. gada pirma-

jā pusē laidīs klajā vairākus bibliotēkām aktuālus konsultatīvos materiālus. 

 

Projekta „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana Latvijas publiskajās bibliotēkās” ietvaros ir sagatavots konsultatīvs 

materiāls „Latvijas kultūras kanons un tā izmantošanas iespējas bibliotēkā”. Izdevums sagatavots, lai veicinātu Latvijas 

kultūras kanona izmantošanu un popularizēšanu bibliotēkās, tādējādi pievēršot uzmanību kanona vērtībām, kā arī rosinot disku-

sijas par valsts un tautas vērtībām kopumā. 

Izdevums piedāvās plašu un daudzveidīgu informāciju par Latvijas kultūras kanonu. To ievadīs kanona jēdziena skaidrojums un 

Latvijas kultūras kanona tapšanas gaitas apraksts. Bibliotekāru redzesloka paplašināšanai tiks sniegts ieskats Latvijas kultūras 

kanona priekšvēsturē, informācija par Dānijas un Nīderlandes kultūras kanoniem, kā arī citiem noderīgiem starptautiskiem un 

citu valstu kultūras vērtību sarakstiem. Tāpat izdevumā būs atspoguļota kanona aktualizācija 2013. gadā un galvenās ar Latvijas 

kultūras kanona veidošanu un aktualizāciju saistītās diskusijas. Materiāla pēdējā nodaļā varēs smelties idejas praktiskai kanona 

izmantošanai bibliotēkās. 

Izdevumu paredzēts publiskot 2014. gada aprīlī. Izdevuma sastādītāja: Māra Jēkabsone. 

 

Sagatavošanā ir arī metodiskas ievirzes konsultatīvs līdzeklis „Uzziņu klasifikācija un uzskaite bibliotēkā: teorija, ieteikumi 

un pieredze”, kurš adresēts visu veidu bibliotēku speciālistiem. Izdevuma mērķis – piedāvāt galvenās uzziņu darba teorētiskās 

atziņas un dažādu bibliotēku praktisko pieredzi, tādējādi dodot iespēju nozares praktiķiem izvēlēties un izmantot konkrētajā bib-

liotēkā atbilstošāko. Izdevumā būs apkopotas aktuālākās uzziņu darba definīcijas, konsultācijas un pieredzes apraksti no dažā-

dām bibliotēkām gan Latvijā, gan ārvalstīs, izdevumu noslēgs izmantoto un ieteicamo informācijas avotu saraksts. 

Izdevumu paredzēts publiskot 2014. gada aprīlī. Izdevuma sastādītāja: Anda Saldovere. 

 

Straujās tehnoloģiskās un sociālās pārmaiņas sabiedrībā nosaka nepieciešamību pēc jauniem bibliotēku pakalpojumiem un darbī-

bas modeļiem. Nepieciešama jauna pieeja darbam – radoša un novatoriska. Tādēļ bibliotekāriem arvien aktuālākas kļūst pras-

mes, kā vadīt un ieviest pārmaiņas, kā attīstīt idejas, ieviest inovācijas. Lai veicinātu izpratni par inovāciju lomu un nozīmi bibli-

otēku attīstībā, sagatavošanā ir konsultatīvs līdzeklis „Inovatīvie bibliotēku pakalpojumi”. Izdevuma mērķis – sniegt bibliotē-

ku darbiniekiem nepieciešamās zināšanas pārmaiņu vadībā un inovāciju ieviešanā bibliotēkās. Izdevumā tiks skaidrots inovācijas 

jēdziens un būtība, apskatīta inovācijas procesa norise, raksturoti inovācijas bremzējošie un veicinošie faktori. Izdevumā tiks 

iekļauts arī nozīmīgāko citvalstu bibliotēkās ieviesto inovāciju apskats: mobilajām tehnoloģijām piemērotu pakalpojumu attīstī-

ba, „atvērtās bibliotēkas” Dānijā, tīmekļorientēta lasīšanas veicināšana, e-grāmatu un e-žurnālu piedāvājums u. c. 

Izdevumu paredzēts publiskot 2014. gada maijā. Izdevuma sastādītāja: Marlēna Krasovska. 

mailto:baiba.bierne@lnb.lv
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr. 10 (2014. gada 8. aprīlis) 

Terminoloģijas komisijas sadarbība ar Valsts valodas centru 
Inese Kazāka 

Sagatavots pēc Valsts valodas centra tīmekļa vietnes materiāliem 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija terminoloģijas laukā nedarbojas viena. Nacionālo terminoloģijas politiku 

tā veido kopā ar Valsts valodas centru. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas un Valsts valodas centra sadarbī-

bas mērķis ir vienotas terminu sistēmas izveide, tāpēc sadarbība ar Valsts valodas centru jāveic visām terminoloģijas apakškomi-

sijām. Valsts valodas centrs dibināts 1992. gadā un atrodas Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Tā galvenais uzdevums – sekot 

līdzi Valodu likuma izpildei (spēkā no 1992. gada 5. maija, kopš 2000. gada – Valsts valodas likums). Uzraugot un kontrolējot 

normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īstenojot valsts politiku valsts valodas jautājumos, Valsts valodas centrs nodrošina latviešu 

valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 12. marta rīkojumu par valsts aģentūras 

„Tulkošanas un terminoloģijas centrs” reorganizāciju, no 2009. gada 1. jūlija Valsts valodas centram ir pievienota valsts aģentū-

ra „Tulkošanas un terminoloģijas centrs”. 

