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Sveiciens kolēģiem no bibliotekāru stāva!
Evija Vjatere

Vēlot veiksmīgu, radošu un jaunām idejām bagātu 2015. gadu un sūtot sveicienus no Gaismas
pils Daugavas krastā, piedāvājam mūsu sadarbības partneriem visās lielajās un mazajās Latvijas pilsētu un novadu gaismas pilīs pirmo šī gada Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvā
biļetena numuru!
Lai kvalitatīvi sniegtu un pilnveidotu pakalpojumus mūsu nozares speciālistiem, svarīgi ne
vien atskatīties uz paveikto, bet arī rūpīgi ieklausīties kolēģu viedokļos. Šajā numurā sniedzam
ieskatu 2014. gada būtiskākajā veikumā, kā arī nākotnes iecerēs. Pašu vēstījumu vietumis papildina bibliotekāru atziņas un vērtējums, kas mums ir īpaši nozīmīgs.
Pieaugušo lasīšanas veicināšanai 2014. gadā īstenotas aktivitātes vairākos savstarpēji saistītos
projektos: „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”, „Rakstnieku un tulkotāju
tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās”, „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu
un citu izdevumu iegādei nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanā”. Kopīgais projektiem piesaistītais finansējums – 72 019 eiro. Finansējuma avoti – Kultūras ministrija un Valsts Kultūrkapitāla fonds. To, ka ir sasniegts projekta „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” izvirzītais mērķis, visspilgtāk raksturo Sējas novada Pabažu bibliotēkas bibliotekāres vārdi: „Projekts palīdz celt bibliotēkas prestižu. Lauku iedzīvotājs ir līdzvērtīgs pilsētniekam. Pateicoties projektam, ir pieaudzis lasītāju skaits Pabažu bibliotēkā. Izlasot
par projektu, apmeklētājs ir ieinteresēts nākt uz bibliotēku un iepazīties klātienē ar grāmatu.
Projekta ietvaros ir izveidojusies laba sadarbība novadu bibliotēku vidū. Esam vienoti, apmaināmies ar grāmatām, diskutējam, kas pietrūkst ikdienas ritmā.”
Iepriekš minētā kontekstā neizpratni rada nevēlēšanās valsts budžetā iezīmēt konkrētus un
mērķtiecīgus finanšu līdzekļus pieaugušo lasīšanas veicināšanai – grāmatu iepirkumam un
rakstnieku vizītēm reģionos. Šis jautājums kārtējo reizi nesekmīgi tika aktualizēts nesenajā
Latvijas Bibliotēku padomes sēdē, jo diemžēl tika atlikts kā mazāk svarīgs pārējo jautājumu
vidū. Bibliotēku konsultatīvā centra speciālistu novērojumi liecina, ka tieši novadu bibliotēkas
visatzinīgāk novērtē Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotos projektus. Ja reģionu galveno
bibliotēku speciālistiem aizņemtības dēļ nav bijis iespējas aprunāties ar novadu bibliotekāriem
un uzklausīt viņu viedokli, lūgums iepazīties ar rakstu „Kultūras projekts „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” – ieskats bibliotēku atskaitēs” šajā biļetena numurā.
Viens no mūsu jaunumiem, ko daži no jums jau paguvuši novērtēt klātienē, ir Bibliotēku un
informācijas zinātņu lasītavas funkciju papildināšana ar jauniem pakalpojumiem, kas veiksmīgi uzsākti no 2015. gada janvāra. Notiek lasītavas pakāpeniska virzība uz jaunu pakalpojumu
koncepciju: no tradicionālas lasītavas – par ikvienam bibliotēku nozares speciālistam draudzīgu, atvērtu informācijas un diskusiju telpu. Biļetenā rodama plašāka informācija par vienu no
lasītavas jaunumiem – visiem Latvijas bibliotekāriem adresēto pasākumu ciklu „Tiekamies
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bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze”. Cikla organizētāju mērķis – lai katrs Latvijas bibliotekārs vismaz vienu reizi rastu
iespēju piedalīties un iesaistīties ar savām idejām kādā no cikla tikšanās reizēm pie mums, bibliotekāru stāvā!
Šajā gadā Bibliotēku konsultatīvais centrs īpašu uzmanību veltīs novadpētniecības darbam bibliotēkās – izpratne par šī darba
virziena nozīmīgumu un darba metodes dažādās bibliotēkās ir ļoti atšķirīgas. Ceram, ka pretrunīgo viedokļu sakārtošanā un mērķu un uzstādījumu precizēšanā noderēs topošais konsultatīvais izdevums par novadpētniecību bibliotēkās.
Sadarbības virzienus ar visām Latvijas bibliotēkām iecerēts aktualizēt arī Latvijas Bibliotēku portāla satura pilnveidošanas nolūkā.
Tāpat vēlamies runāt par mūsu profesijas prestižu – to varam veikt, vienīgi aizraujoši stāstot pašiem par sevi, sava darba ikdienu,
neparastiem un saistošiem pasākumiem bibliotēkās, mūsu sadarbību ar skolām un citām institūcijām. Īstenosim jaunu ieceri –
sadarbībā ar LU SZF Bibliotēku un informācijas zinātņu nodaļas lektoriem un studentiem jau pavasarī notiks bibliotekāra profesijas popularizēšanas pasākumi vairākās skolās.
Priecāsimies, ja izdevums sniegs jums noderīgu informāciju. Kā allaž, gaidīsim jautājumus un ierosinājumus turpmāko izdevumu veidošanā un jaunu tēmu aktualizēšanā!

Aktuāli
25. februārī plkst. 11.00 Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvs) notiks kārtējais pasākums „Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze”. Tēma – bibliotēkas dizains un interjers. Profesionālās literatūras apskatu papildinās
Latvijas Universitātes Bibliotēkas direktores Ivetas Gudakovskas pieredzes stāstījums
27. februārī plkst. 9.00 Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvs) notiks Maģistra studiju programmas
„Bibliotēkzinātne un informācija” maģistru darbu priekšaizstāvēšana
3. martā Iecavas vidusskolā notiks tikšanās par bibliotekāra profesiju ar 11.–12. klases skolēniem
No 2. marta līdz 5. martam LNB Mazajā zālē notiks gadskārtējās Apaļā galda diskusijas par 2014. gada nozīmīgākajiem notikumiem bibliotēku nozarē – ieguvumiem, problēmām, jauniem un inovatīviem pakalpojumiem, statistikas rādītāju dinamiku.
Diskusiju norises laiks no plkst. 10.30 līdz 15.00:
2. marta diskusijā piedalīsies republikas nozīmes pilsētu bibliotēku direktori un par darbu ar bērniem atbildīgie speciālisti no Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils;
3. marta diskusijā piedalīsies Alūksnes, Bauskas, Dobeles, Krāslavas, Kuldīgas, Līvānu un Ogres reģionu galveno
bibliotēku direktori un par darbu ar bērniem atbildīgie speciālisti, kā arī Daugavpils novada metodiķe;
4. marta diskusijā piedalīsies Aizkraukles, Gulbenes, Ludzas, Preiļu, Saldus un Valkas reģionu galveno bibliotēku
direktori un par darbu ar bērniem atbildīgie speciālisti, kā arī Rēzeknes reģiona novadu metodiķe;
5. marta diskusijā piedalīsies Balvu, Cēsu, Limbažu, Madonas, Salaspils, Talsu un Tukuma reģionu galveno bibliotēku direktori un par darbu ar bērniem atbildīgie speciālisti
18. martā Balvu vidusskolā notiks profesionālās pilnveides kursi „KiKK – Kas ir kultūras kanons?”, kursus vadīs Bibliotēku
konsultatīvā centra speciālisti
20. martā LNB Mazajā zālē notiks profesionālās pilnveides seminārs skolu bibliotēku konsultantiem
25. martā plkst. 11.00 Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvs) notiks kārtējais pasākums „Tiekamies bibliotekāru
stāvā: jaunieguvumi un pieredze”
2. aprīlī Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti vadīs profesionālās pilnveides semināru Rīgas Centrālās bibliotēkas darbiniekiem
29. aprīlī plkst. 11.00 Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvs) notiks kārtējais pasākums „Tiekamies bibliotekāru
stāvā: jaunieguvumi un pieredze”
Aprīlī notiks fokussgrupu diskusija par novadpētniecības darbu bibliotēkā
27. maijā plkst. 10.00 notiks seminārs reģionu galveno bibliotēku metodiķiem
27. maijā plkst. 11.00 Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvs) notiks kārtējais pasākums „Tiekamies bibliotekāru
stāvā: jaunieguvumi un pieredze”
Maijā renovētajā Cēsu Centrālajā bibliotēkā notiks akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru sanāksme
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Kultūras projekts „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” – ieskats bibliotēku
atskaitēs
Solvita Ozola

2014. gadā Bibliotēku konsultatīvais centrs īstenoja projektu „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”, kura mērķis
bija sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt
Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību. Vairāk par projektu
sk. LNB tīmekļa vietnē un Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvā biļetena 11. numurā.
2014. gada nogalē projektā iesaistītās bibliotēkas iesniedza pārskatus par grāmatu kolekcijas popularizēšanas pasākumiem, kā arī
lasītāju un bibliotekāru viedokli par grāmatu kolekcijas saturu.
Grāmatu kolekcijas popularizēšanas pasākumi
Bibliotēkas min, ka informācija par grāmatu kolekciju publicēta bibliotēku un pašvaldību tīmekļa vietnēs, sociālajos tīklos
(piemēram, „Draugiem.lv” un „Facebook.com”), reģionālajos laikrakstos, novada domju un pilsētu pašvaldību izdevumos.
Līvānu novada Centrālā bibliotēka sagatavojusi informāciju Vidusdaugavas televīzijas ziņu programmai „Ziņas īsumā”. Par Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā iegūtajām grāmatām varēja noklausīties sižetu Jēkabpils ziņu portālā. Latvijas Neredzīgo bibliotēka
jaunumu apskatus publicējusi avīzē „Bazūne” un žurnālā „Rosme”, tie ieskaņoti arī audio žurnālā „Doma” un nolasīti vietējā
Strazdumuižas radio.
Iepazīstināšana ar projekta grāmatu kolekciju notikusi reģionu bibliotēku darbinieku semināros: Ventspils, Jēkabpils reģionos,
Talsu novadā un citur. Bibliotēkās izveidotas jaunieguvumu izstādes, piemēram, Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā izveidota
pastāvīga izstāde „Es lasu, Tu lasi savā bibliotēkā” un notikusi izstādes svinīga atklāšana.

