
Metodiskais un konsultatīvais darbs 
bibliotēku darba pārskatos

Māra Jēkabsone
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
mara.jekabsone@lnb.lv

Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs
Rīga, 2015. gada 1. decembris

mailto:mara.jekabsone@lnb.lv


Darbības virzieni

• bibliotekāru profesionālās pilnveides nodrošināšana
• bibliotekārā darba pārraudzība reģionā
• bibliotekārā darba (bibliotēku darbības) koordinācija
• bibliotēku sadarbības veicināšana; sadarbība ar citām Latvijas bibliotēkām
• bibliotēku darba pieredzes (darba plānu un atskaišu) apkopošana un 

analīze; reģiona gada pārskata sagatavošana
• labākās darba pieredzes popularizēšana, labākās darba pieredzes apmaiņas 

nodrošināšana
• profesionālās informācijas aprite un koordinācija



Darbības virzieni

• konsultācijas; konsultatīvā darba vadīšana
• praktiskas (metodiskas) palīdzības sniegšana
• projektu, aktivitāšu koordinēšana
• saistošo normatīvo un metodisko dokumentu apkopošana, metodisko 

materiālu krājuma komplektēšana
• metodisko materiālu un instrukciju izstrāde 
• bibliotekāru iniciatīvas veicināšana; bibliotēku attīstības veicināšana
• bibliotēku darba publicitāte



Darba formas

• mācību un apmācību kursi, praktikumi un praktiskas nodarbības, 
profesionālās pilnveides programmas

• nodarbības (t. sk. individuālās)
• semināri: profesionālās pilnveides semināri, mācību semināri, 

informatīvi semināri, izglītojoši izklaidējoši semināri, izbraukuma 
semināri, pieredzes apmaiņas semināri, hibrīdsemināri (Līvāni), 
svētku semināri, sezonas (gada) noslēguma semināri (Limbaži)

• sanāksmes, t. sk. informatīvas sanāksmes, izbraukuma, pieredzes 
apmaiņas sanāksmes, darba sanāksmes (Jelgava)



Darba formas

• lekcijas; lektoriji (Balvi)
• konferences
• domu apmaiņa, diskusijas, publiskas diskusijas 
• uzziņas un konsultācijas, t. sk. individuālas konsultācijas, praktiski 

padomi, ieteikumi, praktiska palīdzība
• bibliotēku apmeklējumi
• metodiskās dienas, metodiskās vizītes
• metodiskās tikšanās (Liepāja), pieredzes tikšanās



Darba formas

• pieredzes apmaiņas braucieni un ekskursijas, mācību braucieni, 
mācību ekskursijas (t. sk. «ciemiņu uzņemšana savās mājās»)

• mājaslapas sadaļas «Bibliotekāriem» uzturēšana
• sarunas, individuālas sarunas
• bibliotekāri apmeklē viens otru (gan vertikālais, gan horizontālais 

apmeklējums)
• konkursi
• grāmatu galda nodrošinājums



Interesanta pieredze

• Konsultāciju dienas (Balvi, Jēkabpils)
• Sarunas/diskusijas novados (kopā ar skolu bibliotēku kolēģiem un 

pašvaldības pārstāvjiem) (Limbaži)
• Apaļā galda diskusija par reģiona novadu bibliotēku darbu (Tukums)
• Metodiskā un konsultatīvā darba politika (Līvāni)
• Bibliotekāru sporta diena (Zemgale)
• Velobrauciens bibliotēku atbalstam (Kuldīga)
• Kopīgs darbseminārs (ar sadarbības bibliotēku Lietuvā) (Kuldīga)
• Rūķu balle-seminārs (Tukums)



Interesanta pieredze

• Aptauja par konsultatīvo darbu gada noslēgumā (Limbaži, Liepāja)
• Vienots informācijas tīkls pašvaldību publisko un skolu bibliotēku 

bibliotekāriem (Valmiera)
• Pagastu bibliotekāru e-pastu liste (Kuldīga)
• «Skype» bibliotekāru grupa (Kuldīga)
• Limbažu un Alojas novadu Bibliotēku Konsultatīvā padome
• 24. aprīlī, Bibliotēku nedēļas ietvaros, – Bibliotēku darbinieku diena 

(Ogre)
• Atskaites un plāni – ne tikai reizi gadā



Problēmas

• Profesionālā pilnveide jādiferencē atbilstoši bibliotēku darbinieku 
darba pieredzei, darba kvalitātei un specifikai

• Nepieciešams uzlabot savstarpējo «horizontālo» informācijas apriti 
starp bibliotēkām

• Bibliotēku darba (ne)publicitāte (sabiedrība netiek pietiekami 
informēta par bibliotēku pakalpojumiem – jāstāsta!)

• Jāmotivē bibliotēkas, bibliotekāri piedalīties dažādos konkursos!
• Uz semināriem aicināt arī pašvaldības pārstāvjus un deputātus
• Vienota un aktuāla terminoloģija



Kuriozi

• krājuma esamības pārbaude
• bibliotēkas krājuma esamības pārbaudes automatizēta norise
• bibliotēkas darba pamatzināšanu izpratne
• profesionālās darbības pasākumi
• ražošanas sanāksme
• individuālās un kolektīvās bibliotekāru apmācības
• regulāri tika sniegtas konsultācijas, metodiskās norādes un 

informācijas saistītas ar darbu elektroniskajā katalogā



Teksta atskaites – ļoti vērtīgs 
materiāls bibliotēku darba analīzei

Paldies!
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