 

Valsts valodas centra funkcijas: 

veikt normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību valsts valodas lietošanas jomā; 

aizsargāt valsts valodas lietotāju tiesības un intereses; 

noteikt valsts valodas lietojumu valsts un sabiedriskās dzīves jomās normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 

sekmēt valodas kultūrvides sakārtošanu, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību; 

veicināt latviešu valodas pilnvērtīgu funkcionēšanu Eiropas Savienības institūcijās; 

veikt Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu un konvenciju, kā arī ar Eiropas Savienības normatīvo aktu piemēro-

šanu saistīto dokumentu oficiālos tulkojumus latviešu valodā; 

tulkot Latvijas Republikas tiesību aktus Eiropas Savienības dalībvalstu valodās; 

sagatavot priekšlikumus vienotas, latviešu valodas normām atbilstošas terminoloģijas lietošanai normatīvajos aktos. 

 

Plašāku informāciju par Valsts valodas centra funkcijām, uzdevumiem un kompetencēm sk. Valsts valodas centra nolikumā. 

 

Valsts valodas centra terminu datubāze 
2013. gada 27. februārī Valsts valodas centrs atklāja pārstrādātu, pilnveidotu un ikvienam lietotājam ērti izmantojamu brīvpiek-

ļuves terminu datubāzi: http://termini.vvc.gov.lv/. Datubāzē pieejami ap 352 000 dažādu nozaru terminu šķirkļu no Tulkošanas 

un terminoloģijas centra (šobrīd – Valsts valodas centrs) izstrādātajiem, attiecīgās terminoloģijas darba grupās akceptētajiem un 

saskaņotajiem terminu krājumiem, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā un tās apakškomisijās apstiprinātie ter-

mini, kā arī termini no citiem terminu krājumiem. 

Jaunajā datubāzē lietotājam, atverot pilnu šķirkli, iespējams iepazīties ar termina definīciju, avotu un komentāriem. Pie katra 

šāda pilnībā atvērta šķirkļa atrodams simbols ar jautājuma zīmi. Nospiežot uz tā, atveras saziņas forma, ar kuras palīdzību par 

katru konkrēto terminu iespējams uzdot jautājumu Valsts valodas centra terminologiem. Atvieglota ir arī meklējamā termina 

ievade – minimālais meklējamo simbolu skaits ir trīs vienības. Lietotājam jāatceras arī norādīt meklējamo valodu pāri, jo pēc 

noklusējuma tiek meklēts termins latviešu valodā. 

Lai datubāzes izmantošana būtu efektīvāka, jāpievērš uzmanība termina avotam, tā publicēšanas gadam (tātad – aktualitātei), 

nozarei, termina statusam (jeb uzticamībai: vai termins ir akceptēts kādā no terminoloģijas darba grupām, apstiprināts Latvijas 

Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā u. tml.) un pievienotajiem komentāriem, izvērtēt termina atbilstību kontekstam.  

Terminu datubāze ir informatīva, tā sniedz priekšstatu par dažādos terminoloģijas avotos (vārdnīcās, datubāzēs, biļetenos u. c.) 

publicētajiem terminiem, ļaujot lietotājam veikt savām vajadzībām atbilstošāko izvēli. Datubāzē apkopota gan dažādu nozaru 

aktuālā terminoloģija, gan termini ar vēsturisku nozīmi. 

Vietnē rodama arī noderīgu saišu sadaļa, kur datubāzes lietotājs var atrast saites uz citiem terminoloģiska rakstura avotiem, nor-

matīvo aktu tīmekļa vietnēm, institūcijām, kas īsteno valsts valodas politiku. 

Turpinājums 11. lpp. 

Noderīgi bibliotēku jomas termini 
Inese Kazāka 

 

Bibliotēku datorizācija, digitalizācija, elektronisko informācijas nesēju attīstība būtiski ietekmē ne tikai bibliotēku ikdienas dar-

bu, bet arī nozares terminoloģiju. Informācijas zinātnes un datorzinātnes termini kļuvuši par neatņemamu bibliotēkzinātnes ter-

minoloģijas sastāvdaļu. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas 

apakškomisija arvien biežāk sastopas ar izaicinājumiem jaunu, pārsvarā no angļu valodas ieplūstošu terminu un jēdzienu latvisko 

ekvivalentu piemeklēšanā un izstrādē. Ieskatam – daži aktuāli termini, kuru korektam lietojumam pievērst uzmanību aicina Lat-

vijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija. 

ārpakalpojumu izmantošana outsourcing Citas firmas pakalpojumu izmantošana, lai izveidotu 

kādu produktu vai pilnveidotu agrāk izveidoto produk-

tu, piem., izstrādātu konkrētu programmatūru. 

digitālā zinātnība digital scholarship Digitālu rīku, pakalpojumu un infrastruktūras kopums, 

kas atbalsta pētniecību dažādās nozarēs.  

http://termini.lza.lv/index.php
http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html
http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/normativie_akti/vvc_nolikums.html
http://termini.vvc.gov.lv/


11 

 

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr. 10 (2014. gada 8. aprīlis) 

Noderīgi bibliotēku jomas termini (turpinājums) 
 

Turpinājums 12. lpp. 

  Atšķirībā no tradicionālās zinātniskās pētniecības, kur 

visiem redzamais rezultāts ir publikācijas, digitālā zi-

nātnība ir sfēra, kur arī paši dati iegūst lielāku nozīmi 

kā vērtīgi artefakti. Digitālā zinātnība sniedz plašākas 

datu meklēšanas, izguves, kā arī rezultātu analīzes un 

interpretācijas iespējas. 

digitālais ienācējs, digitālās 

vides ienācējs 

digital immigrant Cilvēks (indivīds), kurš nav piedzimis un uzaudzis di-

gitālajā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

vidē, bet piemērojies tai dzīves vēlākajos gados. 

digitālais iedzimtais digital native Cilvēks (indivīds), kurš piedzimis un uzaudzis visur-

esošo elektronisko informācijas un komunikācijas sistē-

mu (ubiquitous information systems) vidē. 

nevēlamais e-pasts, surogāt-

pasts, mēstules 

junk e-mail, spam Elektroniskais liekpasts vai nevēlama un uzbāzīga in-

tereškopu apziņošana, kas ne tikai tērē klientu laiku, 

spiežot tos lasīt nevajadzīgu e-pastu, bet arī aizņem 

lielu tīkla joslas platumu. 

periodikas arhīvs backfiles Iepriekšējo gadu periodiskie izdevumi. 

saišu atrisinātājs link resolver Programma, kas savieno bibliogrāfisko informāciju ar 

resursu, lai palīdzētu lietotājiem rakstu pilntekstu mek-

lējumos, neveicot atkārtotus meklējumus citos resursos. 