Bibliotēkās sagatavotas arī ceļojošās izstādes, kas papildinātas ar materiālu apkopojumiem no recenzijām, intervijām ar autoriem, lasītāju atsauksmēm. Notikušas informācijas dienas, pārrunas un grāmatu apskati.
Līvānu novada Centrālā bibliotēka novada nevalstisko organizāciju biedrības „Baltā māja” un Līvānu pensionāru apvienības
organizācijas biedru sanākšanas reizēs dalībniekus informēja par projektā saņemto grāmatu kolekciju. Sējas novadā Dzejas dienu
pasākumā Pabažu kultūras namā prezentētas dzejas grāmatas.
Rīgas Centrālajā bibliotēkā notiek pasākumi - lasījumi no projekta "Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās" kolekcijas grāmatām; kultūras projekta "Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās" kolekcijas latviešu autoru grāmatu apskats un tulkoto grāmatu kolekcijas apskats.
Latvijas Neredzīgo bibliotēka noorganizējusi pasākumus Neredzīgo pansionātā, Strazdumuižas internātskolā un Neredzīgo Rehabilitācijas dienas centrā.
Vairākas aktivitātes notikušas ar bērnu un skolēnu iesaisti. Ventspils novada Ziru bibliotēkā notika literāri radoša nodarbība bērniem „Iepazīsim BIKIBUKS grāmatiņas!”, kad bērni pašu rokām veidoja mīļāko dzejoļu grāmatiņu. Rēzeknes bērnu bibliotēka
sadarbībā ar pirmsskolas iestādēm un Rēzeknes „Māmiņu klubu” sarīkoja „BIKIBUKS” grāmatiņu kopīgas lasīšanas pēcpusdienu. Viļakas novada bibliotēka noorganizēja izstādes un grāmatu apskatus Viļakas ģimnāzijas pedagogiem un 12. klašu audzēkņiem. Dundagas novada Centrālā bibliotēka ar grāmatu kolekciju iepazīstināja Dundagas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājus. Dobeles novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā tika atklāta izstāde „Pasakas par ziediem”, ko
veidoja Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Laimiņa” bērni un vecāki. Tajā varēja iepazīties ar projektā iegūtajām mākslas grāmatām. Viesītes novada Viesītes bibliotēka ar projektā iegūtajām grāmatām iepazīstināja Viesītes vidusskolas
priekšmetu skolotājus un vecāko klašu skolēnus.
Turpinājums 4. lpp.
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Kultūras projekts „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” – ieskats bibliotēku
atskaitēs (turpinājums)

Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir sadarbība ar Alūksnes mākslas skolu, kas tika iepazīstināta ar projekta mākslas grāmatām.

Vairākas bibliotēkas izgatavojušas projekta atpazīstamības uzlīmes, kuras ielīmētas grāmatas priekšējā vāka iekšpusē. Piemēram,
Talsu Galvenā bibliotēka sagatavojusi uzlīmes ar norādi par projektu „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”.
Līdzīgi tas darīts Viesītes novada Viesītes bibliotēkā, Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkā, Smiltenes novada bibliotēkā,
Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā.
VKKF

LBB
LNB
PROJEKTS
„AUGSTVĒRTĪGA TULKOTĀ UN ORIĢINĀLLITERATŪRA BIBLIOTĒKĀS”
2014

Lasot atskaites, daudzas bibliotēkas, īpaši Latvijas mazās bibliotēkas, pozitīvi novērtējušas sava krājuma papildināšanas iespējas
un grāmatu izvēli. Grāmatu kolekcija pilnībā izpilda projektā izvirzīto mērķi: nodrošina bibliotēku krājuma pilnvērtīgu un kvalitatīvu attīstību; sekmē nacionālās un kvalitatīvi tulkotās literatūras saglabāšanu bibliotēkās un tās nodošanu nākamajām paaudzēm; veicina kopējo krājuma kvalitātes uzlabošanu, pakāpeniski izlīdzinot informācijas pieejamības un izmantošanas iespējas
bibliotēkās.
Bibliotekāru viedoklis
Matīšu pagasta bibliotēkas vadītāja Agita Zalte: „Pateicoties kvalitatīviem jaunieguvumiem, bibliotēkās ir pieaugusi lasītāju
interese par tiem. Novadu bibliotēkās interese par projektā iegūtām grāmatām ir katrai vietai raksturīgām interešu grupām,
piemēram, Burtniekos biedrība „Burtnieku kultūrvide” un jauniešu dome, Matīšos kultūras centrs „Dzintare” un pamatskolas
skolotāji piedalās projekta reklamēšanā un arī grāmatu lasīšanā”.
Turpinājums 5. lpp.
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Kultūras projekts „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” – ieskats bibliotēku
atskaitēs (turpinājums)
Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Kosmane: „Bibliotēkā vērojama pozitīva iezīme. Ievērojami augusi tieši jauniešu
interese par grāmatu un lasīšanu. Tāpēc svarīgs mūsu uzdevums ir šo interesi noturēt. Tādēļ projekta grāmatas ir vērtīgs un
noderīgs papildinājums bibliotēku krājumiem un paver plašākas iespējas iepazīties un izlasīt jaunākos tulkotos un oriģinālliteratūras darbus, jo nereti finansiālās situācijas dēļ nākas izšķirties starp lietotāju pieprasītu daiļliteratūras izdevumu komplektēšanu un augstvērtīgas literatūras iegādi”.
Sējas novada Pabažu bibliotēkas vadītāja Inta Petrova: „Iedzīvotāji izsaka lielu paldies LNB par iespējām piedalīties projektos
un lasīt augstvērtīgu literatūru. Projekts palīdz celt bibliotēkas prestižu iedzīvotāju vidū. Lauku iedzīvotājs ir līdzvērtīgs pilsētniekam. Pateicoties projektam, pieaudzis lasītāju skaits Pabažu bibliotēkā. Izlasot par projektu, apmeklētājs ir ieinteresēts nākt
uz bibliotēku un iepazīties klātienē ar grāmatu. Projekta ietvaros ir izveidojusies laba sadarbība arī novada bibliotēku vidū.
Esam vienoti, apmaināmies ar grāmatām, diskutējam, kas pietrūkst ikdienas ritmā.”
Balvu Centrālās bibliotēkas Metodiskā darba un komplektēšanas nodaļas vadītāja Anita Zača: „Pateicoties projektam, bibliotēkai bija iespēja tikt pie vērtīgas literatūras satura ziņā. Par budžeta līdzekļiem šis grāmatas netiktu iegādātas. Visas grāmatas
bibliotēkas lasītājiem tika reklamētas – izliekot atsevišķi plauktā pie jaunumiem un informācija arī ievietota bibliotēkas mājas
lapā, kā arī mutiski informējot apmeklētājus un aicinot iepazīties ar jauniegūtajām grāmatām”.
Valkas bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Līga Rozīte: „Valkas novada bibliotēku krājums ir papildināts ar vērtīgiem izdevumiem, kuri savu nozīmību nezaudēs un būs izmantojami ilglaicīgi, studējot latviešu mākslu un literatūru, iepazīstot
citu tautu daiļliteratūru.”
Viesītes bibliotēkas vadītāja Līga Griškena: „Šādi kultūras projekti Latvijas publiskajām bibliotēkām būtu organizējami arī
turpmāk. Iegūtā tulkotā un oriģinālliteratūras kolekcija ir nozīmīgs papildinājums jaunieguvumu klāstam, ko iepērk pašas bibliotēkas. Nepietiekamā komplektēšanai paredzētā finansējuma dēļ tas neļauj iegādāties visus nepieciešamos izdevumus.”
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja Viktorija Stivriška: „Paldies par iespēju Latvijas
Neredzīgo bibliotēkas neredzīgajiem lietotājiem, cilvēkiem ar redzes problēmām un visiem citiem interesentiem būt kopējā sabiedrības apritē, lasīt un piedalīties diskusijās par jaunieguvumiem e-vidē, lasīt, klausīties grāmatas sev ierastajos veidos audio
un Braila rakstā.”
Ar šiem projektiem tiek sniegts atbalsts ne vien Latvijas publiskajām bibliotēkām, bibliotēku lasītājiem, izdevējiem, bet arī grāmatu autoriem, rakstniekiem, tulkotājiem, nodrošinot nozares dzīvotspēju un savstarpējo saikni „izdevējs–rakstnieks–lasītājs”,
„augstvērtīga literatūra–kvalitatīva rakstniecība–izglītots, domājošs lasītājs”.

Lai mums visiem veicas turpmākā sadarbība!

Projekta „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” pēcgarša
Liega Piešiņa

2014. gadā Bibliotēku konsultatīvais centrs īstenoja projektu „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās”. Projekta mērķis – pieaugušo lasīšanas veicināšana publiskajās bibliotēkās. Galvenā projekta aktivitāte bija organizēt tikšanās ar populārākajiem un atzītākajiem latviešu rakstniekiem un tulkotājiem. Projekta gaitā 10 rakstnieki un 2 tulkotāji viesojās 28 Latvijas publiskajās bibliotēkās, kur kopskaitā tikās ar 1776 lasītājiem. Projektu finansēja Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Projekta īstenotāji aptaujāja vairākas projektā iesaistītās bibliotēkas un aicināja paust viedokli par ieguvumiem un to, kā rakstnieku un tulkotāju viesošanās ir mainījusi lasītāju lasīšanas paradumus.
Turpinājums 6. lpp.

5

Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens, Nr. 12 (2015. gada 25. februāris)

