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Viss sākās Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas 
(IFLA) 2018. gada ģenerālkonferencē Kualalumpurā, Malaizijā. Konferences laikā 
notika IFLA Jauno speciālistu interešu grupas (New Professionals Special Interest 
Group, NPSIG) organizēta Bibliotekāru modes sesija ar prezentācijām un 
bibliotekāru modes šovu. Pirms konferences sociālajos medijos bija izsludināta 
fotoakcija #LibrarianFashion, kur bibliotekāri no visas pasaules tika aicināti 
ievietot sociālajos medijos fotogrāfijas, demonstrējot savu ģērbšanās stilu. Par 
to, vai šajā akcijā piedalījās arī kāds bibliotekārs no Latvijas, vēsture klusē, arī 
prezentāciju vidū Latvija nebija pārstāvēta, taču, ticiet vai ne, man kā Latvijas 
Bibliotekāru biedrības priekšsēdētājai pietika drosmes piedalīties dzīvajā modes 
šovā. Tā kā mums allaž patīk salīdzināties ar mūsu kaimiņvalstīm, pačukstēšu, ka 
Lietuvas un Igaunijas kolēģes uz skatuves tomēr nekāpa, lai kā es centos viņas 
pierunāt. Pierādījumam varat ielūkoties IFLA Bibliotekāru modes sesijas modes 
šova fotogalerijā un videoierakstā.

BIBLIOTEKĀRU MODES FILOZOFIJA
Ikdienā reizēm neaizdomājamies, ka tāda bibliotekāru mode vispār varētu būt. 

IFLA Bibliotekāru modes sesija bija lielisks veids kā aizdomāties par to, kā mēs – 
bibliotekāri – ikdienā ģērbjamies, cik lielu vērību pievēršam savam vizuālajam 
tēlam. Īpaši svarīgi tas ir tādēļ, ka mēs ļoti labi zinām, kādi stereotipi sabiedrībā vēl 
aizvien valda par mums.

Interesanta bija prezentācija par tradicionālo un vēsturisko tērpu valkāšanu 
bibliotēkā. Šādā veidā tiek veicināta piederības izjūta, saglabāts, popularizēts 
un iedzīvināts vietējais kultūrvēstures mantojums, ārzemju viesiem tā ir savas 
valsts prezentēšana, jo ar savu vizuālo tēlu bibliotekārs ne tikai prezentē sevi kā 
bibliotekāru, bet arī pārstāv un rada iespaidu par savu valsti. Vienmēr der atcerēties, 
ka bibliotekāra tēls pārstāv visu bibliotēku, veido iespaidu ne tikai par sevi personīgi, 
bet arī par visu iestādi un profesiju. Bibliotekārs ir publiska persona, un līdz ar to 
vizuālais tēls, prezentācijas, komunikācijas prasmes ir ļoti svarīgas. Kā tika teikts 
vienā no prezentācijām: “Jums nekad nebūs otras iespējas atstāt pirmo iespaidu!” 
Bibliotēku interešu aizstāvībā tiek runāts, ka ikviens bibliotekārs ir bibliotēku 

BIBLIOTEKĀRU MODES 
BEZGALĪGAIS STĀSTS
MĀRA JĒKABSONE
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja
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interešu aizstāvis, un tas ir ikdienas darbs, taču – 
kā mēs to varam darīt, ja nedomājam par savu 
vizuālo tēlu un komunikāciju?

IFLA Bibliotekāru modes sesijas prezentācijas 
apliecināja, ka attieksme pret modi un etiķeti 
dažādās valstīs ir atšķirīga. To var ilustrēt, 
piemēram, ar to, vai bibliotekāra etiķete pieļauj 
tetovējumus un pīrsingus, kā arī galvassegas. 
Bibliotekāru ģērbšanās stils ir tik dažāds, cik paši 
bibliotekāri. Svarīgi ir tas, lai cilvēks justos ērti un 
labi tajā, kā viņš ir apģērbies, jo tad bibliotekārs 
būs laipns un apmierināts, un lasītājiem taču 
ir vajadzīgs laipns un smaidīgs bibliotekārs. 
Ja bibliotekārs nejūtas labi savā apģērbā, tas 
nesaskan ar viņa personību un izjūtām, viņš 
nebūs labs pret apmeklētājiem. Protams, vietā 
ir jautājums par estētikas, ētikas un kultūras 
standartu ievērošanu, un kā rast balansu starp 
“ērti” un “pieklājīgi”, kā arī, visu to ievērojot, būt 
gana pamanāmam un stereotipus graujošam?

Latvijas Bibliotekāru biedrības akcija 
“Bibliotekāru mode” tika izsludināta 2018. 
gada 3. decembrī. Paldies stilīgajām akcijas 
vēstnesēm – Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktorei 
Lāsmai Zariņai un Dobeles novada Centrālās 
bibliotēkas direktorei Lanai Augulei –, kas kopā 
ar mani uzņēmās būt par šīs akcijas vēstnesēm, 
popularizējot akciju bibliotekāru vidū un ikdienā 
demonstrējot savu stilu.

Akcijas “Bibliotekāru mode” mērķis bija 
parādīt bibliotekārus kā spilgtas, atraktīvas 
un modernas personības un lauzt sabiedrībā 
vēl aizvien valdošos stereotipus par mūsu 
profesijas vizuālo veidolu. 

Akcijas laikā ikviens bibliotekārs tika aicināts 
ievietot sociālajos medijos savas un kolēģu 
fotogrāfijas ar tēmturi #bibliotekārumode. 
Sākumā fotogrāfiju nebija daudz, taču pamazām 
bibliotekāri iedvesmojās cits no cita un sāka 
ievietot fotogrāfijas arvien vairāk. Prieks, ka 
fotogrāfijas bija ļoti dažādas – gan svētku un 
ikdienas tērpā, gan bibliotēkas telpās un ārpus 
tām, turklāt izrādījās, ka bibliotekāru modes 
akcijā piedalīties ir gatavas ne tikai bibliotekāres 
sievietes, bet arī bibliotekāri vīrieši.

Daudzi bibliotekāri pārsteidza ar radošumu, 
veidojot pārdomātas un atraktīvas modes foto 
sesijas un kolāžas, pievienojot fotogrāfijām 
aforismus, savienojot bibliotekāru modi ar 
bibliotēkas krājumu – grāmatām –, uzņemot 
video, kopā ar dizaineriem izstrādājot bibliotekāru 
modei veltītas apģērbu kolekcijas – akcija kārtējo 
reizi demosntrēja nepārspējamo bibliotekāru 
radošumu, kā arī atraktivitāti un drosmi, kas nebūt 
nav pirmās īpašības, kuras mums tiek piedēvētas 
sabiedrībā valdošajos stereotipos. Lielākā daļa 
redzamāko bibliotekāru modes akcijas aktivitāšu ir 
aprakstītas un skatāmas šī bukazīna lappusēs.

redzēt pasaules daudzveidību gan apģērbā, gan 
attieksmē pret to. IFLA Bibliotekāru modes akcija 
pierādīja arī to, ka bibliotekāri nebūt nav pelēki un 
nemoderni, bet gan stilīgi un krāsaini.