Bibliotēkas bieži izmanto atvērtā vietrāža URL standar-

tu, kas palīdz nodrošināt, piem., pilnteksta sameklēšanu 

no bibliogrāfiskā apraksta vai atsauces. 

virtuālā mitināšana virtual hosting Internetā – tāda globālā tīmekļa vietņu un citu pakalpo-

jumu izmantošana, kas ļauj lietotājiem atteikties no 

savu globālā tīmekļa serveru (saimniekdatoru un savie-

nojošo līniju) iegādes un uzturēšanas. 

Projekts „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” 
Liega Piešiņa 

 

Finansiālu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieeja-

mība Latvijas reģionos” ietvaros guvis Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstī-

bas institūta Bibliotēku konsultatīvā centra projekts „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās”. Ar 

šo projektu tiks sniegts atbalsts bibliotēku lasītājiem Latvijas publiskajās bibliotēkās visos reģi-

onos – tikšanās ar grāmatu autoriem un rakstniekiem nodrošinās saiknes „rakstnieks–lasītājs”, 

„augstvērtīga literatūra–kvalitatīva rakstniecība–izglītots, domājošs lasītājs” stiprināšanu. 

 

Tā kā ir jārūpējas ne tikai par jaunās paaudzes lasītprasmi, bet arī dažādām mūžizglītības formām, piemēram, lasīšanas veicinā-

šanu pieaugušo vidū, ir svarīgi ne tikai lasīt, bet arī spriest par izlasīto un izvērtēt to. 2013. gadā Valsts kultūrkapitāla fonda at-

balstītā projekta „Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas novadu bibliotēkās un tikšanās ar autoriem” veidotā latviešu oriģināllitera-

tūras kolekcija nonāca vairāk nekā simts Latvijas bibliotēkās. Rakstnieki Andra Manfelde, Dace Judina, Pauls Bankovskis un 

Gundega Repše viesojās Dundagā, Smiltenē, Daugavpilī, Viesītē, Līvānos, kur tikās ar lasītājiem. Šī projekta īstenošanas rezul-

tātā ir palielinājusies publisko bibliotēku darbinieku interese par iespēju iesaistīties tāda veida projektos, kas ļauj aicināt autorus 

un tulkotājus satikties ar saviem lasītājiem. Īpaši tas attiecas uz attālākiem reģioniem, kur literāti viesojas retāk. 2013. gada de-

cembrī rakstniece Nora Ikstena viesojās Ciblā, kur tikās ar vietējās vidusskolas audzēkņiem un bibliotēkas lasītājiem, stāstīja par 

savu literāro darbību un jaunāko grāmatu „Dievmātes draudzene”. Bibliotēkas darbinieki atzina, ka pēdējo gadu laikā iespējas 

organizēt šāda veida tikšanās ir ievērojami kritušās, taču lasītāji tās uzskata par nenovērtējamām. Sējas novada Pabažu bibliotē-

kas vadītāja norāda: „Sējas novada iedzīvotāji ir patiesi priecīgi par šādu vietējās bibliotēkas atbalstu. Šāda veida projekti no-

stiprina bibliotēku vērtību iedzīvotāju vidū, jo bibliotēkā ir pieejamas kvalitatīvas latviešu autoru grāmatas. 2013. gada laikā 

novada bibliotēku krājums ir ievērojami uzlabojies kvalitātes ziņā. Par to ir saņemti daudz mutiski pateicības vārdi gan bibliotē-

ku vadītājām, gan novada domes priekšsēdētājam”. Bibliotēkas atzīst, ka kvalitatīva krājuma papildināšana, pateicoties Valsts 

kultūrkapitāla fonda projektam „Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas novadu bibliotēkās un tikšanās ar autoriem”, ir piesaistījusi 

jaunus lasītājus un palielinājusi interesi par latviešu autoru veikumu. 
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Projekts „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” (turpinājums) 
 

Latvijas publiskās bibliotēkas, analizējot savu darbu krājuma veidošanas un attīstības jomā, izvērtējot krājuma sastāvu un papil-

dināšanas iespējas, ir secinājušas, ka visvairāk lasītas tiek grāmatas latviešu valodā. Līdz ar to prioritāte, komplektējot krājumu, 

dodama latviešu oriģinālliteratūrai un kvalitatīvai tulkotajai literatūrai. Akcentējot bibliotēkas kā kultūras centra funkciju, līdzās 

plaša kvalitatīvu daiļliteratūras izdevumu klāsta piedāvājumam būtisks ir arī emocionālais un izglītojošais aspekts, kas pat kūtrā-

kos lasītājus pievērš kvalitatīvai literatūrai un literārā procesa izpētei. Novērots, ka pieprasījums pēc konkrēta autora darbiem 

īpaši palielinās tad, ja ir notikusi tikšanās ar šo autoru vai tulkotāju. Pieredzējuši bibliotekāri ir pārliecinājušies, ka ar saturīgu 

krājumu vistiešākā veidā iespējams veidot lasītāju gaumi, tādējādi iesakot gan latviešu oriģinālliteratūras izdevumus, gan labu 

tulkoto literatūru. Krājuma komplektēšanas darbs bibliotēkās tiek veikts pārdomāti, ņemot vērā bibliotēku individuālās attīstības 

tendences, līdzsvarotu visu dokumentu veidu pārstāvību bibliotēkās, kā arī vietējās kopienas vajadzības. Procesu ietekmē gan 

pašvaldību atšķirīgais finansiālais nodrošinājums un politika, gan ekonomiskas un politiskas izmaiņas vietējās kopienās un  

valstī. Bibliotekāri atzīst, ka ļoti būtiski ir iegūt regulāru un kvalitatīvu informāciju par jauniznākušajām grāmatām. Šim nolū-

kam 2013. gada nogalē LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs uzsāka izdot jaunākās literatūras ceļ-

vedi „Pērļu zvejnieks”. Izdevums noder gan bibliotēku krājuma kvalitātes uzlabošanai, gan personīgās lasāmvielas izvēlei. 