Projekta „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” pēcgarša (turpinājums)
2014. gada 26. novembrī Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā notika tikšanās ar grāmatu autori Līgu Blauu. Gatavojoties pasākumam,
bibliotēka veica izsnieguma statistisko analīzi par Līgas Blauas grāmatu izsniegumu: „Sirdī palikušie” izsniegta 68 reizes,
„Nospiedumi” – 19 reizes, „Spēle ar dzīvi” – 28 reizes, „Jānis Paukštello” – 29 reizes, „Dzīves stāsti” – 34 reizes, „Jānis Stradiņš” – 19 reizes. Turklāt gandrīz uz visām Līgas Blauas grāmatām bija izveidojusies rinda, piemēram, uz grāmatu par Hariju
Spanovski. Jāpiebilst, ka uz šo grāmatu rinda sāka veidoties vēl pirms tikšanās ar autori. Tas ļauj secināt, ka lasītāji seko informācijai par rakstnieces radošo darbību. Pēc kolēģu sacītā, līdzīga situācija vērojama arī novada bibliotēkās. Patīkami bija redzēt
pasākuma apmeklētājus ne tikai no pilsētas, bet arī no reģiona. Pasākumā piedalījās dažāda vecuma interesenti.
Lai gūtu priekšstatu par pasākuma lietderību, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Iveta Gureviča aprunājās ar apmeklētājiem.
Pensionētā skolotāja Ausma Bērziņa: „Man patīk Līgas Blauas raksti, patīk grāmatas. Izlasījusi esmu četras no tām. Ļoti patīk
valoda, pēc grāmatas izlasīšanas paliek tīras, gaišas sajūtas. Viņa prot pasniegt apkārtējo pasauli gaišās krāsās. Pasākums tāds
pats, kā uztveru Līgu Blauu – tīrs, gaišs, ar labestību skatīta pasaule. Tieši šādi pasākumi jārīko, jo ikdienā vajag gaišumu!”
Maruta Orbidāne no Kalna pagasta: „Interesanta, saistoša tikšanās. Ļoti patika. Līgas Blauas vārds – garantijas zīme. Pēc pasākuma gribēju pateikt patiesu paldies par Harija grāmatu, jo man viņš bija, ir un būs mīļākais aktieris. Diemžēl mana kautrība
man liedza to izdarīt, tāpēc tagad saku: „Paldies!””
Arta Meļņika no Zasas pagasta: „Zināju, ka tāda žurnāliste ir, bet līdz pasākumam neko nebiju lasījusi. Tagad man ir vēlēšanās
izlasīt viņas grāmatas. Nācu uz pasākumu, jo sapratu, ka viņa ir interesants, kolorīts cilvēks un nebiju kļūdījusies! Interesanti
klausīties, jūti, ka teiktais nāk no „dzīva” cilvēka, vienu otru jauno rakstnieku es nesaprotu, ir tāda sajūta, ka viņi dzīvo savā,
izdomātajā pasaulē”.
2014. gada 9. novembrī Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā viesojās Kaspars Pūce. Šajā dienā Jelgavā bija plašs kultūras norišu
piedāvājums, un tāpēc bibliotēkas darbinieki bija satraukti par apmeklētāju interesi un skaitu, bet pēc sarīkojuma varēja teikt, ka
gan apmeklētāju bija pietiekami, gan atsauksmes labas.
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece Dzintra Punga: „Rakstnieku vizītes bibliotēkās ir viens no pēdējā laika labākajiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas piedāvājumiem. Ļoti pozitīvi, ka bija iespējams izvēlēties savai auditorijai piemērotāko
personību. Mēs izšķīrāmies par Kasparu Pūci tādēļ, ka likās tieši viņš mūsu „neorganizētajai” publikai ir vispiemērotākais. Tikšanās ar grāmatas „Pūcesbērna piedzīvojumi padomijā” ir veicinājusi tās popularitāti – no 2014. gada jūnija grāmatu izlasījuši
20 cilvēki, uz to joprojām ir lasītgribētāju rinda. Bija laiks, kad domājām – Jelgavā notiek tik daudz kvalitatīvu pasākumu, nevar
spēt visus apmeklēt, kas tad vēl nāks uz bibliotēkas pasākumiem. Tomēr esam pārliecinājušās, ka tā nav. Ir sabiedrības daļa, kas
interesējas par latviešu literatūru un kuriem šīs tikšanās ir nozīmīgas”.
Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons regulāri pilnveido kultūrvides norises un pasākumus pagastā,
rūpējas, lai tiktu bagātināts sabiedrības redzesloks un kultūras pieredze. 2014. gada 15. maijā Kursīšos notika diskusija-saruna ar
rakstniekiem Andreju Miglu un Valdi Rūmnieku. Vērtējot projektu „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās”, Mārtiņš Lagzdons
saka: „Šādas tikšanās ir nepieciešamas ne tikai lielās pilsētu bibliotēkās, bet arī lauku pagastos, jo sabiedrība vēlas satikt un
iepazīt lasītos autorus klātienē. Tikšanās Kursīšos bija izdevusies, un tā veicināja sadarbību ne tikai starp vietējām iestādēm, bet
arī kaimiņu pagastiem, jo pasākumā piedalījās arī kaimiņu pagasta skolēni, pieaugušie un citi interesenti, kam patīk latviešu
autori un to darbi.”
2014. gada 12. novembrī Bauskas Centrālajā bibliotēkā viesojās Māra Zālīte. Bibliotēkas direktore Baiba Tormane uzskata:
„Rakstnieku vizītes bibliotēkās pozitīvi iespaido bibliotēkas darbu. Tās nepieciešamas vairāku iemeslu pēc. Pirmkārt, jo tālāk
novads atrodas no metropoles, jo mazāka iespēja daļai bibliotēku lasītāju apmeklēt šādus pasākumus (transporta pieejamība,
ceļa izdevumi, ceļā pavadītais laiks). Otrkārt, bibliotēkām ir ierobežoti līdzekļi, lai noorganizētu tikšanās, tādēļ iespēja piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas realizētajā projektā „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” ir neatsverama. Latviešu literatūras cienītāji bieži paši apvaicājas par tikšanās iespējām ar viņus interesējošiem autoriem. Grāmatu lasīšana aktīvi sākas jau
labu laiku pirms tikšanās ar autoru, daļa interesentu gatavojas šim pasākumam labu brīdi pirms tā, mainās ar izlasītajām grāmatām un savstarpēji pārrunā iespaidus. Tā bijis gandrīz pirms visām tikšanās reizēm. Tikšanās ar Māru Zālīti bija plaši apmeklēta. Vēl ilgi pēc tam tika lasītas viņas grāmatas, apspriests tikšanās reizē dzirdētais. Piemēram, grāmata „Pieci pirksti”
pirms pasākuma un pēc tā izsniegta 77 reizes.”
Bauskas novada Brunavas bibliotēkas vadītāja Ilze Kursiša: „Kādi ir reālie ieguvumi no šādām tikšanās reizēm? Aptaujājot aktīvākos savas bibliotēkas šādu pasākumu apmeklētājus, atbilde ir – bagātināšanās ar jauniem iespaidiem. Iecienītas grāmatas
autora personības starojums piešķir viņa grāmatām īpašu pievienoto vērtību, daudzi pēc tikšanās ar autoru grāmatas lasa atkārtoti. Savukārt daudzi autori atzīstas, ka garīgi bagātinās no savu cienītāju pozitīvās enerģijas, bet bibliotēka iegūst jaunus lasītājus, vairāk izsniegtu grāmatu un lielāku atpazīstamību. Tieši tādēļ tikšanās ar rakstniekiem vienmēr būs mīļi gaidītas un pieprasītas!”

Turpinājums 7. lpp.
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Projekta „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” pēcgarša (turpinājums)
2014. gada 5. novembrī Cēsīs viesojās Māra Zālīte, pasākumu apmeklēja 295 interesenti. Stāsta Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Gunta Romanovska: „Lai gan Cēsu bibliotēkas darbinieki paši aicina uz Cēsīm rakstniekus, šis projekts ir vēl
viena iespēja organizēt bibliotēkās kvalitatīvus pasākumus, piedāvāt iedzīvotājiem iespēju tikties ar atzītiem grāmatu autoriem.
Bez LNB darbinieku atbalsta mums nebūtu iespējas tikties ar dzejnieci un dramaturģi Māru Zālīti. Domāju, ka tik liela lasītāju
atsaucība pēdējos gadu desmitos nebija redzēta! Apmeklētāju skaits bija divas reizes lielāks par zāles ietilpību. Dzejniece uzklausīja ļoti daudz pateicības vārdu gan par jaunāko grāmatu „Pieci pirksti”, gan dzeju un aktīvo sabiedrisko darbību. Cilvēki,
neviena nemudināti, paši cēlās kājās un pateicās dzejniecei. Arī pasākums bērniem bija interesants un rosinošs. Liela nozīme ir
tam, ka bērniem ir iespēja grāmatas saistīt ar konkrēto autori. Viņi bija tik ieinteresēti, ka ļoti vēlējas saņemt Māras Zālītes
autogrāfu: tie, kas nebija paņēmuši līdzi autores grāmatu, lūdza parakstu uz savām rokām! Kā pēc pasākuma izteicās Māra Zālīte, arī viņai ir labi padarīta darba sajūta, bijis patīkami uzzināt, ka daudzi no apmeklētājiem lasījuši viņas grāmatu, ka var
redzēt tās nozīmību lasītājiem. Paldies LNB par atbalstu un labvēlību reģionu bibliotēkām.”
2014. gada 8. oktobrī Valmieras integrētajā bibliotēkā viesojās tulkotāja Dace Meiere. Pasākuma apmeklētāju vidū bija jauniete,
kas veikusi pirmos mēģinājumus daiļliteratūras tulkošanā, un bija ļoti aizkustinoši pēc sarīkojuma vērot meistares un mācekles
dialogu.
Valmieras kolēģu viedoklis par projektā organizēto pasākumu nepieciešamību bibliotēkās:
- tiek veicināta lasīšana,
- ar kvalitatīvu pasākumu palīdzību tiek veidots pozitīvs bibliotēku tēls,
- tiek celta bibliotekāru profesionalitāte,
- veidojas veiksmīga mijiedarbība starp lasītāju un autoru, tulkotāju,
- notiek sarunas, kas pilnveido un dod gandarījumu,
- svarīgs faktors ir cilvēks, kurš profesionāli vada pasākumu un sarunu, piemēram, Liega Piešiņa,
- pasākumi kā daļa no mērķtiecīgas latviešu literatūras popularizēšanas,
- iespēja tuvināt un iepazīstināt lasītājus ar kvalitatīvu literatūru,
- atbalsts novadu publiskajām bibliotēkām, kurām pietrūkst finansējuma šādu pasākumu organizēšanai,
- pēc tikšanās reizēm pieaug lasītāju interese par attiecīgo autoru darbiem un palielinās izsniegums.

Kultūras patēriņš un bibliotēkas
Māra Jēkabsone

2014. gada rudenī biedrība „Culturelab” veica pētījumu par Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņu. Pētījuma „Latvijas iedzīvotāju
kultūras patēriņš un līdzdalība kultūras aktivitātēs 2007–2014: pētījumu dati un statistika” pamatā ir 2014. gada augustā organizēta aptauja, kad ar tiešo interviju metodi tika aptaujāti 1047 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Pētījumā sniegts
arī iegūto datu sastatījums ar kultūras jomas statistiku pēdējo septiņu gadu laikā un līdz šim veikto kultūras patēriņa pētījumu
pārskats1.
Kādēļ jāveic kultūras patēriņa pētījumi?
Kultūras patēriņa pētījumi nepieciešami vismaz divu iemeslu dēļ:
• lai izprastu iedzīvotāju kultūras vajadzības, paradumus un veiktu atbilstošu kultūras menedžmentu;
• lai politikas veidotāji varētu sagatavot pierādījumos balstītus politikas plānošanas dokumentus un pieņemtu situācijai visatbilstošākos politikas lēmumus.
Kultūras patēriņa pētījumus var veikt kā nacionālā, tā lokālā līmenī. Diemžēl, lai arī Latvijā pašvaldībām ir liela loma kultūras
pārvaldībā un finansēšanā, tomēr salīdzinoši maz pašvaldību kultūrpolitikas plānošanā balstās uz pētījumiem un datu analīzi.
Pašvaldību vai vietējo plašsaziņas līdzekļu tīmekļa vietnēs veiktās iedzīvotāju aptaujas nevar tikt uzskatītas par reprezentatīvām,
jo atspoguļo tikai konkrēto tīmekļa vietņu apmeklētāju, nevis visu iedzīvotāju viedokli. Kā reprezentatīvus piemērus lokāla līmeņa kultūras patēriņa pētījumiem var minēt „Kultūras patēriņa un pieprasījuma tendences Liepājas pilsētā” (2008) un „Kultūras
patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs” (2014).
Kultūra statistikas spogulī
Kaut gan laikā no 2007. līdz 2013. gadam iedzīvotāju skaits Latvijā samazinājies par 8 %, tādējādi samazinoties potenciālajai
kultūras piedāvājuma auditorijai, ne visas kultūras jomas piedzīvojušas būtisku aktivitāšu samazinājumu un vairākās novērojams

1

Pētījumu pārskatu skat. pētījuma ziņojuma 6.–7. lpp. Visu pārskatā minēto pētījumu ziņojumi pieejami biedrības „Culturelab” sagatavotajā
kultūras pētījumu apkopojumā biedrības tīmekļa vietnes sadaļā „Pētījumi”. Tur pieejami arī daudzi tieši bibliotēkām veltīti pētījumi, piemēram,
„Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem” (2009), „Publisko bibliotēku publicitātes analīze” (2010), „Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloģijas, pakalpojumi un ietekme” (2011), „Latvijas publisko bibliotēku ekonomiskā vērtība un ietekme” (2012).
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Kultūras patēriņš un bibliotēkas (turpinājums)
pat ievērojams pieaugums. Visvairāk audzis Latvijas Nacionālās bibliotēkas lietotāju skaits, septiņu gadu laikā pieaugot par
315 %. Nākamais lielākais pieaugums ir teātru apmeklējumam – 16 %. Pētnieki novērojuši, ka, neskatoties uz arvien plašāku
elektroniskā satura piedāvājumu, iedzīvotāju vēlme apmeklēt teātrus, muzejus, kino un bibliotēkas nav mazinājusies un
ir pat palielinājusies.
Diemžēl atsevišķās kultūras jomās noticis būtisks kritums. Visvairāk kritusies laikrakstu tirāža latviešu valodā (47 %) un grāmatu un brošūru tirāža latviešu valodā (38 %). Par 1/5 samazinājusies arī žurnālu un citu periodisko izdevumu tirāža latviešu valodā
un grāmatu un brošūru skaits latviešu valodā.
1.tabula. Kultūras aktivitāte Latvijā, 2007–2013

Rādītājs

2007

2013

+/–

Iedzīvotāju skaits Latvijā

2 208 840

2 023 825

–185 015

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lietotāji

81 363

337 552

+256 189

Teātru apmeklējums, tūkst.