BIBLIOTEKĀRU MODES UN STILA DIENA
Loģisks akcijas noslēgums bija Bibliotekāru 

modes un stila diena, kuras laikā bija klausāmi 
gan Latvijas bibliotekāru modes stāsti, gan 
lietišķās etiķetes, komunikācijas un protokola 
ekspertes Kristīnas Sprūdžas lekcija par vizuālās 
identitātes un komunikācijas etiķeti, gan modes 
un stila dizaineres Ivetas Vecmanes skatījums uz 
bibliotekāriem dizainera un stilista acīm. Atskatu 
uz Bibliotekāru modes un stila dienu arī atradīsiet 
bukazīna saturā.

LATVIJAS BIBLIOTEKĀRU MODES ŠOVS
Bibliotekāru modes akciju un Bibliotekāru 

modes un stila dienu noslēdza Latvijas bibliotekāru 
modes šovs, kurā drosmīgākie Latvijas bibliotekāri 
kāpa uz skatuves, lai defilē veidā demonstrētu, 
kā patiesībā izskatās Latvijas bibliotekāri. Vēlos 
pateikt personīgu paldies visiem, kas nenobijās 
un droši demonstrēja sevi gan auditorijas, gan 
kameras priekšā, jo tik unikāls bibliotekāru 
pasākums tika iemūžināts gan ar foto, gan video 
kameru. Liels paldies jums visiem!

Bibliotekāru modes šova izmēģinājums 
Latvijā notika jau 2018. gada 7. novembrī Penkules 
kultūras namā Latvijas Bibliotekāru biedrības 
Zemgales reģiona bibliotekāru seminārā 
“Bibliotēkas simts gados”. Lai gan uz skatuves 
nekāpa visi semināra dalībnieki, drosmīgo, kas 
nekautrējās pirmo reizi piedalīties īstā bibliotekāru 
modes defilē, bija pietiekami daudz, un, to 
redzot, es guvu pārliecību, ka Bibliotekāru modes 
un stila diena, un jo īpaši Latvijas bibliotekāru 
modes skate, IR iespējama. Lūk, ieskats Zemgales 
bibliotekāru modes skatē. 2018./2019. gada mijā 
savu modes skati sarīkoja Kuldīgas Galvenās 
bibliotēkas kolektīvs. Paldies zemgaliešiem un 
kuldīdzniekiem par uzdrošināšanos būt pirmajām 
bibliotekāru modes bezdelīgām!

Kualalumpuras konferencē modes akcija tika 
vērtēta ļoti dažādi – citi to uztvēra ļoti nopietni, 
citi – ar humoru, liela daļa to novērtēja pozitīvi, 
taču diezgan daudzi par to izteicās skeptiski un 
pat negatīvi. Personīgi mani tā ļoti iedvesmoja. 
Uzturoties starptautiskā sabiedrībā, ļoti labi var 

Uzskatos un stilā daudzveidīgie IFLA Bibliotekāru modes sesijas lektori. 
Foto no IFLA arhīva

AKCIJA “BIBLIOTEKĀRU MODE”
Lai mēģinātu IFLA Bibliotekāru modes 

akcijas gaisotni kaut nedaudz ienest Latvijā, 
ierosināju Latvijas Bibliotekāru biedrības valdei, 
ka arī mēs Bibliotēku festivālā varētu īstenot 
līdzīgu akciju – sākumā fotoakciju sociālajos 
medijos, bet pēc tam modes un etiķetes tēmai 
veltītu dienu, kur “punktu uz i” uzliktu dzīvais 
bibliotekāru modes šovs.

Paldies valdei, kas mani atbalstīja! 
Protams, arī mūsu vidū ieskanējās dažas 
skeptiskas balsis, tādēļ īpašs prieks bija 
redzēt, kā šie sākotnējie skeptiķi Bibliotekāru 
modes un stila dienā kāpj uz skatuves, lai 
piedalītos defilē.

Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja 
Māra Jēkabsone IFLA Bibliotekāru modes 
šovā. Foto no IFLA arhīva
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VAI VISS IR BEIDZIES?
Uzskatu, ka bibliotekāru modes akcija bija 

ļoti veiksmīga, un tas – tikai pateicoties jums – 
Latvijas bibliotekāriem. Taču vai viss ir beizies? Nē, 
viss turpinās. To apliecina ne tikai tas, ka akcijas 
ietvaros tapusī Bauskas Centrālās bibliotēkas 
izstāde ceļo pa visu Latviju un Rēzeknes 
Centrālā bibliotēka izdevusi sienas kalendāru 
ar bibliotekāru portretiem no akcijas laikā 
tapušajām fotogrāfijām, bet arī tas, ka sociālajos 
medijos vēl aizvien aktīvi tiek izmantots tēmturis 
#bibliotekārumode, un bibliotēkas arvien vairāk 
piedāvā lekcijas un nodarbības par modi gan 
bibliotekāriem, gan plašākai sabiedrībai.

 Rakstu noslēgšu ar diviem mājasdarbiem 
un novēlējumiem jums – bibliotekāriem. 

Pirmais: domājiet par savu vizuālo un 
komunikācijas etiķeti ik brīdi – ne tikai 
svētkos, bet arī ikdienā, ne tikai darba laikā, 
bet arī ārpus tā, ne tikai tiešajā komunikācijā, 

bet arī digitālajā vidē. Protams, tas nav ne 
viegli, ne vienkārši, taču mūsu tēlu veidojam 
un attiecīgi vairojam vai graujam stereotipus 
par mums un raisām attieksmi pret mūsu 
profesiju tikai un vienīgi MĒS PAŠI. 

Otrais: uzturiet veselīgu un ilgtspējīgu 
attieksmi un paradumus. Pēdējā laikā 
daudz tiek runāts par modes industrijas 
izraisītajām sekām uz klimata izmaiņām un 
planētai nodarīto kaitējumu. Tādēļ aicinu 
būt stilīgiem un modīgiem, bet darīt to 
saprātīgi un videi draudzīgi. 

Tas ir iespējams, un es visiem to sirsnīgi novēlu! 
Lai dzīvo bibliotekāru mode un stilīgi bibliotekāri!

