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Studiju programma



• Mācību ilgums: 2,5 gadi
• Notiek sestdienās
• 4 prakses
• Studiju maksa 1400 EUR gadā



Studiju kursi Apjoms 
(KP)

Vispārizglītojošie mācību kursi (VMK) 20

Nozares mācību kursi (NMK) 23

Specializācijas mācību kursi (SMK) 13

Darba prakse 16

Kvalifikācijas darbs 8

Kopā 80



Prakses veids Ilgums 
nedēļās

Apjoms 
(KP)

Komplektēšanas un apstrādes jautājumos 4 4

Reģiona galvenajās, zinātniskajās,
augstskolu, bibliotēkās

4 4

Lasītāju apkalpošanā 4 4

Diplomprakse 4 4



Nodrošina studējošiem pamatzināšanas un 
pilnveido jau esošas zināšanas nozares un 
specializācijas, kā arī vispārizglītojošos 
studiju kursos atbilstoši darba tirgus 
(profesijas standarts) un izglītības pakāpes 
(izglītības standarts) prasībām



Studiju priekšmeti

Pasaules civilizācijas vēsture (2 KP)
Latvijas kultūras vēsture (2 KP)
Pasaules mākslas vēsture (2 KP)
Profesionālā angļu valoda (4 KP)

Ievads studijās un pētniecībā (2 KP)
Sociālā psiholoģija (2 KP)

Darba drošība (1 KP)
Autortiesības (1 KP)

Tiesību pamati (1 KP)
Projektu vadība (2 KP)



Studiju priekšmeti

Grāmatniecības vēsture (2 KP)
Digitālā komunikācija un sociālie tīkli (2 KP)

Informācijas sistēmas (2 KP)
Personāla vadība (2 KP) 
Profesionālā ētika (1 KP)

Atmiņu institūciju sadarbība (2 KP)
Bibliogrāfijas teorija un metodika (2 KP)

Bibliogrāfiskais apraksts (2 KP)
Nacionālā bibliogrāfija (2 KP)

Klasificēšana (1 KP)



Studiju priekšmeti

Bibliotēka  sabiedrībA (2 KP)
Krājumu pārvaldība (2 KP)

Informācijas pakalpojumi lietotāju grupām (2 KP)
Lietotāju grupas - bērni un pusaudži (2 KP)

Bibliotēku vēsture (2 KP)
Novadpētniecības teorija un prakse (2 KP)
Pasākumu organizācija un metodika (2 KP)
Elektroniskā informācijas meklēšana (1 KP)



Iespēja 

ERASMUS programmas partneraugstskola 
Šauļu Valsts koledža (SIAULIAI STATE 
COLLEGE), kura īsteno studiju programmu 
Bibliotēku informācijas avotu pārvaldība 
(Library Information Resources 
Management)



• kursa darbs – pētījums 

par kādu bibliotēku nozares tēmu.



• kvalifikācijas darbs – bibliogrāfiskais rādītājs

par kādu tēmu, vietu, personu. 



Studiju metodes - dokumentu analīze, 
patstāvīgo darbu sagatavošana, mācību 
vingrinājumi, pētījumu un praktisko darbu 
veikšana. 
Kontaktstundas tiek īstenotas lekciju un 
praktisko darbu veidā. 
Patstāvīgo darbu pamatmetode ir darbs grupās. 
Studiju procesā gan studenti, gan mācībspēki 
pielieto tehniskos līdzekļus: datorus, portatīvos 
datorus, multimediju projektorus, tiešsaisti



Ilgtermiņa mērķi (turpmākie 3-6 gadi)

Meklēt sadarbības iespējas ar Eiropas valstu 
augstākās izglītības iestādēm, kuras īsteno 
līdzīgas programmas
Pilnveidot mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu 
studiju procesā (www, Moodle, Skype, tele-
konferences, tālmācība)
Izveidot pieejamu izglītības vidi, kas reaģē uz 
„mainīgo” - studiju programmas īstenošanas 
kontekstā.



Plānotās izmaiņas

Kvalifikācijas darba izstrādē – iespēja 
rakstīt par bibliotēku nozarē aktuālām 
tēmam

Jauni studiju priekšmeti informācijas 
resursu un pakalpojumu pārvaldībā



1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
4. līmeņa profesionālā kvalifikācija 
profesijā „bibliotēku informācijas 
speciālists” (kods pēc LR Profesiju 
klasifikatora – 3433 02) vai „bibliotēku 
informācijas speciālists” ar specializāciju 
„izglītības iestādes bibliotekārs” (kods pēc 
LR Profesiju klasifikatora – 3433 03). 



Jautājumi?

Tiekamies studijās! 