860

994

+134

Bibliotēku lietotāju kopskaits

1 036 033

1 168 973

+132 940

Muzeju apmeklējums, tūkst.

2404

2658

+254

Kultūras centru skaits

541

559

+18

Kinoseansu apmeklējums, tūkst.

2363

2378

+15

Teātru skaits

9

9

0

Kinoteātru skaits

14

14

0

Laikrakstu skaits latviešu valodā

193

191

–2

Publisko bibliotēku skaits

864

811

–53

Muzeju skaits (ieskaitot filiāles)

127

111

–16

Žurnālu un citu periodisko izdevumu skaits latviešu valodā

286

240

–46

Grāmatu un brošūru skaits latviešu valodā

2366

1910

–456

Bibliotēkas – aizvien apmeklētākas

1. attēls. Atbildēs uz jautājumu „Kāda ir Jūsu pirmā asociācija, ja domājat par kultūru Latvijā” 4. vietu ieņem „Bibliotēka”

Bibliotēku kopskaits Latvijā 2007.–2013. gadā ir samazinājies par 13 %, kas nozīmē likvidētas vai reorganizētas 270 bibliotēkas.
Kā jau minēts iepriekš, pēdējo septiņu gadu laikā noticis izteikts lietotāju skaita pieaugums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
(315 %). Vienlaikus vērojams lietotāju skaita samazinājums citās bibliotēkās: izglītības iestāžu bibliotēkās lietotāju skaits samazinājies par 22 %, speciālajās bibliotēkās par 57 %, bet publiskajās bibliotēkās par 2 %. Lai gan lietotāju skaits Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ir palielinājies, izsniegums tajā pašā laikā samazinājies par 82 %. Līdzīgas izmaiņas vērojamas arī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā – izsniegums ir samazinājies daudz vairāk nekā lietotāju skaits.
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Protams, šajā gadījumā lietotāju skaita un izsnieguma kritumu daļēji var skaidrot ar bibliotēku skaita samazinājumu, taču kā lietotāju skaita, tā izsnieguma samazinājumam ir arī citi iemesli. Turklāt izsniegums jau sen vairs nav galvenais bibliotēku darba
kvalitātes rādītājs.
2. tabula. Bibliotēkas, to lietotāju skaits, izsniegums un apmeklējums, 2007–20132

Rādītājs

2007

2013

+/–

%

Bibliotēku kopskaits

2021

1751

–270

–13

LNB

1

1

0

0

LU Akadēmiskā bibliotēka

1

1

0

0

Augstskolu un koledžu bibliotēkas

48

50

+2

+4

Speciālās bibliotēkas

45

36

–9

–20

Publiskās bibliotēkas

864

811

–53

–6

Izglītības iestāžu bibliotēkas

1062

852

–210

–20

Lietotāju kopskaits

1 036 033

1 168 973

132 940

+13

LNB

81 363

337 552

+256 189

+315

LU Akadēmiskā bibliotēka

22 562

16 675

–5887

–26

Augstskolu un koledžu bibliotēkas

134 940

113 873

–21 067

–16

Speciālās bibliotēkas

29 210

12 670

–16 540

–57

Publiskās bibliotēkas

439 017

432 115

–6902

–2

Izglītības iestāžu bibliotēkas

328 941

256 088

–72 853

–22

Izsnieguma kopskaits, milj. eks.

29,1

24,3

–4,8

–16

LNB

1,7

0,3

–1,4

–82

LU Akadēmiskā bibliotēka

4,2

1,3

–2,9

–69

Augstskolu un koledžu bibliotēkas

5,6

2,7

–2,9

–52

Speciālās bibliotēkas

0,9

0,2

–0,7

–78

Publiskās bibliotēkas

16,7

13,1

–3,6

–22

Apmeklējuma kopskaits (reizes)

12 069 574

17 343 331

+5 273 757

+44

LNB

786 198

832 022

+45 824

+5

LU Akadēmiskā bibliotēka

434 753

1 761 802

+1 327 049

+305

Augstskolu un koledžu bibliotēkas

2 656 179

5 151 947

+2 495 768

+94

Speciālās bibliotēkas

428 357

105 483

–322 874

–75

Publiskās bibliotēkas

7 764 087

9 492 077

+1 727 990

+22

Muzeju statistika rāda, ka akreditēto muzeju skaits laikā no 2007. līdz 2013. gadam samazinājies par 13 %,
taču vienlaikus muzeju apmeklējums ir pieaudzis par 11 %. Bibliotēku apmeklējuma kopskaits pie identiska bibliotēku skaita samazinājuma (13 %) ir trīs reizes lielāks – 44 %.
Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņa rādītāji un prognozes
Visbiežāk iedzīvotāji apmeklē kultūras pasākumus savā pilsētā vai pagastā. Daudz ir arī tādu, kas dodas uz pasākumiem Rīgā,
savā novadā un savā reģionā. Interesanti, ka vairāk ir tādu cilvēku, kuri dodas uz pasākumiem galvaspilsētā, nevis savā novadā
vai reģionā. Tāpat jāuzsver, ka pasākumu apmeklēšanas biežums kopumā ir zems – tikai 1/4 kultūras pasākumus savā dzīvesvietā apmeklē vismaz reizi mēnesī, un tikai 1/10 vismaz reizi mēnesī dodas uz pasākumiem ārpus savas dzīvesvietas.

2

Pētījumā bibliotēku apmeklējuma statistikas dati netika aplūkoti. Ainas pilnīgošanai tabula papildināta ar bibliotēku apmeklējuma datiem.
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Kultūras patēriņš un bibliotēkas (turpinājums)
Secinājums – lai gan kultūras pasākumus apmeklē lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, regulāro apmeklētāju īpatsvars ir
zems, tāpēc kultūras pasākumu auditorijas pieaugumu labāk veidot, balstoties esošo apmeklētāju regularitātes palielināšanu, nevis jaunu apmeklētāju piesaisti.
Aktīvākie kultūras pasākumu apmeklētāji ir skolēni un studenti, augstāko izglītību ieguvušie, speciālisti un ierēdņi, iedzīvotāji ar
augstākiem ienākumiem, publiskajā sektorā strādājošie, kā arī vadītāji un uzņēmēji. Neaktīvākie – pensionāri, vecumgrupa no 55
līdz 74 gadiem, bezdarbnieki, iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem, pamatizglītību ieguvušie, nepilsoņi un tie, kas dzīvo vieni.
Piebilstams, ka iedzīvotāju kultūras aktivitātei nav reģionālu atšķirību – kultūras pasākumu apmeklēšanas aktivitāte ir līdzīga
visos reģionos. Pētnieki uzskata, ka jau tuvākajā laikā stratēģiski būtiska kultūras auditorijas daļa būs seniori.
Visapmeklētākā kultūras aktivitāte ir pagasta, pilsētas vai novada svētki (69 % iedzīvotāju tādus apmeklējuši vismaz reizi gadā).
Populāra ir arī grāmatu lasīšana (55 %), muzeju apmeklēšana (54 %) un Latvijas apceļošana (53 %). Ja vērtē aktivitāšu regularitāti (rādītājs – vismaz reizi mēnesī), visizplatītākā kultūras aktivitāte ir grāmatu lasīšana (28 % apgalvo, ka izlasa ne mazāk par
vienu grāmatu mēnesī), bibliotēkas apmeklēšana (21 %), baznīcas apmeklēšana (16 %) un raidījuma „100 g kultūras” skatīšanās
(13 %). Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir devušies uz kādu kultūras pasākumu vismaz reizi gadā, tomēr regulāro apmeklētāju
īpatsvars ir neliels un nepārsniedz 1/3.
Bibliotēku vismaz reizi gadā apmeklē 41 %, bet vismaz reizi mēnesī 21 % iedzīvotāju.
Diemžēl pētnieki novērojuši, ka pēdējo septiņu gadu laikā lielākajā daļā kultūras piedāvājuma vispārējā iedzīvotāju aktivitāte ir
samazinājusies. Piemēram, aptuveni par 10 % samazinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kuri lasa grāmatas. 7 % pieaugums vērojams
muzeju un brīvdabas pasākumu savā pilsētā vai pagastā apmeklējumam. Pētnieki to skaidro ar aizvien pieaugošo Muzeju nakts
un novadu, pilsētu un pagastu svētku popularitāti. Tas nozīmē, ka pieaug to kultūras aktivitāšu popularitāte, kas ir pieejamas
bez maksas.
Kultūras pasākumu neapmeklēšanas iemesli

2. attēls. Galvenie kultūras pasākumu neapmeklēšanas iemesli

Divi visbiežāk minētie kultūras pasākumu neapmeklēšanas iemesli ir finanšu trūkums (tajā skaitā biļešu dārdzība) un laika trūkums. Rīgā dzīvojošie biežāk norāda uz biļešu dārdzību, citās pilsētās dzīvojošie uz kultūras pasākumu retumu, lauku iedzīvotāji
uz transporta problēmām.
2 % iedzīvotāju atzīmē, ka viņiem pietrūkst bibliotēkas.
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Kultūras patēriņš un bibliotēkas (turpinājums)
Kultūras „kūtruma” pamatā var būt kā intereses trūkums, tā ierobežotas materiālās iespējas. Taču pētnieki secinājuši, ka labklājības pieaugums būtiski neietekmētu kultūras patēriņu. Materiālo iespēju uzlabošanās drīzāk palielinātu esošā apmeklējuma regularitāti, nevis piesaistītu vairāk interesentu. Kultūras patēriņu izšķirīgāk ietekmē nevis ienākumu līmenis vai izglītība, bet
ģimenes tradīcijas un attieksme pret kultūru, bērnības pieredze un pašu līdzdalība kultūras aktivitātēs.
Auditorijas piesaistes atslēga – līdzdalība
Aktīva līdzdalība kultūrā sekmē aktivitāti arī citās jomās. Latvijas iedzīvotāji ir samērā aktīvi – vairāk nekā puse aptaujāto ir
iesaistīti vismaz vienā vai divās līdzdalības aktivitātēs, un kopējais aktivitātēs iesaistīto īpatsvars sastāda 65 %. Pētnieki izvirza
tēzi, ka līdzdalībā aktīvākie ir aktīvāki arī kultūras patēriņā. To pierāda arī pētījuma dati – tie, kuri paši personīgi ir iesaistīti kultūras aktivitātēs, gada laikā apmeklējuši vidēji 10,7 kultūras pasākumus, kamēr tie, kuri paši personīgi nav iesaistīti nekādās aktivitātēs, tikai 5,7 pasākumus. Tas nozīmē, ka iedzīvotāju kultūras aktivitātes sekmēšanai ir būtiski aktivizēt kā patēriņu, tā
līdzdalību un personīgu iesaisti. Secinājums – personīgas līdzdalības veicināšana ir veids kā palielināt auditoriju.