EGIJA GRENCE
LU Sociālo zinātņu fakultātes 
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studente
AIGA PĪĶE
LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja
MĀRA JĒKABSONE
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja

2019. gada 17. aprīlis – Latvijas Bibliotēku 
festivāla otrā diena – bija unikāla Latvijas 
bibliotēku vēsturē, jo pirmo reizi plašā mērogā 
izskanēja tēma – Bibliotekāru mode. Visas dienas 
garumā bija iespējams piedalīties dažādās 
aktivitātēs: klausīties iedvesmojošas lekcijas un 
priekšlasījumus, veidot Bibliotekāru modes sienu, 
aplūkot līdz pat pēdējam brīdim noslēpumā 
turēto pārsteidzošo Bauskas Centrālās bibliotēkas 
bibliotekāru modes izstādi, turpināt pievietot 
fotogrāfijas akcijā “Bibliotekāru mode” un 
piedalīties īstā modes skatē.

Bibliotekāru modes un stila dienu atklāja 
Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valdes 
priekšsēdētāja Māra Jēkabsone, daloties 
iespaidos par Bibliotekāru modes dienas ideju 
un akcijas “Bibliotekāru mode” norisi. Ideja 
aizgūta no Starptautiskās bibliotēku asociāciju 
un institūciju federācijas (IFLA) Jauno speciālistu 
grupas (New Professionals Special Interest Group) 
rīkotās Bibliotekāru modes sesijas 2018. gada 
IFLA ģenerālkonferencē Kualalumpurā, Malaizijā. 
Iedvesmojoties no IFLA Bibliotekāru modes sesijā 
piedzīvotā, pirmā modes skate Latvijā norisinājās 
2018. gada 7. novembrī Penkulē – LBB Zemgales 
reģiona bibliotekāru seminārā.

2018.  gada decembrī tika izsludināta akcija 
“Bibliotekāru mode”, kuras mērķis bija parādīt 

bibliotekārus kā spilgtas, atraktīvas un modernas 
personības, un lauzt sabiedrībā aizvien valdošos 
stereotipus par profesijas vizuālo veidolu. Akcijas 
laikā bibliotekāri tika aicināti ievietot sociālajos 
medijos savas un kolēģu fotogrāfijas ar tēmturi 
#bibliotekārumode. Interesanti, ka akcijas 
laikā norisinājās ne vien fotografēšanās, bet arī 
izglītošanās – bibliotekāru tikšanās ar stilistiem un 
dizaineriem.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore, 
toreizējā LBB Zemgales nodaļas vadītāja un 
akcijas “Bibliotekāru mode” vēstnese Lāsma 
Zariņa, popularizējot bibliotekāru modes akciju, ir 
iedrošinājusi daudzus bibliotekārus uzdrīkstēties 
un eksperimentēt, lai radītu citādāku priekšstatu 
par bibliotekāra profesijas tēlu. Otra akcijas 
vēstnese – vienmēr šarmantā un stilīgā Dobeles 
novada Centrālās bibliotēkas direktore Lana 
Augule – diemžēl Bibliotekāru modes dienā 
nevarēja piedalīties, taču spilgti un prātā paliekoši 
ir Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra 
vadītāja, LBB Kurzemes nodaļas vadītāja Mārtiņa 
Lagzdona vārdi: 

“Bibliotekārs ir staigājoša 
enciklopēdija, kas mīl ne tikai 

grāmatas, bet arī cilvēkus.”

LATVIJAS BIBLIOTĒKU FESTIVĀLA 2019 OTRĀ DIENA – 
BIBLIOTEKĀRU MODES UN STILA DIENA
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Modes video un fotogrāfijas iespējams brīvi lejuplādēt 
Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā.
Video: https://dom.lndb.lv/data/obj/769732.html
Fotogrāfijas: https://dom.lndb.lv/data/obj/761002.html

Latvijas bibliotekāru modes stāstos dalījās 
kolēģi no Bauskas, Rēzeknes un Daugavpils. 
Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore Māra 
Kuļikauska prezentēja Bauskas Centrālās 
bibliotēkas projektu, kas tapa sadarbībā ar 
stilisti un fotogrāfi Danu Rodenkirhenu. Izstādē 
“Bauskas bibliotēkā modē grāmatas” iekļautas 
fotogrāfijas, kurās, pateicoties Danas veidotajiem 
krāšņajiem tērpiem, Bauskas Centrālās bibliotēkas 
darbinieki iejutās kāda sev tuva literārā darba 
tēlā. Rēzeknes Centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta 
Suseja prezentēja bibliotēkas darbinieku aptaujas 
rezultātus: kādam vajadzētu (un arī nevajadzētu) 
būt bibliotekāra vizuālajam veidolam, domājot 
gan par apģērbu un aksesuāriem, gan personīgo 
higiēnu. Latgales Centrālās bibliotēkas 
sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Gedžūne 
dalījās pieredzes stāstā par akciju “Aksesuārs 
– grāmata”, kas norisinājās Latgales Centrālajā 
bibliotēkā. Akcijas laikā bibliotēkas darbinieki 
sociālajos medijos ievietoja fotogrāfijas, 
pieskaņojot ikdienas apģērbu kādas grāmatas 
vizuālajam noformējumam. Šādā veidā kopā ar 
bibliotekāra tēlu tika popularizētas arī grāmatas 
un bibliotēkas krājums.

Modes un stila dizainere Iveta Vecmane vērtēja 
bibliotekārus dizainera un stilista acīm, akcentējot 
20. gadsimtā populāro bibliotekāru apģērbu – 
adītas vestes un biezas zeķbikses, kas turpina 
uzturēt vizuālos stereotipus par bibliotekāriem. 
Stiliste norādīja uz daudzveidīgu mūsdienu 
bibliotekāra tēlu, kā arī atklāja, ka modes pasaulē ir 
pat definēts īpašs stils ar nosaukumu “bibliotekāru 
stils”, un tam veltītas daudzu dizaineru kolekcijas. 
Diemžēl šis stils vairumā gadījumu turpina 
kultivēt stereotipus, tikai nedaudz atsvaidzinot 
tos ar atsevišķiem elementiem no citiem stiliem. 
Tas gan nenozīmē, ka nav iespējams iziet ārpus 
apburtā loka “bibliotekāru stils”, un reizēm šī stila 
elementus akcentēt un izmantot ir pat stilīgi.

Dienas noslēgumā klātesošie bibliotekāri 
piedalījās modes skatē, kur, mūzikai skanot, tika 
izrādīti aktuālie tērpi, frizūras un grims.

Bibliotekāru modes un stila diena ir aizvadīta, 
akcija “Bibliotekāru mode” – noslēgusies. 
Bibliotekāru modes un stila dienas prezentācijas 
un video sk. LBB tīmekļvietnē, bet fotogaleriju – 
LBB “Facebook” lapā: dienas norise un modes 
skate, kā arī LBB “Flickr” fotogrāfiju arhīvā.