 

Jaunu grāmatu ienākšana bibliotēkā tiek uzskatīta par svētku dienu. Līdzīgi svētki ir šo grāmatu autoru vizītes, kuru laikā tiek 

stāstīts ne tikai par jauno grāmatu, bet arī literāro darbību un procesu vispār. Lasītāji labprātāk iesaistās diskusijās par izlasīto, ja 

pirms tam ir bijusi iespēja uzklausīt autora vai tulkotāja stāstījumu. Lasītāji ļoti novērtē literārā procesa nepārtrauktības un pār-

mantojamības nepieciešamību. Tāpēc projekta „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” ietvaros norisināsies 28 tikšanās reizes 

Latvijas bibliotēkās. Vizītēm izvēlēti tie autori un tulkotāji, kuru veikumu 2013. gadā pozitīvi novērtējuši gan literatūras profesi-

onāļi, gan lasītāji: Māra Zālīte, Nora Ikstena, Gundars Ignats, Pauls Bankovskis, Liāna Miķelsone, Andra Manfelde, Valdis 

Rūmnieks, Andrejs Migla, Inguna Bauere, Līga Blaua, Māra Svīre, Dace Judina, Kaspars Pūce, Dace Meiere, Ingūna Beķere, 

Maima Grīnberga, Guntars Godiņš un Silvija Brice. Autoru vizītes aptvers visus Latvijas reģionus. Pirmās projekta tikšanās no-

tiks jau aprīlī, kad Māra Svīre dosies uz Daugavpili, bet Līga Blaua uz Krāslavu. 

 

Projekts uzturēs lasītveicināšanas procesa nepārtrauktību, palīdzēs Latvijas publiskajās bibliotēkās ienākt kvalitatīvai literatūrai: 

jaunākajiem latviešu oriģinālizdevumiem un tulkotajiem darbiem. Tā būs iespēja autoriem un tulkotājiem iepazīties ar savu lasī-

tāju – satikties, sarunāties un iedvesmoties. Autora un lasītāja satikšanās ir nozīmīga abām pusēm – autors gūst atgriezenisko 

saiti un idejas jauniem darbiem, lasītājs – nostiprina interesi par autoru. Lasot grāmatu, autora un lasītāja attiecības ir vienpusē-

jas; patiesa mijiedarbība var notikt tikai tiešajā saskarsmē un no tās iegūst gan lasītājs, gan autors. 

Turpinājums 13. lpp. 

Rakstu vācēja ceļš 
Anda Saldovere 

Lauras Valkas un Ievas Zanderes foto 

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas pasākumu cikla „Ko lasa 

bibliotēku nozares speciālisti” marta tikšanās bija neparasta – tika runāts ne vien par darbu bibliotēkā un aizrautīgu lasīšanu, bet 

arī to, kā rakstītais vārds pārtop grāmatā. 2014. gada 21. martā lasītavā viesojās jaunais un neordinārais literāts, 

„eksperimentators” Jānis Valks. Divu romānu un vairāku stāstu autors ir strādājis par galdnieku, pasākumu rīkotāju, kopis zirgus 

zirgaudzētavā un veicis video montāžas operatora pienākumus Ventspils televīzijā. Šobrīd ir īstenojies kāds sens Jāņa sapnis – 

viņš strādā par bibliotekāru Ventspils Galvenajā bibliotēkā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakstnieks stāsta par sevi: 

„Mani sauc Jānis Valks, esmu literāts no Ventspils. Šajā gadījumā vārds „literāts” ietver īpašas attiecības ar drukāto vārdu – 

grāmatu lasīšanu, personīgās bibliotēkas veidošanu, prozas rakstīšanu, dalību ar literatūru saistītos pasākumos, konkursos un  

galu galā arī darbu bibliotēkā. 

Manā jaunajā grāmatā „Rakstu vācēja ceļš” aprakstīta milzīga bibliotēka un pilsēta, kura darbojas, lai nodrošinātu šo bibliotē-

ku. Bibliotēkas mērķis gan ir visai atšķirīgs no mūsdienām, bet tas jau ir cits stāsts. Vai šī bibliotēka manā iztēlē radās, pateico-

ties tam, ka strādāju šajā jomā?  

Jānis Valks stāstīja gan par savu nule iznākušo grāmatu „Rakstu vācēja ceļš”, gan 

manuskriptu „Bradātāji”, kas vēl ir ceļā pie lasītājiem 
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Rakstu vācēja ceļš (turpinājums) 
 
Nē – varētu teikt, ka viens no iemesliem, kādēļ nonācu bibliotēkā, ir tas, ka manā iztēlē radās šī bibliotēka, un es ilgu laiku pava-

dīju paša radītās iztēles pasaulē. Grāmatu krātuves simbols manā apziņā iesēdās tik dziļi, ka papildus citiem iemesliem tas no 

zemapziņas mani urdīja un kūdīja meklēt ar grāmatām saistītu nodarbošanos. Visvairāk vēlējos kļūt par bibliotekāru... Nu kaut 

vai par grāmatu krātuves naktssargu! 

