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• Akadēmiskās bibliotēkas šodienas 
apstākļos

• Akadēmisko bibliotēku pakalpojumi

• Jauni virzieni

Academic librarianship today /edited by Todd Gilman ; 
foreword by Beverly P. Lynch.

Lanham : Rowman & Littlefield, [2017].

xiii, 248 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm



• Bibliotēkas un augstskolas : ASV 
pieredze

• Bibliotēku pakalpojumi audzēkņiem un 
studentiem

• Studentu līdzdalība mācību iestāžu 
vadībā

Students lead the library : the importance of student 
contributions to the academic library /edited by Sara 
Arnold-Garza and Carissa Tomlinson.

Chicago : Association of College and Research Libraries, 
a division of the American Library Association, 2017.

xv, 302 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm



• Bibliotēkas un izglītība

• Bibliotēkas un kopienas

• Tehnoloģiskie jaunievedumi

• Bibliotēku potenciāls jaunu tehnoloģiju 
apgūšanā

Reconceptualizing libraries : perspectives from the 
information and learning sciences /edited by Victor R. 
Lee and Abigail L. Phillips.

New York, NY ; London : Routledge, Taylor & Francis, 
2019.

xvi, 275 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 23 cm



• Akadēmiskās bibliotēkas: Tirgvedība 

• Akadēmiskās bibliotēkas:  Sabiedriskās 
attiecības 

• Bibliotēkas ārsnieguma programmas

Marketing and outreach for the academic library : new 
approaches and initiatives /edited by Bradford Lee 
Eden.

Lanham : Rowman & Littlefield, [2016].

xi, 153 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm.



• Plānošana 

• Būvniecība

• Nepieciešamais aprīkojums un 
personāls

• Krājuma pārvietošana un izvietošana

• Krājuma pārvaldība

VanDuinkerken, Wyoma, 1968-:

Library storage facilities : from planning to construction
to operation /Wyoma vanDuinkerken, Wendi Arant
Kaspar, and Paula Sullenger.

Cambridge : Chandos Publishing, [2019].

xv, 250 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm.



• Studentu orientēšanās bibliotēkā

• Gadījumu izpēte: spēles, ekskursijas, 
prezentācijas

Planning academic library orientations : case studies 
from around the world /edited by Kylie Bailin, Benjamin 
Jahre, Sarah Morris.

Oxford : Chandos Publishing, [2018].

xxii, 351 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 23 cm.



• Bibliotēka – vieta radošiem 
meklējumiem

• Pakalpojumu modeļi: digitālo mediju 
laboratorija, meistarotāju darbnīca, 
datu vizualizācija, zināšanu tirgus u.c.

Webb, Katy Kavanagh:

Development of creative spaces in academic libraries : a 
decision maker's guide /Katy Kavanagh Webb.

Oxford ; Cambridge : Chandos Publishing, [2018].

xvii, 194 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.



• Rokasgrāmata bibliotekāriem un pedagogiem

• Pārmaiņu analīze, digitālās pratības teoriju 
skaidrojums un piemēri

• Teorētisks pārskats par dažādām pieejām 
mācību procesam

• Praktisks vadonis kā izveidot, attīstīt un 
novērtēt mācību kursus

Allan, Barbara, 1945-:

Emerging strategies for supporting student learning
/Barbara Allan.

London : Facet Publishing, ©2016.

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



• Mācību un mācīšanās prakse bibliotēkās

• Izglītības tehnoloģiju lietošana  scaffold
learning gaitā 

• Mācīšanās veicināšana bibliotēku telpās

Gleason, Ann Whitney, 1960-:

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

Rowman & Littlefield Publishers, Lanham : ©2017.

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



• experiential education - experiential
learning - experiential library

• Pieredzē balstīta mācīšanās

• Bibliotēkas un izglītība

The experiential library : transforming academic and 
research libraries through the power of experiential 
learning /edited by Pete McDonnell.

Waltham, MA : Elsevier, 2017.

xxxv, 216 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm



• Kas studentiem būtu jāzina par 
informācijas meklēšanu un izvērtēšanu

• Kā var uzlabot informācijpratības
prasmes 

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

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

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



• Sociālie mediji

• Bibliotēkas un kopienas

• Gadījumu izpēte

Social Media : the academic library perspective /edited by 
Nina Verishagen.

Cambridge, MA, United States : Chandos Publishing, 
[2019].

xxxvi, 264 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 
cm.



• Izdevums bibliotekāriem un pedagogiem

• Inovatīvas un praktiskas idejas mācību 
stundām

• Gadījumu izpēte

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

London : Facet Publishing, [2016].

xxvi, 224 lpp. : tabulas ; 23 cm.



• Bibliotēku pakalpojumi audzēkņiem un 
studentiem

• Orientēšanās bibliotēkā

• Bibliotēku resursi

• Bibliotēku sadarbība

Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību 
telpa [elektroniskais resurss] = A library as university
information and education space / sast.: Ruta 
Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne.

Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014.
Apjoms : e-grāmata (211 lpp. : il.)



• Sarunas ar akadēmisko bibliotēku 
direktoriem

• Pieredzes stāsti un jaunākās tendences

Lo, Patrick, 1969-:

Conversations with Leading Academic and Research 
Library Directors : international perspectives on library 
management /Patrick Lo, Dickson Chiu, Allan Cho, 
Brad Allard.

Cambridge : Chandos Publishing, [2019].

xlvi, 478 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm.



Fakti par bibliotēkām, grāmatām un citām 
ar to saistītām tēmām

Oswald, Godfrey, 1966-:

Library world records /Godfrey Oswald.

Jefferson, North Carolina : McFarland & Company, Inc., 
Publishers, [2017].

xv, 379 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
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