Latvijas Bibliotēku festivālu organizēja 
LBB ciešā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku un pateicoties Latvijas Republikas 
Kultūras ministrijas, Baltijas-Amerikas brīvības 
fonda (Baltic-American Freedom Foundation, 
BAFF), Valsts kultūrkapitāla fonda, Erasmus+ un 
“BaibaBooks” finansiālam atbalstam.

Latgales Centrālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja Inga 
Gedžūne stāsta par bibliotēkas akciju “Aksesuārs – grāmata”. 

Kristiana Luhaera foto

Lietišķās etiķetes, komunikācijas un protokola 
eksperte Kristīna Sprūdža atgādināja etiķetes 
pamatus un uzsvēra būtiskāko vizuālās identitātes 
etiķetē, kā arī mēģināja atbildēt uz jautājumu, kā 
graut stereotipus par bibliotekāra tēlu pieklājīgi 
un stilīgi. Skaidrs ir viens – bibliotekāra profesija 
ir radoša profesija, tādēļ bibliotekāriem ir atļauts 
savā darba ikdienā pārkāpt atsevišķus lietišķā 
stila noteikumus un dažreiz būt arī vizuāli 
nepieradinātiem. Taču bibliotēka ir publiska 
iestāde un bibliotekārs – publiska profesija, kas 
ir iemesls tam, lai mēs savā ikdienā atsevišķus 
pamatnoteikumus tomēr censtos ievērot. Ik 
rītu, ejot uz darbu, ir vērts ielūkoties spogulī 
un pajautāt: “Vai es pats/pati vēlētos bibliotēkā 
redzēt šādu bibliotekāru?” Uzmanība jāpievērš 
arī komunikācijas veidam un ķermeņa valodai. 
Apģērbs un stils ir svarīgs, taču tikpat svarīga ir 
laipnība, iejūtība un smaids. Un jāatceras, ka arī 
ārpus darba laika un darba vietas bibliotekārs 
nezaudē savu profesiju un lomu sabiedrībā – 
jāsaglabā elegance it visur un vienmēr.

Rēzeknes Centrālās bibliotēkas darbinieku viedokli par 
bibliotekāru modi prezentē bibliotēkas vadītāja Ruta Suseja. 

Kristiana Luhaera foto

Lietišķās etiķetes, komunikācijas un protokola eksperte 
Kristīna Sprūdža deva padomus par to, kā graut stereotipus 

lietišķi un stilīgi. Kristiana Luhaera foto

Modes un stila dizainere Iveta Vecmane demonstrēja stilista 
viedokli par bibliotekāra profesiju. Kristiana Luhaera foto 

Klikšķini uz attēla vai skenē QR kodu un skaties video!
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https://dom.lndb.lv/data/obj/769732.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/761002.html
https://youtu.be/9ZYpxg-HMjg
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=5761
https://www.facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba/posts/2451867668209774?__xts__[0]=68.ARCbZcp6pwyjDl4laPS0bac1FvvPBZYEpyyJVxO9TJA-llkNN2cffMryUAmpoD6EkVAb8tLb8coje7iGIXa3hWt_x3mYhFck1NKJ4P3r2fjuHzTicAUnGNh-9vnawgANMN0K7Z-L0gGCyjjhuOqDBUpHI1Koax_loS0wJnwFI264R16Z1RXykN2wVSBJ_lJhZb-DV-l_9rj3pvS0AGFvTN80lAdkpCpIxklJLU3yVnjKtUvYhkM2rQXb9Nfb4OhtANsWmseyIO596Uo1N9r0c2kj2e_AMH_rK-fpId2W56zlSyUlzo02V2Q2lxq5dznmT1G_1b0ohhPaG4OnEKctN7e8z9iLGJq9mnHZFC2-dM-Z0DYnAm4sIqbzhVT6jFoOnePouRoslprOZqi36Ma56HF8LZwhTlDYvscBoFYRkrKyAKb0_5ucTYFsWF57OdSeOU69DvwfU5I7fbN4wnuKtnz3oQ82i0jiHAD1EF9O8NzkwliJb4z4WhbO9oOrKCuPjti3NAOW5lDnUJ8FCbwTe0k2SE9aEAgRbd-fNA
https://www.facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba/posts/2451928388203702?__xts__[0]=68.ARBL_tYzyK_dCB3-d7kqXvBp8x3lc5p7g2dEdW2c0ybUzilQSa8LFGR0x54WfTj3KOqY1IsiV-GWXWOn6wlciww0U5fv-_9_g7c1GA-zTXS2GzSDwXUouNixGb8QgaegJHy1c2kAPoj7IeCAqptAv05xBZrkiHlMvfqQcGI-EHFKJSZPyMXsCGn26Utmoyb-CPpSaxAklT5vWaCsLZN3Oo9nP09c1fxWEdp3DQrqR0TzH0hDY8iKuKkOUvRAqFFYT7HtFQENfglaNA0eEhKQp2CnPrsn0jskvMjKXbuEZwwLPoscL5r64F3QpsMpPWvD1Tx6t3nJX0mexmWUXKGftyjFC2fRm1yEjbhk_5iCROr6ljcwljhPMjBbZej7VD-45YWMQmaIDKr6FNCZHoKNPPuomedSZX8X7V1D2LXJF2Z-pbl-AKRd0ifMiXqrRMyTmotiaxX__QPjIizxN9Wi4lGA_MCVSfFy51eoihBUNCyku7PGeZwAZhn6_QLtrT1hn2wCPrtzIh1oSSObKYx5vuQDf3OchVQoks2Ffw
https://www.facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba/posts/2451928388203702?__xts__[0]=68.ARBL_tYzyK_dCB3-d7kqXvBp8x3lc5p7g2dEdW2c0ybUzilQSa8LFGR0x54WfTj3KOqY1IsiV-GWXWOn6wlciww0U5fv-_9_g7c1GA-zTXS2GzSDwXUouNixGb8QgaegJHy1c2kAPoj7IeCAqptAv05xBZrkiHlMvfqQcGI-EHFKJSZPyMXsCGn26Utmoyb-CPpSaxAklT5vWaCsLZN3Oo9nP09c1fxWEdp3DQrqR0TzH0hDY8iKuKkOUvRAqFFYT7HtFQENfglaNA0eEhKQp2CnPrsn0jskvMjKXbuEZwwLPoscL5r64F3QpsMpPWvD1Tx6t3nJX0mexmWUXKGftyjFC2fRm1yEjbhk_5iCROr6ljcwljhPMjBbZej7VD-45YWMQmaIDKr6FNCZHoKNPPuomedSZX8X7V1D2LXJF2Z-pbl-AKRd0ifMiXqrRMyTmotiaxX__QPjIizxN9Wi4lGA_MCVSfFy51eoihBUNCyku7PGeZwAZhn6_QLtrT1hn2wCPrtzIh1oSSObKYx5vuQDf3OchVQoks2Ffw
https://www.flickr.com/photos/lbb_bildes/albums/72157708692570194


Izsakās akcijas 

“Bibliotekāru mode” 

vēstneši

Lāsma: Kaut kas ir pagājis, un kaut kas cits ir sācies.