Protams, arī tas, ka aizvien nopietnāk pievērsos literatūrai un rakstniecībai, mani rosināja nokļūt vēl tuvāk rakstītajam vārdam 

un tā lasītājam, zināšanām, jaunai pieredzei – visam, kas rodams bibliotēkā.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jānis Valks mācījies Tārgales pamatskolā, Skrundas arodvidusskolā, Rīgas Kultūras koledžā un Literārās akadēmijas prozas 

meistardarbnīcā. Rakstniecībā darbojas kopš 2001. gada. Sākotnēji tas bijis darbs tikai savam priekam, taču mācības Literārajā 

akadēmijā mudinājušas autoru pievērsties literatūrai jau mērķtiecīgi. Nupat iznākušais fantāzijas žanra romāns „Rakstu vācēja 

ceļš”, kura atvēršanas pasākums notika 21. marta pēcpusdienā grāmatnīcā „Zvaigzne”, saņēmis galveno balvu konkursā 

„Zvaigznes grāmata. Oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem”. Grāmata vēsta par kādu bibliotēku astoņus tūkstošus gadu tālā 

nākotnē. Fantastika ir autora iecienītākais žanrs, par to liecina arī viņa pirmā grāmata „Verķu māte”. „Sākotnēji biju to iecerējis 

kā tīru fantāzijas romānu, taču darba gaitā neviļus ienāca arī zinātniskā fantastika. Romāns ir par tālu nākotni un civilizācijas 

atdzimšanu,” stāsta Jānis Valks. Par sev tīkamu žanru rakstnieks atzīst arī sociālo reālismu, taču īpaši tuva un mīļa ir zinātniskā 

fantastika. „Tajā pašā laikā – ja rodas atbilstoša iecere, varu mainīt tēmas un brīvi pārvietoties žanros,” stāsta autors. 

 

LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas organizētā tikšanās ar jauno rakstnieku notika sarunas veidā, 

to vadīja Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja un radio žurnāliste Liega Piešiņa. Brīvā, nepiespiestā gaisotnē pasāku-

ma apmeklētāji iepazinās ar literāta daudzveidīgo darba pieredzi, ceļu uz Ventspils Galveno bibliotēku un pirmajiem iespaidiem 

par darbu bibliotēkā. Interesants bija arī stāstījums par autora plašo mājas bibliotēku un senlietu kolekciju, par to, kā top grāmata 

un kāds ir „rakstu vācēja” ceļš un piedzīvojumi. Protams, tika runāts arī par rakstnieka nākotnes iecerēm, jo nākamā grāmata būs 

gatava jau pavisam drīz... 2023. gadā – pilnīgi noteikti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jānis Valks Liegas Piešiņas autorraidījumā „Grāmatu stāsti” 19. martā un Latvijas Televīzijas Kultūras ziņās 21. martā. 

Saruna ritēja nepiespiestā un humora pilnā gaisotnē 

Tā kā rakstniekam ir apjomīga mājas bibliotēka, efektīvākai tās pārvaldībai pašam 

nācās izstrādāt savu ekslibri 

http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/90131-rakstu_vaceja_cels.html
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/90131-rakstu_vaceja_cels.html
http://www.youtube.com/watch?v=sDuwoJthNVU
http://klasika.latvijasradio.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/artura-alliksara-dzeja-un-janja-valka-rakstu-vaceja-celjsh.a35418/
http://www.ltv.lv/lv/raksts/21.03.2014-latvieshu-fantasy-autors-bibliotekars.id26459/
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr. 10 (2014. gada 8. aprīlis) 

Bibliotēkas un mūžizglītība 
Kristīne Deksne 

 

Pavisam vienkārši mūžizglītību (lifelong learning) var definēt kā zināšanu un prasmju apguves procesu visa mūža garumā. Šajā 

gadījumā uzsvars tiek likts uz laiku. Izglītība mūža plašumā (lifewide learning) bagātina šo jēdzienu, pievēršot uzmanību izglītī-

bas izplatībai ikvienā mūsu dzīves jomā. Mācīšanās var notikt ģimenē, brīvajā laikā, profesionālajā dzīvē, taču ne vienmēr mēs 

neformālo mācīšanos uztveram kā daļu no mūžizglītības sistēmas. 

 

Mūsdienu mūžizglītības pamatidejas1: 

1. Jaunas pamatprasmes visiem. Mērķis: garantēt universālu un paliekošu pieeju mācībām, lai iegūtu un atjaunotu prasmes, 

kas nepieciešamas, lai ilgstoši piedalītos uz zināšanām balstītā sabiedrībā; 

2. Vairāk investīciju cilvēkresursos. Mērķis: būtiski paaugstināt investīciju līmeni cilvēkresursos, lai par prioritāti noteiktu 

Eiropas vissvarīgāko vērtību – cilvēkus; 

3. Inovācijas mācīšanā un mācībās. Mērķis: attīstīt efektīvas mācību (mācīšanas un mācīšanās) metodes un kontekstu pastāvī-

gai mūžizglītībai; 

4. Mācīšanās novērtēšana. Mērķis: ievērojami uzlabot veidus, kādos saprot un novērtē piedalīšanos mācībās un tās galarezul-

tātus, īpaši neformālās mācīšanās un ikdienas neformālās mācīšanās galarezultātus; 

5. Pārdomāt konsultēšanu. Mērķis: nodrošināt, lai dzīves laikā ikvienam ir viegli pieejama kvalitatīva informācija un padoms 

par mācīšanās iespējām visā Eiropā; 

6. Nodrošināt mācīšanos tuvāk dzīvesvietai. Mērķis: nodrošināt mūžizglītības iespējas tik tuvu apmācāmajam, cik vien iespē-

jams, piemēram, pašvaldībā, kurā viņš dzīvo, turklāt apmācībās maksimāli izmantojamas informācijas un komunikācijas teh-

noloģijas. 

 

Bibliotēkas var dot savu ieguldījumu un veicināt minēto mērķu sasniegšanu. Tā kā bibliotēkas ir nozīmīgas mūžizglītības sistē-

mas dalībnieces un kalpo savas kopienas iedzīvotāju informacionālo vajadzību apmierināšanai, īpaša nozīme bibliotēkām ir divu 

pēdējo mērķu īstenošanā. Bibliotēkas mūžizglītības procesā piedalās gan ar informācijas krājumu, gan telpām un infrastruktūru. 