3. attēls. Populārākās iedzīvotāju kultūras līdzdalības aktivitātes. Daļu no tām savā labā var izmantot arī bibliotēkas

Sportošana, fotografēšana, filmēšana, amatniecība un rokdarbi ir biežākās Latvijas iedzīvotāju līdzdalības aktivitātes. Aktīvāki
līdzdalībā ir skolēni un studenti, jaunieši, vadītāji un uzņēmēji, augstāko izglītību ieguvušie, bet mazāk aktīvi – pensionāri un
bezdarbnieki.
Informācijas kanāli un to loma mērķauditoriju piesaistē
Televīzija, internets un sociālie tīkli ir visefektīvākie informācijas kanāli auditorijas sasniegšanai. 2007. un 2008. gadā viens no
trim populārākajiem informācijas gūšanas avotiem bija laikraksti (2007. gadā – 44 %, 2008. gadā – 35 % aptaujāto), taču 2013.
gadā drukātos izdevumus kā ērtāko informācijas avotu minējuši tikai 18 % aptaujāto. Secinājums – ir kritusies iespiesto plašsaziņas līdzekļu loma. To apliecina arī jau iepriekš minētais žurnālu un citu periodisko izdevumu skaita un tirāžas kritums. Pārējo
informācijas kanālu loma tik izteikti nav mainījusies.
Dažādās vecuma grupās vērojams atšķirīgs informācijas kanālu vērtējums. Gados jaunāku iedzīvotāju vidū populārākie informācijas avoti ir internets, sociālie tīkli un paziņas, draugi, kamēr seniori priekšroku joprojām dod tradicionāliem līdzekļiem: televīzijai, radio, drukātajiem izdevumiem. Vecuma grupā no 35 līdz 44 gadiem izteikti biežāk nekā citās vecuma grupās kā ērtākais
informācijas avots minēti ziņu portāli, bet vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem – afišas. Tas nozīmē, ka sekmīgai auditorijas
sasniegšanai ir precīzi jādefinē vecuma grupas – katrai no tām ir atšķirīgi efektīvākie informēšanas kanāli. Efektīvāka
rezultāta iegūšanai vēlams izmantot visus minētos informācijas kanālus, jo tikai viena vai divu informācijas kanālu izmantošana
ievērojami sašaurina sasniedzamo auditoriju. Tāpat jāņem vērā, ka arī auditorija (īpaši jaunieši) var tikt uztverta (un izmantota)
kā informācijas sniegšanas kanāls, jo viņi raksta atsauksmes sociālajos tīkos, iesaka pasākumus utt.
Galvenais ieteikums – nevis informēt auditoriju, bet „sarunāties”. Ir jāpārorientējas no vienpusējas
informēšanas par aktualitātēm un kultūras notikumiem uz atvērtu divpusēju dialogu ar auditoriju
kopumā un pat ar katru tās pārstāvi individuāli.
Kultūra virtuālajā vidē – vēl aizvien „neapgūta sala”
Internets un modernās tehnoloģijas, no vienas puses, sniedz jaunas iespējas gan kultūras patēriņam, gan līdzdalībai, bet, no otras
puses, ir konkurents „tradicionālajam” kultūras piedāvājumam. Pētījuma dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāji virtuālas kultūras
Turpinājums 12. lpp.
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Kultūras patēriņš un bibliotēkas (turpinājums)
aktivitātes veic biežāk nekā „klasiskas” kultūras aktivitātes: 1/5 izmanto internetu ar kultūru saistītām vajadzībām ne retāk kā
reizi mēnesī, vēl 1/5 – ne retāk kā 1–3 reizes mēnesī. Izteikti aktīvāki interneta izmantotāji ar kultūru saistītām vajadzībām ir
vadītāji un uzņēmēji, skolēni un studenti, augstāko izglītību ieguvušie, iedzīvotāji ar augstiem ienākumiem, speciālisti un ierēdņi. Mazaktīvi ir pensionāri, vecuma grupa no 55 līdz 74 gadiem, bezdarbnieki un iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem.
Pētnieki secinājuši, ka virtuālās vides potenciāls kultūras jomā vēl nav pilnībā apgūts, un viens no veidiem, kā paplašināt „tradicionālā” kultūras piedāvājuma auditoriju, ir aktīvāks mārketings internetā
un kultūras produktu digitalizācija.
Virtuālās iespējas nereti tiek uzskatītas par apdraudējumu „tradicionālajam” kultūras patēriņam. Lai gan kopumā šāda tendence
ir novērojama, to nav iespējams absolutizēt. Pētījuma dati liecina, ka, piemēram, 44 % no tiem, kas lejuplādē filmas internetā,
vismaz reizi gadā dodas arī uz kino, un 58 % no tiem, kas lejuplādē mūzikas ierakstus, apmeklē arī koncertus.
Kā izskatāmies uz Eiropas fona?
Iespēju Latvijas iedzīvotāju kultūras aktivitāti salīdzināt ar citām Eiropas Savienības (ES) valstīm dod Eiropas Komisijas pasūtītais un 2013. gadā īstenotais Eirobarometra pētījums „Kultūras pieejamība un līdzdalība” („Cultural Access and Participation”).
Iecienītākā eiropiešu kultūras aktivitāte ir kultūras programmu skatīšanas televizorā vai klausīšanās radio – regulāri to dara 72 %
ES dalībvalstu pilsoņu (Latvijā šis rādītājs ir 83 %, un tas ir ceturtais augstākais ES). Otra populārākā aktivitāte ir grāmatu lasīšana – 68 % eiropiešu pēdējā gada laikā ir vismaz reizi lasījuši grāmatu. Visčaklākie grāmatu lasītāji ir Zviedrijā, kur grāmatu kaut reizi pēdējā gada laikā ir lasījuši 9/10 iedzīvotāju. Daudz lasa arī Nīderlandē un Dānijā (attiecīgi 86 % un 82 % iedzīvotāju). Latvieši lasa mazāk nekā igauņi (attiecīgi 72 % un 78 % iedzīvotāju), taču vairāk nekā lietuvieši (66 %). 3
Publisko bibliotēku vismaz reizi pēdējā gada laikā ir apmeklējuši 39 % Latvijas iedzīvotāju. Kaut arī
šis rādītājs ir augstāks par ES vidējo (31 %), tas ir zemāks par publisko bibliotēku apmeklējumu
Zviedrijā (74 %), Somijā (66 %) un Dānijā (63%). 4

2014. gads Latvijas Bibliotēku portālā
Kristīne Deksne

Kā ik gadu, arī 2014. gadā turpinājās darbs pie Latvijas Bibliotēku portāla satura veidošanas un uzlabošanas. Gada nogalē Kultūras informācijas sistēmu centrs, kas ir Latvijas Bibliotēku portāla tehniskais uzturētājs, noslēdza līgumu ar SIA „Lightsoft Solutions” par Latvijas Bibliotēku portāla sistēmas pilnveidošanu un uzturēšanu. Līgumā paredzēta konstatēto kļūdu novēršana un
uzlabojumu veikšana, kā arī uzturēšana. Uzsākts darbs pie kritisko (1. prioritātes) kļūdu novēršanas, 2015. gadā pakāpeniski tiks
labotas un pilnveidotas pārējās prasības.
Portāla apmeklējuma statistika 2014. gadā:
kopējais apmeklējums: 200 384 (no tiem 60,3 % – jauni apmeklējumi, 39,7 % – atgriezušies portālā atkārtoti);
unikālie apmeklējumi: 128 271;
vidējais apmeklējums: 548 dienā;
lapu skatījumi: 563 205.
Analizējot portāla piedāvātā satura apmeklējuma statistiku, jāsecina, ka portāla lietotāju vidū populārākās sadaļas ir: Mājaslapa,
Nozares informācija, Mana bibliotēka, Darba piedāvājumi, Forums.
Valstis, no kurām bijis visvairāk apmeklējumu
Valsts
Latvija
Somija
Apvienotā Karaliste
Amerikas Savienotās Valstis
Vācija
Lietuva
Zviedrija
Īrija
Krievija
Nīderlande

Apmeklējumu skaits
190 857
1722
1395
801
595
546
404
367
276
265

3

%
95,25
0,86
0,70
0,40
0,30
0,27
0,20
0,18
0,14
0,13

Avots: Lāce, Alise. Iespēja patērēt... kultūru! TNS [tiešsaiste], 17.12.2013. Pieejams: http://www.tns.lv/newsletters/2013/39/?
category=tns39&id=social_kulturas_paterins
4
Turpat.
Turpinājums 13. lpp.
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2014. gads Latvijas Bibliotēku portālā (turpinājums)
Latvijā visvairāk apmeklējumu bijis no Rīgas (137 562), Madonas (10 299), Daugavpils (6191), Liepājas (4156), Ventspils
(3586), Kuldīgas (3420), Jēkabpils (2101).
Vēlos pateikties sadarbības partneriem un visiem, kas iesūtīja informāciju, diskutēja forumā, komentēja ziņas un notikumus!
Portāla saturs un tā kvalitāte atkarīga no mums visiem, arī no bibliotēku ieinteresētības un aktivitātes informācijas iesūtīšanā vai
savas bibliotēkas profila veidošanā. Starp aktīvākajiem portāla sadarbības partneriem informācijas sniegšanā vēlos minēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas struktūrvienības, Latvijas Universitātes bibliotēku, Rīgas Tehniskās Universitātes bibliotēku, Rīgas
Centrālo bibliotēku, Ventspils bibliotēku, Limbažu Galveno bibliotēku, Jelgavas Zinātnisko bibliotēku, Kuldīgas Galveno bibliotēku, Gulbenes bibliotēku, Kultūras informācijas sistēmu centru un Rakstniecības un mūzikas muzeju. Stabila sadarbība izveidojusies arī ar daudzām izdevniecībām: Zvaigzne ABC, Jumava, Tiesu namu aģentūra, LU Akadēmiskais apgāds, Dienas Grāmata, Lietusdārzs u. c.
Kopumā 2014. gadā Latvijas Bibliotēku portāla galvenajā lapā publicētas 2008 informācijas vienības:
ziņu sadaļā publicētas 778 aktualitātes;
pasākumu kalendārā iekļauta informācija par 507 notikumiem;
pievienotas 54 patstāvīgas galerijas;
publicēta informācija par 669 jaunākajām grāmatām.
Tā kā ikvienai Latvijā reģistrētai bibliotēkai Latvijas Bibliotēku portālā ir iespēja veidot savu profilu un uzkrāt lokālo saturu,
janvāra sākumā tika apkopota un izsūtīta statistika par reģionu galveno bibliotēku profilu apmeklējumu. Ja vēl kāda bibliotēka
nav saņēmusi un vēlas saņemt savas bibliotēkas Latvijas Bibliotēku portāla profila statistiku, lūgums rakstīt uz e-pastu
portals@lnb.lv.
Latvijas Bibliotēku portāls ir specializēts nozares portāls, un daudzi nozares speciālisti izteikuši vēlmi vienkopus redzēt
profesionālo notikumu kalendāru. Tādēļ lūgums bibliotēkām, nozares sabiedriskajām organizācijām sūtīt informāciju
(portals@lnb.lv) par plānotajiem nozares nacionāla un reģionāla līmeņa pasākumiem un notikumiem, lai tie varētu tikt
atspoguļoti Latvijas Bibliotēku portāla nozares informācijas kalendāra sadaļā. Kalendārs mums visiem kalpos kā instruments plānošanas darbā.
Lai mums visiem radošs un vērtīgiem profesionālajiem notikumiem bagāts 2015. gads!