Mārtiņš: Kas ir mūsu tēls?

L.: Mēs paši esam tēlu radītāji. Parasti – spilgtu tēlu radītāji.

M.: Jo vairāk tēls ir tālāk no īstenības, jo augstāk par zemi, jo lielāka 
ietekme. Spilgts tēls, spilgtas metaforas, tas var būt iztēles brīnums...

L.: Bibliotekāra tēls bieži iedvesmo, bet vai tas ir patiess?

M.: Bibliotekāra tēls noteikti ir iedvesmas tēls.

L.: Sabiedrībā pietrūkst garīgās dzīves, ir jauni meklējumi literatūrā, 
filozofijā. Bibliotēkas ir ļoti vajadzīgas un vērtīgas, un arī, protams, 
bibliotekāri.

M.: Mēs esam gluži kā ziedputekšņi, kuri izplata tālāk šo garīgumu un 
dzīves piepildījumu. Tie ir stiprie stāsti, kurus stāstām ikdienā.

L.: Šobrīd cilvēki ļoti mācās, mācās no stāstiem, no dzīves realitātes.

M.: Latviešu folklora ir tā, no kuras var rasties kaut kas oriģināls un 
savdabīgs.

L.: Paraugs, ideāls, jābūtība, viss, kas augstāks par zemi – vēlamība.

M.: Pozitīvā psiholoģija, kas padara dzīvi dzīvošanas vērtu. Tie ir 
jēgas jautājumi. Arī bibliotekāru mode ir nozīmes piešķiršana tām 
praktiskajām darbībām, kuras mēs ikdienā darām.

L.: Bibliotekāru mēs prezentējām kā erudītu, radošu cilvēku, 
kā “staigājošu enciklopēdiju”. Bibliotekāram darbs vienmēr ir 
sirdsdarbs, bibliotekāram ir gaišs prāts, viņš ir labs sarunu biedrs, mīl 
ne tikai grāmatas, bet arī cilvēkus, ir zinošs modernajās tehnoloģijās, 
akurāts un atbildīgs.

M.: Ir divi bibliotekāru veidi. Pirmais – vērsts uz pašveidošanu, uz 
pašrealizāciju darbībā. Tā ir traukšanās uz priekšu.

L.: Otrs – hedonisma virziens: netraucies, baudi dzīvi, baudi ik mirkli, 
kas ir skaists!

LĀSMA ZARIŅA
Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore
MĀRTIŅŠ LAGZDONS
Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs
LANA AUGULE
Dobeles novada Centrālās bibliotēkas direktore

Akcija “Bibliotekāru mode” bija šim 
laikam ļoti aktuāla, jo parādīja, ka mainās 
ne tikai bibliotēkas, bet arī bibliotekāra 
tēls un būtība. Stereotips, ka bibliotekārs ir 
“pelēka pele” un sēž, ieracies noputējušu 
grāmatu ielokā, beidzot tiek lauzts – 
bibliotekārs ir iedvesmotājs, radoša un 
daudzpusīga personība, kurš ar savu 
harismu stiprina un vieno vietējo kopienu, 
kā arī spodrina bibliotēkas tēlu ne tikai 
Latvijā, bet ļoti bieži arī ārpus tās robežām. 
Priecāšos, ja arī turpmāk būs šādas akcijas, 
jo tās dod iespēju Latvijas iedzīvotājiem, 
bibliotēku lietotājiem atklāt un iepazīt 
dažādās bibliotekāru šķautnes, kā arī 
iedvesmo pašus bibliotekārus jauniem 
mērķiem un sasniegumiem.

Lana
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Attālinātā sAziņA

1. Rēķināties ar attālinātās komunikācijas ierobežojumiem – 
tikai 7 % no informācijas cilvēks uztver vārdiski, 38 % ar balss 
intonāciju un 55 % ar sejas izteiksmi un žestiem

2. Izvēlēties piemērotāko saziņas veidu efektīvai konkrētā 
uzdevuma paveikšanai – telefona zvans, video zvans, īsziņa, 
grupu sarakste, e-pasts, sociālie mediji

3. Ievērot personīgās un privātās dzīves robežas: darba laikā 
veltīt laiku profesionālajiem jautājumiem un pēc darba laika 
veltīt laiku privātajai dzīvei

4. Darba laikā atturēties no sociālo mediju lietošanas, ja vien 
bibliotēkas profila uzturēšana sociālajos medijos neietilpst 
tiešajos darba pienākumos

5. Atcerēties, ka nevienam nav jābūt sasniedzamam 24/7, 
aizpildīt brīvbrīžus ar prieku, nevis ekrāna “glāstīšanu”

PrAsmes, kAs Atver veiksmes durvis

1. Spēja un vēlme apgūt jauno
2. Mācīties no neveiksmēm, kļūdām, neatlaidīgi virzīties uz mērķi

3. Strādāt vienā komandā ar kolēģiem, neveidot darbavietā 
“ienaidnieka ierakumus”

4. Ar prieku iet uz darbu, un ar gandarījumu doties mājās
5. Nevilcināties ar sasveicināšanos, atvainošanos un iespēju 

pateikt sev svarīgiem cilvēkiem, ka viņus mīlam

PAmAtPrinciPi

1. Labā seja – smaids, acu kontakts
2. Proaktīva saskarsme: sasveicināšanās, palīdzības piedāvāšana, bibliotēkas pakalpojumu/iespēju 

atgādināšana apmeklētājiem
3. Darba pienākumiem piemērots, tīrs, izgludināts apģērbs, iekštelpām piemēroti apavi
4. Personīgās higiēnas ievērošana – kopts ķermenis, tīri mati, ne pārāk gari nagi, svaiga elpa, 

nepārspīlēta parfīma un grima lietošana
5. Vārda piespraude, atpazīšanas zīmju vai komandu vienojošu elementu lietošana apģērbā

sAskArsme klātienē

1. Sevi un citus cienošs komunikācijas stils
2. Patīkams, nosvērts balss tembrs, skaidra dikcija
3. Prasme runāt un prasme klausīties
4. Potenciālo konfliktu atpazīšana un novēršana
5. Darbs komandā, prasme uzņemties atbildību

LIELISKU BIBLIOTEKĀRU ETIĶETES, SASKARSMES 

UN KOMUNIKĀCIJAS ŠPIKERIS

sAdArbībAs veidošAnA

1. Interese un vēlme strādāt ar cilvēkiem – apmeklētājiem, kolēģiem, sadarbības partneriem
2. Runātā piefiksēšana, informācijas aprites nodrošināšana, solījumu pildīšana

3. Bibliotēkas “vēstnieka” funkcijas pildīšana darbavietā un ārpus tās
4. Iniciatīvas izrādīšana un kontaktu veidošana – drošiem pieder pasaule

5. Klientu viedokļa, vajadzību un problēmu sadzirdēšana, nemitīgs darbs pie pakalpojumu uzlabošanas

KRISTĪNA SPRŪDŽA
Lietišķās etiķetes, komunikācijas un protokola eksperte
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Cilvēku ģērbšanās gaume un dzīves stils 
nereti tiek vērtēts pēc izvēlētās profesijas. Acu 
priekšā iztēlojoties kādas profesijas pārstāvi, mēs 
neviļus vizualizējam viņa tēlu. Katras nozares 
speciālistu vidū ir gan stila ikonas, gan indivīdi ar 
mazāk izteiktu gaumes izjūtu, tomēr sabiedrībā 
joprojām valda stereotips, ka bibliotekāri ar stilu 
ir “uz Jūs”.