Bibliotēkas ir aktīvas lietotāju izglītotājas un nozīmīgi profesionālās pilnveides centri (profesionālās pilnveides kursi bibliotēku 

darbiniekiem; tālākizglītības programmas, kas tiek izstrādātas, pamatojoties uz bibliotekāru darba devēju prasībām (saikne ar 

darba vidi)). Bibliotēkas ir sadarbības partneri mūžizglītības projektos, tās kalpo kā mūžizglītības informācijas izplatīšanas kanā-

li, informējot lietotājus gan caur profesionālās informācijas un sadarbības tīklu, gan nozares portālos, savās tīmekļa vietnēs, soci-

ālo tīklu profilos un pasākumos. 

 

Sadarbība starp bibliotēkām un mūžizglītības organizācijām 
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Bibliotēkas – mūžizglītības rezultātu izmantotājas un izplatītājas. At-

balsts Mūžizglītības programmas rezultātu ilgtspējai” (Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and 

Sustainability of LLP Results, Di-XL) ietvaros ir izstrādāts tiešsaistes rīks, kas var palīdzēt bibliotēkām, kuras sadarbojas vai ir 

nolēmušas sadarboties ar mūžizglītības organizācijām, saprast, kas ir mūžizglītības projektu rezultāti, kāpēc ir vērtīgi sadarbo-

ties, kādi ir pieejamie rīki un darbības, kā arī smelties iedvesmu sadarbības piemēru aprakstos. 

 

Sadarbības ieguvumi bibliotēkām 
Mūžizglītības projektu rezultātu izplatīšana dod iespēju uzlabot bibliotēku tēlu, izceļot bibliotēkas kā mūžizglītības centra fun-

kcijas, sniegt jaunus pakalpojumus lietotājiem, nostiprināt bibliotēkas pozīciju izglītības procesā. Sadarbība ar mūžizglītības 

iestādēm un organizācijām ļauj apgūt jaunas zināšanas un prasmes, iekļaušanās mūžizglītības projektos sniedz papildus finansē-

juma apgūšanas iespējas, kā arī nodrošina vietējās sabiedrības atbalstu. Bibliotēkas iegūst jaunus sadarbības partnerus, kas nā-

kotnes perspektīvā nozīmē turpmāku kopprojektu īstenošanu. 

 

Publiskajām bibliotēkām kā kopienas centram vienmēr jābūt vērstām uz sabiedrības vajadzībām. Sadarbībai ar mūžizglītības 

organizācijām jāatbalsta sabiedrības vajadzības mūžizglītības procesos.  

Bibliotēku pakalpojumi sabiedrībai ir bez maksas. Tā kā viens no galvenajiem publiskās bibliotēkas mērķiem ir sniegt pakalpo-

jumus pēc iespējas lielākam skaitam visu vecumgrupu iedzīvotājiem, jaunu pakalpojumu ieviešana nozīmē, ka bibliotēku ap-

meklēs arī tie, kas to līdz šim nav darījuši. Tādējādi mūžizglītības projektu rezultātu izplatīšana palīdz palielināt publiskās  

bibliotēkas redzamību sabiedrībā. Izmantojot mūžizglītības projektu pasākumus, bibliotēkas atbalstītāji (mūžizglītības organizā-

ciju partneri) uzlabo zināšanas un prasmes, palielina pieprasījumu pēc bibliotēkas materiāliem un informācijas avotiem. Aktīva 

komunikācija ar atbalstītājiem un lietotājiem, izmantojot dažādus kanālus, t. sk. mūžizglītības projektu rezultātu izplatīšanu,  

palīdz paplašināt partneru tīklu, kas, savukārt, veicina sabiedrības zināšanu un prasmju attīstību.2 

 

 
 

 

 

 
1 Kultūras informācijas sistēmu centra mācību materiāls „Mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā”.  
2 Di-XL. Bibliotēku un mūžizglītības organizāciju sadarbība. Mūžizglītības programmas projektu veiksmīgai izplatīšanai: http://lpf.lt/dixl3/lv.  

Turpinājums 15. lpp. 

http://dixl.eu/
http://dixl.eu/
http://lpf.lt/dixl3/lv
http://www.kis.gov.lv/download/M%C5%ABzizgl%C4%ABt%C4%ABbas%20aktu%C4%81l%C4%81s%20probl%C4%93mas%20un%20bibliot%C4%93ku%20loma%20zin%C4%81%C5%A1anu%20sabiedr%C4%ABb%C4%81.pdf
http://lpf.lt/dixl3/lv
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Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr. 10 (2014. gada 8. aprīlis) 

Bibliotēkas un mūžizglītība (turpinājums) 
 

Mūžizglītības projektu īstenotāju ieguvumi 
Iespēja izmantot bibliotēkas kontaktus un resursus nozīmē lielāku ietekmi uz projekta mērķgrupām un labuma guvējiem, sadar-

bības tīkla paplašināšanu, jaunu partnerību veidošanu, izpratnes palielināšanu par citām mūžizglītības projektu organizāciju akti-

vitātēm, mūžizglītības organizāciju iepazīstināšanu ar jaunām mērķgrupām, paaugstina īstenoto projektu ilgtspēju.3 

 

Kā norāda „Latvijas Vēstneša portāla” korespondente Vineta Vilcāne: „Izglītība ir līdzeklis ekonomiskas un pilsoniskas sabied-

rības attīstībai. Liela nozīme ir ne tikai formālajai izglītībai (vispārējai, profesionālajai un augstākajai izglītībai), bet arī papil-

du prasmēm un zināšanām, kas iegūtas ārpus skolas sola. Šajā procesā mūžizglītībai ir liela nozīme – mērķa sasniegšanā var 

iesaistīties jau formālo izglītību ieguvusī sabiedrības daļa.”4 

 

Bibliotēkām nepieciešams vairāk un aktīvāk apzināties savu mūžizglītojošo raksturu un piedāvāt sevi kā aktīvus mūžizglītības 

jomas „spēlētājus”; tad arī citas organizācijas pamanīs šo potenciālu. 