Pasākumu cikls „Tiekamies bibliotekāru stāvā”
Anda Saldovere

Lai attīstītu ieceri par Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavu kā visiem bibliotēku nozares speciālistiem pieejamu profesionālu norišu, diskusiju un ideju ģenerēšanas vietu, 2015. gada janvārī uzsākts jauns pasākumu cikls – „Tiekamies bibliotekāru
stāvā: jaunieguvumi un pieredze”. Pasākumi plānoti katra mēneša pēdējā trešdienā plkst. 11.00, to norises vieta – Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava (8. stāvs).
Katru pasākumu plānots veltīt konkrētai bibliotēku darba aktualitātei vai tēmai. Tikšanās sastāvēs no divām daļām: vispirms tiks
sniegts ieteicoša rakstura ieskats lasītavas krājuma izdevumos, pēc tam – dots vārds kolēģiem, kuri pēdējā laikā guvuši interesantu ar konkrēto tēmu saistītu pieredzi, piemēram, apmeklējot kādu ārvalstu bibliotēku, un vēlas dalīties iespaidos, prezentēt inovatīvas idejas vai praksei lietderīgus atklājumus. Plānots, ka jaunā pasākumu cikla viesi būs ne vien akadēmisko un publisko bibliotēku speciālisti, bet arī citu informācijas institūciju pārstāvji. Priecāsimies, ja pasākumu apmeklētāji iesaistīsies sarunā – tikai kopīgi diskutējot, var iedzīvināt radošus jauninājumus bibliotēku ikdienas norisēs.
Pirmais jaunā cikla pasākums bija veltīts bibliotēku pakalpojumiem un lasītāju apkalpošanas jautājumiem. Tajā piedalījās Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja Evija Vjatere, kura stāstīja par savu neseno dalību starptautiskajā konferencē „Nacionālā bibliotēka un tās lasītājs: transformācijas problēmas” Sanktpēterburgā un tajā gūtajām atziņām. Savukārt Bibliotēku un informācijas
zinātņu lasītavas galvenā bibliotekāre Elita Vīksna piedāvāja jaunu, netradicionālu redzējumu uz vairākiem ar lasītāju apkalpošanas darbu saistītiem aspektiem, ko bija sagatavojusi, izpētot pēdējā laikā lasītavā saņemtos nozares izdevumus.
Abas kolēģes bija sagatavojušas interesantu un bagātīgu materiālu, sasaistot redzēto, dzirdēto un izlasīto ar reālām dzīves situācijām, ar ko nākas saskarties ikvienam bibliotekāram, tāpēc dabiski un nepiespiesti raisījās diskusijas, kurās klātesošie dalījās ar
savā ikdienas darbā gūto pieredzi. Tā kā pasākums bija kupli apmeklēts un tā viesi bija dažādu bibliotēku pārstāvji, tika spriests
par visiem kopīgām bibliotēku pakalpojumu aktualitātēm. Lai gan akadēmisko, publisko un speciālo bibliotēku darba metodes ir
nedaudz atšķirīgas, to mērķis – apmierināts lasītājs – ir kopīgs visiem!
Pasākuma organizētāji bija gandarīti, jo radās pārliecība, ka šādas profesionāļu tikšanās brīvā, neformālā gaisotnē ir gaidītas un
noderīgas. Līdzās jaunajam pasākumu ciklam lasītavā turpināsies arī divi jau agrāk popularitāti guvušie pasākumu cikli – „Ko
lasa bibliotēku nozares speciālisti” un “Maģistru diena”.
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Pasākumu cikls „Tiekamies bibliotekāru stāvā” (turpinājums)
Nākamā pasākumu cikla „Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze” tikšanās reize būs jau pavisam drīz, tāpēc
aicinām sekot informācijai bibliotēku vēstkopās, LNB tīmekļa vietnē un citur! Priecāsimies, ja ne tikai apmeklēsiet mūsu pasākumus, bet arī atsūtīsiet idejas un ierosinājumus nākamajām tikšanās reizēm, kā arī ieteiksiet kolēģus, kas vēlas pastāstīt par nozares jaunievedumiem. Latvijas bibliotēkās strādā daudz erudītu un atsaucīgu profesionāļu, bet ne mazāk ir arī tādu, kuri vēlas
mācīties, ieviest jaunus pakalpojumus, padarīt savas bibliotēkas apmeklētājiem arvien draudzīgākas. Tāpēc dalīsimies pieredzē
un pilnveidosim savu darbu visi kopā!
Uz tikšanos bibliotekāru stāvā!

Top jauns izdevums par novadpētniecību bibliotēkās
Marlēna Krasovska

Ļoti daudziem bibliotekāriem Latvijā novadpētniecība nav tikai viens no neskaitāmajiem amata pienākumiem. Tā ir sirdsdedze,
mīlestības pilns veltījums dzimtajam novadam, tā ļaudīm, savai tautai un zemei.
Laika gaitā bibliotēkās tapuši unikāli novadpētniecības krājumi, kas ietver vēstures liecības par novadu, ievērojamiem novadniekiem, sociālās, ekonomiskās un kultūras dzīves sasniegumiem, paaudžu paaudzēs saglabātām tradīcijām un vērtībām.
Visā pasaulē novadpētniecības darbs kļūst arvien aktuālāks, izvirzoties par vienu no prioritārajiem publisko bibliotēku darbības
virzieniem. Cilvēku interese par savu dzimtu, dzimto vietu, novada kultūrvēsturi strauji aug, palielinās pieprasījums pēc novadpētniecības resursiem un to izmantojamības rādītāji. Kas izraisījis šo interesi? Viena no galvenajām pētījumos gūtajām atziņām –
tie ir identitātes meklējumi. Globalizācijas procesu ietekmē izzūdot ģeogrāfiskajām, sociālajām un kultūru robežām, vērojama arī
vēsturisko un tradicionālo identitātes formu sairšana. Identitāte vairs nav iedzimta, mantota vai citādi iepriekš noteikta. Mūsdienu cilvēks atrodas mainīgā plūstošas nenoteiktības pasaulē, kura sniedz viņam daudzas individuālās izvēles brīvības, tajā skaitā
savas identitātes definēšanu. Identitāte kļuvusi par katra indivīda individuālo projektu – procesu, kurā viņš meklē, veido, konstruē savu patību, izpratni par to, „kas es esmu un kādas vērtības pārstāvu”. Daudzi identitātes meklējumos atgriežas pie savām
saknēm, rodot tur neizsmeļamu pašatklāsmes un spēka avotu, un cilvēkam tik nepieciešamo piederības un iesakņotības izjūtu.
Veicot novadpētniecības darbu, bibliotekāri kļūst par sava novada kolektīvās atmiņas, unikalitātes un savdabības koda glabātājiem. Tādēļ svarīgi, lai novadpētniecības darbs bibliotēkās tiktu veikts profesionāli augstā kvalitātē, radoši un inovatīvi, kā arī
novadpētniecības kolekcijām tiktu nodrošināta plaša pieejamība un publicitāte.
Ņemot vērā novadpētniecības darba nozīmīgumu, Bibliotēku konsultatīvajā centrā iecerēts sagatavot un izdot novadpētniecības
aktuālajiem jautājumiem veltītu konsultatīvo izdevumu. Tā kā daudzi novadpētniecības teorijas un prakses jautājumi joprojām ir
neskaidri vai tiek atšķirīgi traktēti, to apspriešanai aprīlī paredzēts organizēt fokusgrupu diskusijas. Fokusgrupu diskusijas tiks
organizētas sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas pasniedzējiem, studentiem, kas bakalaura un maģistra darbu ietvaros veic pētījumus novadpētniecības laukā, kā arī novadpētniecības darba
praktiķiem. Atsevišķu novadpētniecības darba problēmu izvērtēšanai tiks piesaistīti attiecīgo jomu speciālisti.
Pašlaik tiek apzināts tēmu loks, par kurām būtu nepieciešamas diskusijas. Viens no nozīmīgākajiem novadpētniecības darba virzieniem šobrīd ir novadpētniecības materiālu digitalizācija un kvalitatīvu novadpētniecības resursu piedāvājums tiešsaistē, nodrošinot šīm kolekcijām pēc iespējas plašāku pieejamību. Liela daļa novadpētniecības kolekciju Latvijā joprojām nav digitalizētas, savukārt digitalizētie resursi bieži vien ir pieejami tikai uz vietas bibliotēkā. Uzmanības lokā ir arī novadpētniecības krājuma
un digitālo resursu popularizēšanas jautājumi. Vairākkārt izskanējusi nepieciešamība nodrošināt iespēju piekļūt novadpētniecības materiāliem no viena pieejas punkta, izveidojot vienotu virtuālo platformu vai vienotu novadpētniecības datubāzu sistēmu
valstī – cik tas ir perspektīvi? Aktuāla ir jaunu novadpētniecības materiālu radīšana (datubāzes, fotoarhīvi, publikācijas un novadpētnieciski izdevumi, mobilās lietotnes, interaktīvas datorspēles, tūrisma ceļveži, kultūrvēsturiskas ekskursijas reālajā un
virtuālajā vidē, izstādes, filmas), kā arī lietotāju iesaistīšana novadpētniecības kolekciju veidošanā.
Mūsdienīgam novadpētniecības darbam nepieciešamas jaunas teorētiskās un praktiskās zināšanas, tādēļ aktuāls ir jautājums par
zināšanu un prasmju apgūšanas un pilnveidošanas iespējām (digitalizēšana, attēlapstrāde, maketēšana, datubāzu izstrāde, tīmekļa vietņu izveide, metadati, autortiesības u. c.). Kāda ir bibliotēku novadpētniecības kolekciju kvalitāte, vai tās ir zinātniski izmantojamas (piemēram, izglītībai, pētniecībai)?
Izdevumā paredzēts sniegt informāciju par atbalsta institūcijām novadpētniecības darbam: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas nodaļa, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēka, Latvijas Bibliotekāru biedrības Novadpētniecības sekcija, Latvijas Valsts vēstures arhīva projekts „Raduraksti”, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija „Dzīvesstāsts”,
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta projekts „Nacionālā mutvārdu vēsture”, Latvijas Nacionālās digitālās
bibliotēkas projekts „Zudusī Latvija” u. c.
Sekmīgs novadpētniecības darba priekšnoteikums ir sadarbība. Kādas ir atmiņas institūciju sadarbības perspektīvas, kā nodalīt
atbildības sfēras, nedublējot novadpētniecības darbu, bet apvienojot un koordinējot resursus kopīgu mērķu sasniegšanā?
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Top jauns izdevums par novadpētniecību bibliotēkās (turpinājums)
Sadarbība novadpētniecības jomā tiek izvērsta arī ar kultūras un izglītības iestādēm, pētnieciskajiem institūtiem, tūrisma informācijas centriem, citām pašvaldības un valsts iestādēm un struktūrām, nevalstiskajām organizācijām, neformālajām sabiedrības
grupām, plašsaziņas līdzekļiem, privātpersonām (vietējie novadpētnieki, vēstures entuziasti, iedzīvotāji, ārzemēs dzīvojošie tautieši, brīvprātīgie) u. c.
Izdevumā paredzēts apskatīt arī citus novadpētniecības darba metodoloģijas jautājumus un popularizēt labāko novadpētniecības
darba pieredzi. Tādēļ lūgums ikvienam, kuram rūp novadpētniecības darba attīstība, iesaistīties un aktīvi piedalīties izdevuma tapšanā: dalīties savā pieredzē, pārdomās, idejās, aktualizēt problēmas, sniegt ieteikumus, rosināt tēmas, uzdot
jautājumus ekspertiem u. c. Priecāsimies, ja pastāstīsiet, kas ir jūsu novadpētniecības kolekciju lietotāji, kā jūs popularizējat
savas novadpētniecības kolekcijas, kādi ir pieejamie finansējuma avoti, tehnoloģiskā kapacitāte, kāda praktiskā palīdzība un apmācība nepieciešama. Kas ir jūsu novadpētniecības darba sadarbības partneri? Cik daudz darba laika varat veltīt novadpētniecības darbam? Vai jūsu bibliotēkai ir izstrādāta novadpētniecības koncepcija, un vai tāda vispār ir vajadzīga? Vai novadpētniecības
resursi ir kataloģizēti, vai kolekcijas (vai informācija par tām) ir attālināti pieejamas? Visos minētajos jautājumos lūgums sazināties ar izdevuma veidotāju, Bibliotēku konsultatīvā centra galveno bibliotekāri Marlēnu Krasovsku.
Kontakti saziņai:
marlena.krasovska@lnb.lv
67716049