“Kas cits sunim asti cels, ja ne pats”, citiem 
vārdiem, kurš gan cits spodrinās savu tēlu, ja 
ne bibliotekārs! Tāpēc 2019. gada aprīlī, Latvijas 
Bibliotekāru biedrības izsludinātās “Bibliotekāru 
modes” akcijas iedvesmotas, Cēsu Centrālās 
bibliotēkas darbinieces ļāvās fotosesijai savā darba 
vietā, tādējādi atbalstot akcijas mērķi – parādīt 
bibliotekārus kā spilgtas un atraktīvas personības, 

“ K AS  C I T S  SU N I M  AST I 
C E LS,  JA  N E  PAT S ”

lauzt sabiedrībā aizvien valdošos stereotipus par 
profesijas vizuālo veidolu. Fotogrāfijas ar tēmturi 
#bibliotekārumode tika publicētas bibliotēkas 
“Facebook” lapā un saņēma kā bibliotēku nozares 
pārstāvju, tā sabiedrības atzinību.

Mūsu tēlu veido ne tikai apģērbs un ārējais 
izskats, bet arī attieksme pret dzīvi, vaļasprieki, 
sabiedriskā aktivitāte, pašizziņa, profesionālā 
pilnveide, prasme komunicēt, kā arī rūpes 
par vidi un veselību. It visā cenšamies ievērot 
līdzsvaru, tomēr nevar noliegt, ka esam aizrautīgi 
dzīves baudītāji.

Iesaistīšanās akcijā deva iespēju celt pašapziņu 
un pievērst lielāku uzmanību tam, kā mēs – 
bibliotekāri – izskatāmies no malas.

KRISTA ANNIJA LAUBERGA
Cēsu Centrālās bibliotēkas projektu speciāliste

" I e sa i s t ī ša nā s  ša jā  a kc i jā  deva
i e spē j u  c e l t  pa šapz iņu  un 

p i e v ē r s t  l i e lā ku  uzman ī b u  tam , 
kā  mē s  –  b i b l i o t e kā r i  – 

i z s ka tāmie s  n o  ma la s.
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MĀRA KUĻIKAUSKA - SKĀRLETA

Bauskas BiBliotēkā 
modē grāmatas

SANTA GUDŽA
Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece

Bauskas Centrālā bibliotēka, piesakoties 
Latvijas Bibliotekāru biedrības izsludinātajā akcijā 
“Bibliotekāru mode”, vēlējās pārsteigt ar kaut ko 
nebijušu, tāpēc sadarbībā ar talantīgo fotogrāfi, 
stilisti un imidža dizaineri Danu Rodenkirhenu tapa 
fotoizstāde “Bauskas bibliotēkā modē grāmatas”, 
kuru pirmo reizi varēja apskatīt 2019. gada Latvijas 
Bibliotēku festivālā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Izstādes tapšanas gaitā bibliotēkas darbinieki 
tika pārvērsti par dažādiem grāmatu tēliem. 
Pārvērtību process, lai atrastu katram bibliotēkas 

darbiniekam atbilstošu literāro tēlu, bija sarežģīts 
– tika daudz meklēts, lasīts un domāts. Fotogrāfe 
tikās ar katru bibliotēkas darbinieku, lai labāk 
izprastu viņu būtību. Stiliste rūpīgi izvēlējās 11 
latviešu un ārzemju autoru grāmatas, kurās 
sastopami gan mazāk zināmi tēli, gan tādi varoņi, 
kas pazīstami ikvienam, piemēram, Pelnrušķīte, 
Mazā nāriņa, grāfs Monte Kristo, Skārleta un 
Mērija Popinsa.

Izstāde guva lielu atsaucību, un turpina ceļot 
pa Latvijas bibliotēkām arī 2020. gadā.
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AELITA BIĶERNIECE - MĒRIJA POPINSA ARETA BRŪVERE BALODE - DEIZIJA BJŪKENENA 
LIELAIS GETSBIJS

ĒRIKA PELCERE - DŽŪLIJA LAMBERTEELITA DŪMIŅA, LAIMDOTA OZOLIŅA - 
DĀMAS NO DĀMU PARADĪZES

JĀNIS BALODIS - GARAIS DŽONS KRISTĪNE ČAKĀNE - PELNRUŠĶĪTE

SANTA GUDŽA - MAZĀ NĀRIŅA IRĒNA VADAPĀLA, ASTRA DAILA JAUDZEMA - 
VĒJA MĀTE UN MEŽA MĀTE
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ZIEDONIS DĒLIŅŠ - GRĀFS MONTE KRISTO AINA MŪRNIECE - SNIEGA KARALIENE

Tapis Rēzeknes CenTRālās biblioTēkas 
kalendāRs “biblioTekāRu mode”
ANNA ROMANOVSKA
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja

“Bibliotekāru modes” vēstnese, Latvijas 
Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja 
Māra Jēkabsone, noslēdzoties akcijai, mudināja 
bibliotekārus neaizmirst par tās pamatideju arī 
ikdienā. Akcijā tika radīts kolorīts un kvalitatīvs 
vizuālais materiāls, kuru apkopot atsevišķā 
izdevumā. Tāpēc Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 
tuvojoties 2020. gadam, īstenoja sen lolotu ideju 
par sienas kalendāru ar kvalitatīvām fotogrāfijām, 
kurās redzami bibliotēkas darbinieki. 2020. gada 

kalendārs iepriecina ar 12 portretiem, kā arī uztur 
dzīvā atmiņā akciju un tās pamatdomu, savukārt 
pēc gadiem tā būs spilgta un vērtīga pagātnes un 
bibliotēkas vēstures liecība.