Turpinājums 16. lpp. 

 

3 Di-XL. Bibliotēku un mūžizglītības organizāciju sadarbība. Mūžizglītības programmas projektu veiksmīgai izplatīšanai: http://lpf.lt/dixl3/lv. 
4 Vilcāne, Vineta. Mūžizglītība – sevis pilnveidošana dzīves garumā. Latvijas Vēstneša portāls [tiešsaiste]. 20.01.2014. [skatīts 2014. g. 2. 

apr.]. Pieejams: http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=260387.  

Diskusija par kultūras vērtību virtuālo repatriāciju 
Jana Dreimane 

 

2014. gada 10. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks diskusija „Kultūras vērtību pārvietošana kara apstākļos un to 

virtuālā repatriācija Eiropas vienotajā kultūras telpā” (Removal of cultural values under war circumstances and virtual re-

patriation within the common cultural area of Europe). Tā būs pirmā publiskā diskusija atjaunotajā Latvijas Republikā, kuras 

uzmanība būs pievērsta kara apstākļos pārvietoto bibliotēku problemātikai. 

 

Ikviena bibliotēka vēstures perspektīvā bijusi gan vērtību zaudētāja, gan pārņēmēja, dažkārt šajās pozīcijās atrodoties vienlaikus. 

Arī Baltijas jūras reģiona bibliotēkās ir daudz pārvietoto grāmatu krājumu. Līdz šim diskusijās dominēja jautājums par krājumu 

likumīgo piederību un iespējamo restitūciju to izcelsmes zemē. Taču iedzīvotāju masveida migrācija, moderno informācijas teh-

noloģiju iespējas, resursu attālinātas izmantojamības potenciāls ļauj mainīt šo diskursu, akcentējot īpašnieka atbildību par viņam 

piederošo vērtību saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu. 

 

Diskusijas jautājumi: 

pārvietoto vērtību vēsture Baltijas jūras reģiona valstīs; 

pārvietoto vērtību restitūcija; 

pārvietoto kolekciju pieejamība: pašreizējā situācija un potenciālie risinājumi; 

sadarbība pārvietoto vērtību attālinātas pieejamības veicināšanā. 

 

Diskusijas programma 

 

Ievadlekcija „Joprojām neatrisinātais jautājums – kara laupījumi. Vai varam tos digitāli repatriēt?” (War booties remain 

unsolved. Can we digitally repatriate them?), Somijas Nacionālās bibliotēkas direktors, Starptautiskās bibliotēku asociāciju un 

institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) valdes loceklis, cenzūras vēstu-

res pētnieks Kajs Ekholms (Kai Ekholm) 

 

Kultūras īpašuma pārvietošana un restitūcija: līdzīgais un atšķirīgais 

 

Polijas kultūras vērtību laupīšana Otrā Pasaules kara laikā – mūsdienu skatījums (Looting of Polish cultural goods during 

the WWII from today’s perspective), Polijas Nacionālās bibliotēkas Digitalizācijas departamenta direktore Kataržina Šlaska 

(Katarzyna Ślaska) 

 

Slēpto dārgumu meklējumos: kas mums zināms par pārvietotajām Latvijas bibliotēkām (Searching for hidden treasures: 

what we know about displaced libraries of Latvia), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku kon-

sultatīvā centra vadošā pētniece Jana Dreimane 

 

„Vetera reducta” – Viļņas Universitātes pieredze pārvietotā kultūras mantojuma atgūšanā („Vetera reducta” – experience 

of Vilnius University Library in repatriation of removed cultural heritage), Viļņas Universitātes bibliotēkas direktores vietniece 

pētniecības un kultūras mantojuma jautājumos, Viļņas Universitātes Komunikācijas fakultātes docente Marija Prokopčika 

(Marija Prokopčik) 

 

Kultūras vērtību pārvietošana un repatriācija Lietuvā: profesora Ļeva Vladimirova pieredze un 21. gadsimta mācības  
(Removal and repatriation of cultural values in Lithuania: experiences of Prof. Levas Vladimirovas and 21 th century lessons), 

Viļņas Universitātes Komunikācijas fakultātes profesors Arvīds Pacēvičs (Arvydas Pacevičius) 

http://lpf.lt/dixl3/lv
http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=260387
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Diskusija par kultūras vērtību virtuālo repatriāciju (turpinājums) 
 

Ešterhāzu dzimtas grāmatkolekcijas mājupceļš no Krievijas uz Austriju (Return of the Esterhazy book collection from  

Russia to Austria), Krievijas Valsts Ārzemju literatūras bibliotēkas Reto grāmatu zinātniskās pētniecības nodaļas vadītāja Karina 

Dmitrijeva (Карина Дмитриева) 

 

Starptautiskā sadarbība pārvietoto kultūras vērtību jomā: princeses Radzivilas bibliotēkas piemērs (International coope-

ration in the field of displaced cultural values: the example of princes Radziwills library), Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas 

direktora vietnieks zinātniskajā darbā Aleksandrs Suša (Александр Суша) 

 

Nepieciešamība un iespējas izveidot Latvijas pārvietoto un zudušo kultūras vērtību datubāzi. 1940. gadā pārvietoto mu-

zejisko priekšmetu piemēri (The necessity and possibility of a virtual database for the displaced and lost Latvian cultural 

property. Examples of the museum objects which have been displaced in 1940), Rasa Pārpuce, Latvijas Universitātes Latvijas 

Vēstures institūta pētniece  

Brīvpieejas apmaiņas krājums 
Ilze Kļaviņa 

 

Nozīmīgs bibliotēkas krājuma papildināšanas avots ir apmaiņas ceļā iegūti izdevumi. Šādu iespēju saviem partneriem – visām 