Jaunumi Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijā
Inese Kazāka

Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija turpina apspriest un apstiprināt terminus un to definīcijas no jaunā
statistikas standarta ISO 2789:2013 Information and documentation. International library statistics. Apjomīgo darbu (vairāk
nekā 100 terminu) uzsākām 2014. gada nogalē. Notikušas jau vairākas sēdes, kurās piedalās arī Bibliotēku konsultatīvā centra
galvenā speciāliste statistikas jautājumos Baiba Bierne.
Standarta piektais izdevums atceļ un aizstāj ceturto izdevumu (ISO 2789:2006, latviski LVS ISO 2789:2007 Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika) un ir tā pārstrādātais variants, kurā novērstas daudzas praktiskās izmantošanas
problēmas, kā arī iekļautas jaunās bibliotēku pakalpojumu attīstības tendences.
Bibliotēkas izmantošanas veids fiziskajā bibliotēkā laika gaitā mainās. Pētījumi liecina, ka aizvien vairāk lietotāju apmeklē bibliotēku arī citu iemeslu dēļ, ne tikai, lai patapinātu izdevumus vai citādi izmantotu bibliotēku krājumus. Lietotāji nāk, lai saņemtu
profesionālu palīdzību tiešajā saskarsmē ar bibliotekāru, lai mācītos un studētu, lai meklētu informāciju un iedvesmu, lai piekļūtu
internetam un izmantotu bibliotēku kā tikšanās vietu vai nu atpūtai, vai grupu darbam. Arvien vairāk bibliotēku piedāvā bezvadu
piekļuvi, tādējādi ļaujot lietotājiem ar savām ierīcēm piekļūt digitālajiem materiāliem un tiešsaistes resursiem jebkur bibliotēkā.
Vēl pavisam nesen bibliotēkas sāka reaģēt uz strauji augošo mobilo tehnoloģiju jomu. Arvien populārākas kļūst dažādas mobilās
ierīces. Tās apvieno datora, audio atskaņotāja, fotoaparāta, videokameras un mobilā tālruņa funkcijas. Tā kā strauji pieaug mobilā interneta izmantošana, bibliotēkas pielāgo savus pakalpojumus izmantošanai mobilajās ierīcēs.
Jaunie bibliotēku pakalpojumi un attīstības virzieni nenovēršami veicinājuši izmaiņas standarta struktūrā, kā arī izmantotajā terminoloģijā. Līdzšinējais A pielikums, kurā bija iekļautas elektronisko resursu un pakalpojumu definīcijas un procesi, šajā standartā iekļauts dokumenta pamatdaļā, jo šie resursi un pakalpojumi jau kļuvuši par bibliotēku darba ikdienu.
Salīdzinot ar 2006. gada variantu, jaunā standarta terminu skaidrojumos un latvisko ekvivalentu izveidē veicam vairākas izmaiņas un labojumus, piemēram, „lasītājs” aizvietots ar „lietotājs”, „dokuments” – daudzviet aizvietojām ar „resurss” vai „vienība”.
Īpašu uzmanību pievēršam terminiem, kuri attiecas uz elektroniskajiem resursiem un pakalpojumiem, kā arī no jauna iekļautajiem terminiem, kas iepriekšējos standartos nav bijuši. Terminu apspriešanas procesā ņemam vērā, ka apstiprinātās terminu definīcijas būs izmantojamas tikai statistikā.
Daži apstiprinātie termini

emuārs
blogs

blog
weblog

Vietne, kurā tiek nodrošināta pastāvīgu tīmekļa saišu un/vai komentāru publicēšana par kādu tēmu vai jautājumu (plašākā vai šaurākā skatījumā), bieži – īsu
ierakstu formā apgriezti hronoloģiskā secībā, kad jaunākā pievienotā informācija parādās kā pirmā.
1. PIEZĪME. Informāciju var rakstīt vai apkopot bloga īpašnieks, savu ieguldījumu var sniegt arī lietotāji.
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Jaunumi Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijā (turpinājums)
pasākums

event

Iepriekš sagatavota aktivitāte ar kultūras, audzinošu, sociālu, politisku, izglītojošu u. c. mērķi.
PIEMĒRS. Izstādes, tikšanās ar autoriem, diskusijas, semināri.
1. PIEZĪME. Adaptēts no ISO/TR 28118:2009.
2. PIEZĪME. Ietver tikai tos pasākumus, ko sagatavojusi bibliotēka (arī sadarbībā ar citām institūcijām un ārpus bibliotēkas telpām). Neietver pasākumus, ko
bibliotēkas telpās bez bibliotēkas līdzdalības organizē citas institūcijas.
3. PIEZĪME. Neietver lietotāju apmācību un ekskursijas bibliotēkā.
4. PIEZĪME. Ietver pasākumu ciklus. Katru cikla pasākumu uzskaita atsevišķi.
5. PIEZĪME. Ietver virtuālos pasākumus.

izstāde

exhibition

Laikā ierobežota objektu eksponēšana, ko organizē bibliotēka, vai kas tiek veidota sadarbībā ar to.
1. PIEZĪME. Izstādes var tikt rīkotas bibliotēkā vai ārpus tās.

Jauns terminoloģijas portāls
Inese Kazāka

2014. gadā tika turpināta sadarbība ar sabiedrības „Tilde” terminoloģijas grupu, lai rastu jaunus risinājumus nozares terminoloģijas popularizēšanai un terminu pieejamības nodrošināšanai tīmeklī.
„Tildes” kolēģi rosināja izmēģināt sava jaunā produkta – terminoloģijas pakalpojumu portāla „Tilde Terminology” (tobrīd
„TaaS: Terminology as a service” Beta versija) – iespējas.

Projekts „TaaS” ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu tika izstrādāts laika posmā no 2012. gada 1. jūnija līdz 2014. gada 31.
maijam. Projekta konsorcijā sabiedrība „Tilde” kā koordinators sadarbojās ar Ķelnes Lietišķo zinātņu universitāti (Cologne
University of Applied Sciences, Vācija), Šefīldas universitāti (University of Sheffield, Lielbritānija), nozares partneruzņēmumiem
„Kilgray” (Ungārija) un „TAUS” (Nīderlande). Projekts „TaaS” ir saņēmis Eiropas Komisijas augstāko atzinumu – izcili.
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Jauns terminoloģijas portāls (turpinājums)
Galvenais „TaaS” projekta mērķis ir izveidot mākoņpakalpojumus daudzvalodu terminoloģijas datu iegūšanas, apstrādes un atkārtotas izmantošanas vajadzībām. Projekta galvenais rezultāts ir novatoriskā platforma „TaaS – Terminoloģija kā pakalpojums” („Terminology as a Service”), kas paredzēta neapstrādātu terminoloģijas datu iegūšanai, šo datu sakārtošanai un pēc tam –
terminoloģijas datu koplietošanai un atkārtotai izmantošanai caur mākoņdatošanas iespēju.
„TaaS” piedāvā dažādus terminoloģijas mākoņpakalpojumus:
terminu meklēšanu „TaaS” koplietojamā terminu krātuvē un citos terminoloģijas tiešsaistes resursos, piemēram, „IATE” un
„EuroTermBank”;
automatizētu monolingvālu iespējamo terminu izguvi (no lietotāju augšupielādētiem dokumentiem), izmantojot modernas lingvistiski un statistiski pamatotas terminu izguves metodes;
sadarbību terminoloģijas sakārtošanā (piemēram, neatbilstošu un apšaubāmu iespējamo terminu un nepareizi izgūtu iespējamo
terminu dzēšana), terminu variantu noteikšanu, dublikātu dzēšanu.
Jaunais mākoņpakalpojums atbalsta dažādus lietotāju scenārijus – importu, rediģēšanu, datu koplietošanu, individuālu terminu
kopu veidošanu u. tml.
Kopš 2014. gada maija Informācijas un dokumentācijas apakškomisija pievērsās šī resursa testēšanai, lai izvērtētu, kuri no jaunajiem pakalpojumiem būtu izmantojami mūsu nozares terminoloģijā. Vairākkārt tikāmies ar „Tildes” terminoloģijas pakalpojumu attīstības speciālistiem, lai iepazītos ar portāla iespējām. Notika seminārnodarbība, kurā sabiedrības „Tilde” terminoloģijas
grupas vadītāja Tatjana Gornostaja pastāstīja par terminoloģijas pakalpojumu portāla „Tilde Terminology” jaunajiem mākoņpakalpojumiem.
Šobrīd portālā izveidoti 7 mūsu apakškomisijas projekti (kopumā importēti vai no jauna ievietoti aptuveni 1400 termini). Lai
veiktu terminu meklēšanu, nav nepieciešams reģistrēties.

Portāla priekšrocības:
1) iespēja uzturēt un attīstīt terminoloģijas resursus, operatīvi ievietot un rediģēt terminus;
2) iespēja mainīt pieejamības statusu saturam – tas nozīmē, ka tas var būt pieejams meklēšanai un aplūkošanai citiem portāla
lietotājiem, kā arī var veidot savas personīgās kolekcijas;
3) projektus iespējams koplietot ar citiem kolēģiem (pievienot administratora, redaktora vai lietotāja statusā) – tādējādi iespējams strādāt grupā (aplūkot projekta saturu, pievienot tulkojuma variantus).
Īpaši noderīgs šis rīks varētu būt tulkotājiem un terminologiem.
Pamanītie trūkumi:
1) saskarne pieejama tikai angļu valodā;
2) tā kā portāls ir publiski pieejams, tā satura papildināšanai ne vienmēr var paļauties uz norādīto termina statusu (pašdarināts,
apstiprināts, papildus apstrādājams vai kādā citā statusā);
3) nav izslēgta iespēja, ka nākotnē piekļuve datubāzei var kļūt par maksas pakalpojumu.
Kopš nozares terminoloģijas apakškomisijas atjaunošanas 2011. gadā, izmēģināti dažādi varianti terminu pieejamības nodrošināšanai tīmeklī. Šobrīd nozares termini latviešu valodā pieejami Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas terminu
datubāzē „AkadTerm”, terminoloģijas portālā „Termnet.lv”, kas kā ārējais resurss piesaistīts arī „EuroTermBank”, un tagad arī
terminoloģijas servisu portālā „Tilde Terminology”.
Tekstā izmantoti materiāli no sabiedrības „Tilde” tīmekļa vietnes.
Konsultācijām par nozares terminoloģiju:
termini@lnb.lv
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KiKK – Kas ir Kultūras kanons
Liega Piešiņa, Ilze Kļaviņa