Pateicamies par darbu fotogrāfam 
Aleksandram Lebedam un Latvijas Bibliotekāru 
biedrībai par akciju “Bibliotekāru mode”, kas 
izaicināja, atsvaidzināja ikdienu un palīdzēja arī 
pašiem uz sevi paskatīties no malas.
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Bibliotekāru mode – 
Latgales Centrālās 
bibliotēkas pieredzes 
stāsts

INGA GEDŽŪNE
Latgales Centrālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja
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Bibliotekāru mode. Pagaidiet, vai tāda 
patiešām pastāv? Vai tā ir izstaipīta jaka 
sīpolmizu novārījuma tonī, kuru “eleganti” 
papildina vilnainas zeķbikses un stingra 
griezuma svārki žāvas uzdzenošā garumā 
plaukstas tiesu zem ceļa? Ak, jā, un kā tad 
bez neiztrūkstošā matu mezgla, kurā ērtības 
labad iesprausts zīmulis, un apputējušām 
brillēm, pāri kurām mest pārmetošus 
skatienus uz tiem, kas bibliotēkā atļaujas 
ieklepoties vai skaļāk pāršķirt lappusi?

Aptuveni tāda, visticamāk, būs 
nezinātāja reakcija, izdzirdot frāzi 
“bibliotekāru mode”. Paši bibliotekāri, 
protams, zina labāk. Taču Aristotelim 
piedēvētā atziņa vēsta, ka “pat zināmais 
ir zināms tikai nedaudziem”. Tādēļ tik 
apsveicams bija 2018. gada nogalē no 

Bibliotekāru mode. 
Pagaidiet, tāda 
vispār pastāv?

oriģināliem tērpu risinājumiem, par centrālo 
aksesuāru katrā no tiem izceļot kādu grāmatu no 
bibliotēkas krājuma. Tērpi tika pieskaņoti grāmatu 
vākiem, izvēloties vienotu krāsu gammu vai 
kontrastējošu akcentu. Katru publicēto fotoattēlu 
papildināja pavadošais teksts, kurā tika aprakstīts 
piedāvātais ansamblis un tā izmantošanas 
iespējas – grāmatas atvēršanas svētkos, lasītāju 
klubiņa sanāksmē, bērnu auditorijai paredzētā 
pasākumā, pieredzes apmaiņas braucienā, 
mākslas izstādes atklāšanā u. tml. Tādējādi publika 
tika iepazīstināta arī ar dažādām bibliotekārā 
darba formām un sarīkojumu veidiem.

Piedāvātie tērpi un to elementi tika meklēti 
bibliotēkas darbinieču skapjos un pašrocīgi 
kombinēti. Modeļu lomās iejutās pašas 

Par nedēļas moto tika 
izraudzīts tēmturis 

#aksesuārsgrāmata

Latvijas Bibliotekāru biedrības izskanējušais 
ierosinājums Latvijas bibliotēkām piedalīties 
akcijā “Bibliotekāru mode”.

Novērtējot akcijas potenciālu stereotipu 
graušanā un bibliotēkas tēla veidošanā, 
aicinājumam atsaucās arī Latgales Centrālā 
bibliotēka, savā “Instagram” un “Facebook” 
kontā no 2019. gada 25. līdz 31. martam aizvadot 
Pavasara modes nedēļu.

Tā kā par vienu no galvenajiem darba 
virzieniem sociālajos medijos bibliotēka izvirza 
sava krājuma popularizēšanu, šis noteikums tika 
saglabāts arī Pavasara modes nedēļā. Par nedēļas 
moto tika izraudzīts tēmturis #aksesuārsgrāmata. 
Tam atbilstoši katru dienu no pirmdienas līdz 
svētdienai tika publicēti četri jauni ieraksti ar 
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bibliotekāres. Arī fotografēšana, attēlu apstrāde 
un maketēšana notika pašu spēkiem, nepiesaistot 
profesionāļus no malas. Tāpēc akcija kļuva arī par 
lielisku izaicinājumu un pārbaudījumu bibliotekāru 
kompetencei, ļāva radoši izpausties, gūt jaunu 
pieredzi un celt profesionālo pašapziņu. Būtisks 
bija arī akcijas devums kolektīva saliedēšanā. Kā 
apliecinājums tam, lūk, dažas atsauksmes no 
akcijas dalībniecēm:

Iepazinu savus kolēģus no 
pilnīgi cita skatu punkta. Un tas 
gluži nenozīmē tikai apģērbu, 
bet arī to, kādas ir krāsas, kas 
mums izraisa prieku, kā reaģējam 
nestandarta situācijās, cik 
atvērtas esam jaunām idejām 
un cik daudz esam gatavas 
ieguldīt komandas darbā. 
Tāds nestandarta komandas 
saliedēšanas pasākums.

Aiga

Modes akcija – kaut kas nebijis 
manā bibliotekāres darba pieredzē. 
Jāatzīst, ka tas bija ļoti aizraujošs 
un patīkams process. Mēs ne vien 
parādījām sevi kā modernas 21. 
gadsimta bibliotekāres, bet arī 
akcentējām populāras, lasītājus 
uzrunājošas grāmatas. Ir patiešām 
jauki, ka ierastās darba dienas 
atdzīvina šādas interesantas, vēl 
nebijušas akcijas! Esam atvērtas 
visam jaunajam!

Liene

Lieliska iespēja sabiedrībai parādīt 
bibliotekārus kā spilgtas, radošas personības, 
kuru apģērbs – neatkarīgi no izvēlētā stila – 
ir tikai ietvars iekšējās pasaules bagātībai. 
Akcijas #bibliotekārumode fotosesija man, 
pirmkārt, nozīmē pozitīvu emociju lādiņu un 
brīnišķīgi pavadītu laiku draudzīgu, radošu 
domubiedru lokā. Ja tā visa rezultātā ir tapis 
instruments (foto) sabiedrības stereotipu 

laušanai – tas ir patīkams bonuss. 

Jana

Lasīt un labi izskatīties vienmēr ir modē! Esmu pateicīga par iespēju 
piedalīties tik jaukā pasākumā! Pozitīvi, atraktīvi, interesanti un stilīgi!

Valentīna
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Papildus dalībnieču personīgajiem ieguvumiem 
akcija sekmēja arī Latgales Centrālās bibliotēkas 
sociālo mediju kontu atpazīstamību, piesaistot 
jaunus sekotājus un palielinot ierakstu aptvērumu. 
Bibliotēkas “Instagram” kontā akcijas norises 
mēnesī tika sasniegts visaugstākais gada 
aptvērums – konta ierakstiem fiksēts 10 491 
skatījums (pārējos gada mēnešos vidēji – 3045). 
Arī bibliotēkas “Facebook” lapā vislielākais 
aptvērums tika fiksēts tieši akcijas norises mēnesī 
martā – kopsummā 55 967 lapas skatījumi 
(pārējos mēnešos vidēji – 32 453). Būtisks bija 
arī akcijas devums jaunu sekotāju piesaistē. Tā, 
piemēram, bibliotēkas “Facebook” lapa martā 
ieguva 73 jaunus sekotājus, gandrīz trīskāršojot 
vidējo pieaugumu gada pārējos mēnešos (25 
jauni sekotāji mēnesī).