Latvijas bibliotēkām – piedāvā arī Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), kura laipni aicina apmeklēt Brīvpieejas apmaiņas krāju-

mu. Krājums sastāv no izdevumiem, kuri dažviet – mājās, uzņēmumos, organizācijās un bibliotēkās – vairs nav aktuāli, taču kā-

dam citam varētu būt noderīgi. LNB krājuma dubletes, Latvijas un ārvalstu organizāciju un privātpersonu dāvinājumi, izdevumi 

no privātpersonu kolekcijām, izejot atlases un izvērtēšanas procesu, nonāk Brīvpieejas apmaiņas krājumā, lai tālāk mērotu ceļu 

tur, kur to trūkst. Lielāko krājuma daļu veido grāmatas, taču ir arī periodika, kompaktdiski un citi izdevumi. Ievērojams skaits 

izdevumu ir daiļliteratūra latviešu valodā, pārstāvētas arī krievu, angļu, vācu un skandināvu valodas. Brīvpieejas apmaiņas krāju-

mā gaidītas ir visu veidu bibliotēkas – papildinājumu savam krājumam šeit rod gan publiskās un skolu, gan augstskolu un speci-

ālās bibliotēkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies visiem sadarbības partneriem! Izmantojiet iespēju papildināt savas bibliotēkas krājumu vai nomainīt novecojušos eksemp-

lārus! 

 

Pirms dodamies pāri Daugavai uz jauno bibliotēkas ēku Mūkusalas ielā, visus interesentus vēl aizvien gaidām Tērbatas ielā 75.  

Būsim pateicīgi, ja iepriekš piezvanīsiet vai atrakstīsiet, lai vienotos par atbilstošu apmeklējuma laiku (tālr.: 67969121, e-pasts: 

ilze.klavina@lnb.lv). 

 

 

 

Attēlā: LNB Brīvpieejas apmaiņas krājuma izmantotāju procentuālais iedalījums (2013. gada dati) 

mailto:ilze.klavina@lnb.lv
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Interesantākie nozares literatūras jaunieguvumi 
Elita Vīksna 

 

Hull, Barbara. Understanding librarians : communication is the issue / Barbara Hull ; with 

contributions from Marion Churkovich, Christine Oughtred and Denise Turner. Oxford : 

Chandos Publishing, 2011. xvii, 182 p. 

Izdevums veltīts bibliotekāru un klientu saskarsmes jautājumiem, īpaši koncentrējoties uz t. s. 

nestandarta lietotājiem, piemēram, cilvēkiem ar sliktām angļu valodas prasmēm vai īpašām 

vajadzībām. Autore sniedz detalizētu ieskatu situācijās, ar kurām jārēķinās katram bibliotēkas 

profesionālim. Grūtības saskarsmē ar apmeklētājiem var sagādāt, piemēram, psiholoģiskās 

barjeras, sociālā stāvokļa un izglītības līmeņa atšķirības, valodas prasmju trūkums, neprasme 

darboties ar modernajām tehnoloģijām, ar veselības problēmām saistītas īpašās vajadzības. 

Atsevišķa nodaļa veltīta bibliotēku un bibliotekāru publiskajam tēlam – kā sabiedrībā 

iesakņojušies stereotipi joprojām ietekmē apmeklētāju un bibliotekāru saziņu. Atsevišķi 

analizēta komunikācija virtuālajā vidē, īpaši izvērtējot tās negatīvos aspektus. 

Autore ir pazīstama un pieredzes bagāta bibliotēku darba un mūžizglītības nozaru speciāliste 

Lielbritānijā. Viņa apraksta vairākus labas prakses piemērus, novērtē sasniegumus un iesaka 

iespējamos risinājumus komunikācijas pilnveidošanai. Izdevums ir labs pamats turpmāku 

pētījumu īstenošanai komunikācijas jomā, kā arī sava veida uzvedības kodekss praktizējošiem 

bibliotekāriem.  

 

 

Building and managing e-book collections : a how-to-do-it manual for librarians / 

edited by Richard Kaplan. Chicago : Neal-Schuman, 2012. xv, 197 p. 

Bibliotēkās visā pasaulē līdzās tradicionālajiem resursiem stabilu vietu ieņēmuši dažāda 

veida digitālie resursi. Tomēr to atlase, komplektēšana un uzglabāšana ļoti atšķiras no 

līdz šim ierastajiem tradicionālajiem procesiem. Praktisko padomu sēriju „A how-to-do-

it manual for librarians” pārstāvošā izdevuma mērķis ir palīdzēt bibliotekāriem izprast 

elektroniskā krājuma veidošanas un uzturēšanas pamatprincipus, piedāvāt ieteikumus, 

kā labāk rīkoties situācijās, kuru risināšanai trūkst pieredzes. Pirmās paaudzes e-

grāmatas bija fizisku iespieddarbu ieskenētas kopijas, bieži vien nekvalitatīvas – ar sīku 

šriftu un neskaidriem attēliem, tās lasīt bija iespējams tikai datorekrānā. Mūsdienās 

lietotāji izmanto speciālus e-grāmatu lasītājus, planšetdatorus, viedtālruņus, pēc 

vēlēšanās maina burtu izmēru, veic piezīmes, ievieto grāmatzīmes. 

Grāmatai ir trīs daļas. Pirmajā daļā lasītāji tiek iepazīstināti ar e-grāmatu attīstību, 

elektronisko izdevējdarbību un tās ietekmi uz bibliotēkām. Otrā daļa veltīta e-grāmatu 

krājuma pārvaldībai, akcentējot izdevumu atlasi, budžeta plānošanu, licencēšanu, 

kataloģizēšanu un pieejamību. Trešajā daļā apkopoti ieteikumi dažāda veida 

bibliotēkām ar mērķi sniegt praktisku palīdzību e-grāmatu komplektēšanā, 

popularizēšanā un izmantošanā, kā arī atbilstošas tehnikas izvēlē. Rokasgrāmatas autori 

ir pieredzējuši bibliotēku darba speciālisti. 
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