Kas ir Latvijas kultūras kanons? Kā jaunajai paaudzei noformulēt kultūras vērtības saprotami, izzinoši un interesanti? Bet vispirms jau saprast un izzināt pašiem... Grūts uzdevums, taču vienlaikus – bezgala radošs un aizraujošs process, kas ir neliela daļa
no projekta „Daudzveidīgu aktivitāšu atbalsts Latvijas reģionos, radošās darbnīcas bērniem un citi pasākumi”.
Lai veicinātu Kultūras kanona vērtību popularizēšanu, pagājušā gada nogalē tika izveidota sešu stundu mācību programma skolu
bibliotekāriem „KiKK – Kas ir Kultūras kanons”. Programmas mērķis bija veicināt Latvijas kultūras kanona atpazīstamību un
rosināt sarunas par kultūras vērtībām. 2014. gada 5. un 9. decembrī skolu bibliotekāri no dažādām Latvijas vietām tikās Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā, lai vispirms mācītos paši, bet tad aicinātu skolu jaunatni izzināt Latvijas kultūras kanona vērtības. Mācību saturu nodrošināja Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti, kā arī nozaru eksperti, piemēram, mākslas zinātniece Laima Slava un Aleksandra Čaka muzeja vadītāja Antra Medne. Mācību kursu noklausījās 30 skolu bibliotekāri, kas pēc praktiskā uzdevuma izpildīšanas saņems LNB Mācību centra apliecību.
Neliels ieskats pasākumos, kā Kultūras kanonu iedzīvina skolu bibliotekāri, kas apmeklēja mācību programmu LNB.
Balvu Valsts ģimnāzijā izveidots pasākumu cikls par Kultūras kanona vērtībām. Risinās saruna, kuras nobeigumā tiek definēts
Kultūras kanona jēdziens: „Izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku
nozīmīgākos sasniegumus kultūrā”. Lai rosinātu bērnus domāt, pie tāfeles tiek piestiprināta liela balta lapa ar kādu no vērtībām,
kuru pirmo sāk apskatīt, piemēram, literatūra. Skolēni sadalās pa pāriem. Katram pārim tiek iedotas septiņas krāsainas papīra
sloksnītes, uz kurām rakstīt vērtības. Katrs pāris uzraksta vienu vērtību un pielīmē pie lielās lapas, pamatojot savu izvēli. Izveidota arī izstāde, kur apskatāmas grāmatas, kas ir Kultūras kanona vērtību sarakstā. To papildina prezentācija ar informāciju par
kanonā ietvertajiem rakstniekiem. Literatūras iepazīšanu papildina praktiska nodarbība – uzdevums sameklēt grāmatas lapas,
kuras „izrāvis vējš”. Šīs lapas ir zīmīgas noteikta literāra darba kontekstā, tādēļ tās atpazīt vajadzētu ikvienam skolēnam: kurš
atpazīst vairāk lapu, saņem nelielas balvas. Svarīgi, ka šajā uzdevumā tiek iepazīts ne tikai fragments no Kultūras kanonā ietvertā daiļdarba, bet arī veicināta lasītprasme.
Lai iepazītos ar Kultūras kanona vizuālās mākslas sadaļu, skolēni darbojas grupās un mēģina salikt puzli. Ir sagatavoti divi viena
mākslas darba reprodukcijas eksemplāri. Pirmais eksemplārs, kas ir ielaminēts, paliek kā paraugs, bet otrs tiek sagriezts puzles
veidā. Tādējādi, pašiem praktiski darbojoties, skolēniem ir iespēja ielāgot šo mākslas darbu. Kad darbs paveikts, katra grupa
pastāsta, kas ir mākslinieks, kāds – darba nosaukums, ko vēl atceras no prezentācijā dzirdētā.
Jelgavas 4. vidusskolā organizēts pasākumu cikls par Kultūras kanona pamatvērtībām – „Manas ģimenes, manas pilsētas, manas
Latvijas kultūras vērtības manā skatījumā”, kas ietver kā teorētiskas, tā praktiskas nodarbības trīs stundu garumā. Audzēkņi veido domu kartes „Mana vērtību vācelīte” grāmatiņas formā. Skolēni grāmatiņā ieraksta, kas, viņuprāt, ir lielākā vērtība ģimenē,
pilsētā, Latvijā (var arī zīmēt, aplicēt, fotografēt). Izpildītais mājas darbs jāiesniedz bibliotēkā. Katra klase prezentē labākās domu kartes. Saistībā ar Latvijas kultūras kanonu ir ieplānots otrs pasākumu cikls – „Aspazijas un Raiņa gads”. Tajā ietverts Aspazijas dziesmu cikls „Vaska pils”, „Circenīša Ziemassvētki” un „Aicinājums”, Raimonda Paula mūzika, koris „Spīguņi”, kompozīcija „Zila debess zelta mākoņos” par Aspazijas bērnu dienu sajūtām. Pasākumu ciklā iekļauts arī skolotāju un skolēnu šovsviktorīna, kura laikā notiks divu komandu sacensības par tēmu „Aspazijas daiļrade”.
Jelgavas 4. vidusskola ir iecerējusi pieteikt Latvijas kultūras kanona vērtēšanu starptautiskā projektā, kur dažādu zemju skolēni
radīs kopīgu stāstu par kultūras vērtībām, kas ir saprotamas un svarīgas visiem – neatkarīgi no nacionālās piederības. Projekta
mērķis ir pievērst skolēnu uzmanību sabiedrības kultūras procesu un vērtību daudzveidībai, kopīgajām iezīmēm un atšķirībām.
Valmieras sākumskolas bibliotēka klasēm sagatavojusi divas anketas – vienu 1.–2. klasei, otru 3.–6. klasei. Lai varētu aizpildīt
aptaujas anketu, tiek pārrunātas gan personiskās, gan valsts vērtības. Tiek veikta aptaujas rezultātu analīze, lai bērni paši redzētu,
ko viņi atpazīst un cik daudz zina. Anketās jāsavieno attēls ar atbilstošu aprakstu, piemēram, Kārlis Skalbe – „Kaķīša dzirnavas”.
Lai apzinātos arī mūsu valodu kā kultūras vērtību, jāuzraksta trīs skaistākie vārdi latviešu valodā. Jāatzīmē nozīmīgākās latviešu
tautas tradīcijas, jānosauc mākslinieku darbi, kurus izvēlētos stāstot par Latviju. Pasākums notiks Valodas dienas ietvaros, klases
pa grupām, izmantojot balsošanas pultis, piedalīsies viktorīnā, kurā tiks uzdoti jautājumi par valodu un literatūru, uzsverot, ka
mūsu pamatvērtība ir valoda. Pasākumā tiks nolasīts fragments no Aspazijas un Raiņa bērnības atmiņām, lai saprastu, kas ir šo
lielo personību vērtības. Pasākuma noslēgumā skolas teātra pulciņš „Karamele” skandēs Aspazijas un Raiņa dzejas kompozīciju.
Rīgas 88. vidusskolas pasākuma ideja ir iepazīstināt bērnus ar latviskajām vērtībām, kuras ir mums apkārt, un palīdzēt tās saskatīt un novērtēt. Vēl pavisam nesen ikdienā kā maksāšanas līdzekli izmantojām viena lata monētu. Līdz ar eiro ieviešanu tā vērtējama kā mākslas darbs, kura veidošanā piedalījušies Latvijas mākslinieki. Pasākuma laikā bērni tiek iepazīstināti ar zīmēm, kuras
iekaltas viena lata monētās. Tiek meklētas atbildes, kāpēc izvēlētas tieši šīs zīmes, ko tās stāsta, kādās latviešu tautas pasakās,
tautasdziesmās, mīklās un parunās šie tēli sastopami. Uz grāmatzīmēm, ko katrs izveido, tiek attēlota tā monēta, kura iepatikusies visvairāk. Sava izvēle jāspēj arī pamatot. Mājas uzdevums – katram uzzīmēt savu monētu, tādējādi kļūstot par monētas dizaineru.
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KiKK – Kas ir Kultūras kanons (turpinājums)
Rīgas Purvciema vidusskolā notika tikšanās ar fotomākslinieku Edmundu Gludiņu. Tas bija noslēguma pasākums E. Gludiņa
izstādei un konkursam „Nezināmā Rīga”. Bērniem vajadzēja atrast mākslinieka fotografētos objektus Vecrīgā un Ķīpsalā, un pēc
tam uzrakstīt to atrašanās vietu – atpazīt ielu un mājas numuru.
Rīgas 61. vidusskolas bērni runāja par savu vietējo Kultūras kanonu: televīziju un televīzijas torni. Vecās televīzijas ēka atrodas
netālu no skolas – Āgenskalnā. Tomēr bērni kā galveno apskates objektu izvēlējās Zaķusalas televīzijas torni, jo tas viņiem ir
atpazīstamāks. Viņi bija ekskursijā, vēroja vietas, kuras var ieraudzīt no torņa. Bērni no plastilīna veidoja savu televīzijas torni –
iesaistot vecākus, tapa interesanti Latvijas televīzijas torņa maketi, kas pēc nodarbības aizceļoja uz īsto televīzijas torni, lai priecētu tā apmeklētājus. Pasākumā bērni stāstīja par televīzijas torņa vēsturi, augstumu, būvēšanas gaitu. Kopā ar skolotāju uzskaitīja profesijas, kuru pārstāvji piedalījās torņa celtniecībā. Caur pašizveidotu televizora ekrānu bērni lasīja savus stāstus par televīzijas torni. Pasākuma kulminācijā bērni sadalījās grupās un veidoja simboliskus televīzijas torņus gan no virtuves sūkļiem un
grāmatām, gan „Lego” klučiem un tualetes papīra. Bērnu acīs mirdzēja sportisks azarts un prieks par paveikto.
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā bērni iepazina dažādu novadu latviešu tautas tērpus. Sarunā noskaidrojās, ka arī daudziem bērniem ir tautas tērpi, jo viņi dejo deju kolektīvos. Bērni veidoja grāmatzīmes no tautas tērpu brunču rakstiem, kas ir tik
krāsaini un dažādi. Veidojot savu tautas tērpa dizainu, bērni pārtapa par māksliniekiem un pārdomāja, vai nepieciešams radīt
jaunus tautas tērpus.
Pasākumi Latvijas novados turpinās, un prieks, ka Latvijas skolās skolu bibliotekāri aicina iedzīvināt Kultūras kanonu dažādās
radošās un izglītojošās izpausmēs.

Profesionālās literatūras jaunumi
Elita Vīksna

Stachokas, George. After the book : information services for the 21st century. Waltham :
Chandos Publishing, 2014. xi, 210 p. (Chandos Information Professional Series).
Izdevuma autors aizstāv viedokli, ka 21. gadsimts būs pagrieziena punkts gan grāmatai, gan
bibliotēkai. Viņa apgalvojums balstās uz faktu, ka šobrīd tiek radīts vairāk informācijas nekā
jebkad agrāk, un vairums no tās – elektroniski. 21. gadsimta akadēmiskā bibliotēka orientējas galvenokārt uz elektroniskajiem pakalpojumiem, jo mūsdienu lietotāji sagaida ātru un
efektīvu informācijas piegādi. Autors apraksta inovācijas (klientvadīta komplektēšana, ierakstu menedžments, mobilo ierīču izmantošana), analizē problēmas (autortiesības, digitālā
plaisa, milzīgais informācijas apjoms un tā saglabāšana, ekonomiskā stāvokļa nestabilitāte)
un sniedz ieteikumus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Izdevumā uzsvērts: lai gan bibliotēku loma paliek nemainīga – identificēt, iezīmēt un darīt pieejamu informāciju saviem
lietotājiem –, bibliotekāriem ir jāatmet priekšstati par bibliotēku kā konservatīvu vietu zināšanu glabāšanai un jāpielāgojas savai misijai un klientūrai. Kaut arī bibliotēkas nevar ietekmēt sociālās tendences un ekonomiskās krīzes, tās var uzņemties atbildību par šo parādību
ietekmi uz piekļuvi informācijai.

Голубенко, Наталья Борисовна. Библиотека XXI века : информационные технологии,
новая концепция. Санкт-Петербург : Проспект науки, 2013. 190, [1] c.
Laikā, kad apmeklētāju acīs fiziskā bibliotēka pamazām zaudē pievilcību, jo to izkonkurē
internets, bibliotekāriem jāmeklē jauni risinājumi lasītāju piesaistīšanai. Izdevumā aprakstītas inovācijas mūsdienu bibliotēkā: jauno tehnoloģu izmantojums lietotāju apkalpošanā,
virtuālo izstāžu veidošanas algoritms, atbilstošs telpu iekārtojums un interjers, reklāmdevēju piesaistīšana un reklāmu izvietojums. Autore uzskata, ka mūsdienu bibliotēkai jādarbojas
pēc komercuzņēmumu parauga: aktīvi jāiesaistās sabiedrības dzīvē, lasītāji jāpievilina ar
pārdomātiem pasākumiem un negaidītiem mārketinga paņēmieniem, tajā skaitā – aromterapiju. Izdevumā sniegts elektronisko resursu pārskats un ieteikumi darbam ar populārākajām
Krievijas bibliotēku informācijas sistēmām.
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