Latgales Centrālās bibliotēkas dalību akcijā 
“Bibliotekāru mode” novērtēja arī bibliotēku 
nozares profesionāļi, aicinot bibliotēkas 
pārstāvi uzstāties ar priekšlasījumu 2019. gada 
Latvijas Bibliotēku festivāla Bibliotekāru modes 
un stila dienā.

Rezumējot bibliotēkas pieredzes stāstu, 
vērtējam Latvijas Bibliotekāru biedrības rosināto 
akciju “Bibliotekāru mode” kā izcili vērtīgu 
iniciatīvu, kas mobilizēja nozares speciālistus, 
tostarp arī Latgales Centrālās bibliotēkas 
komandu, līdz šim nebijušam piedzīvojumam, kā 
arī deva nozīmīgu artavu laikmetīgas bibliotēkas 
un bibliotekāra publiskā tēla veidošanā. Populārs 
teiciens vēsta – kas meklē, tas atrod. Bibliotēkas 
komanda pateicas Latvijas Bibliotekāru biedrībai 
par ierosmi drosmīgiem, radošiem meklējumiem, 
kas ļāva atrast sevī līdz šim neapzinātas radošā 
spēka rezerves, gūt vērtīgu un saliedējošu iekšējās 
sadarbības pieredzi, kā arī palīdzēja sabiedrībai 
ieraudzīt bibliotēku un bibliotekārus jaunā – 
svaigā – gaismā. Patiesi ceram, ka meklējumi 
neapstāsies un Latvijas bibliotēkās arī turpmāk tiks 
īstenotas drosmīgas un radošas akcijas bibliotēku 
un bibliotekāra profesijas popularizēšanai.
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LIENE BARANOVSKA
Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste

Bibliotekāru mode 
Gulbenes novadā

“Elegance nekad 
neiziet no modes”

“VISSKAISTĀKAIS, KO TU 

VARI UZVILKT, 

IR PĀRLIECĪBA PAR SEVI”

Šos un citus saukļus izmantojām, lai 
paustu savu viedokli par to, kāds mūsdienās 
ir izveidojies bibliotekāra tēls. Mūsuprāt, tas 
nebūt nav garlaicīgs, pelēks vai drūms. Tas 
drīzāk ir individuāls, ar dažādiem akcentiem, 
atspoguļojot katra personību un attieksmi, 
veicot savu darbu bibliotēkā.

Piedaloties akcijā “Bibliotekāru mode”, 
Gulbenes novada bibliotēka vēlējās iesaistīt 
arī pagastu bibliotekāres, apzinoties, ka pērles 
meklējamas dziļākos ūdeņos. Un ne velti! 
Atsaucās Druvienas, Litenes, Lizuma un Rankas 
pagastu bibliotekāres. Tērpu un aksesuāru 
izvēle priecēja, attaisnojot cerības, bija kur 

“piesiet aci”. Arī Gulbenes novada bibliotēkā ir 
bibliotekāres, kuras mēdz iekāpt sudraba kedās, 
uzvilkt rozā zeķes, paspilgtināt savu tēlu ar kādu 
matu rotu vai košāku auskaru pāri.

Nešaubāmies, ka vizuālais tēls ir nozīmīga daļa 
no kopīgā tēla, ko redz bibliotēkas apmeklētājs, 
šķērsojot bibliotēkas slieksni. Tas liecina par 
bibliotēkā valdošo atmosfēru, pieeju darbam, 
savas personības apzināšanos. Skaistums sākas 
tajā mirklī, kad tu esi tu pats!
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“Aizmirsti 
noteikumus. 

Ja Tev tas 
patīk – velc!”

“Dzīve ir pārāk īsa, lai vilktu 
garlaicīgu apģērbu”

“Esi modīgs, 
esi Tu pats”

Bibliotekāru mode 
TOREIZ un TAGAD
LĪGA RŪDE
Ventspils bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste

Ejot līdzi laikam, bibliotekāru garderobe ir 
mainījusies. Ventspils bibliotēka šīs pārvērtības 
atspoguļoja video stāstā “Bibliotekāru mode 
TOREIZ un TAGAD.”

Kolektīvs labprāt iesaistījās šajā avantūrā, un 
katrs ar lielu prieku iejutās sev paredzētajā lomā. 
Jāatzīst, vieglāks uzdevums bija tiem, kuriem 
nācās atainot šodienas bibliotekāra veidolu, 
jo, atverot skapi, nebija dziļi jāmeklē atbilstošs 
apģērbs. Kolēģiem, kuru uzdevums bija iejusties 
kādreizējo bibliotekāru tēlā, tas bija izaicinājums. 
Cits filmējās brokāta žaketē, kas šūta 20. 
gadsimta 80. gados, bet citam nācās ielūkoties 
vecmāmiņas garderobē, lai piemeklētu savam 
tēlam atbilstošu tērpu.

Liels paldies Latvijas Bibliotekāru biedrībai par 
iespēju paralēli ikdienas darbam īstenot mūsu 
bibliotēkas modes stāstu!

Klikšķini uz attēla vai skenē 
QR kodu un skaties video!

 3 9B I B L I O T E K Ā R U  M O D E 3 8 B I B L I O T E K Ā R U  M O D E

https://youtu.be/gfs4Skg_jXI


Nost ar melNo! 
Vairāk gaišuma 

uN krāsu! 

Bibliotekāru modes un stila tēmas 
aktualizēšana rosināja arī mūs – Valkas novada 
bibliotēku darbiniekus – domāt par savu vizuālo 
tēlu un ģērbšanās tradīcijām.

Tā kā Valkā ir dzimis un mācījies viens 
no vadošajiem Latvijas modes dizaineriem, 
individuālā stila konsultants, zīmola “ALEXANDER 
PAVLOV” dibinātājs un radošais direktors 
Aleksandrs Pavlovs, mēs nolēmām aicināt viņu 
tikties ar Valkas novada bibliotekāriem. Dizainers 
atsaucās šim aicinājumam, jo, izrādās, ka modes 
dizainera darba gaitas viņš uzsācis, strādājot 
Valkas sadzīves pakalpojumu kombināta šūšanas 
cehā, kura telpās šobrīd izvietota bibliotēka.

Sarunas laikā dizainers akcentēja, ka 
bibliotekāriem, tāpat kā jebkuras profesijas 
pārstāvjiem, jābūt spilgtām un pamanāmām 
personībām. Modes eksperts atklāja vairākus 
ģērbšanās knifiņus, kas palīdz radīt pievilcīgu 
vizuālo veidolu: Nost ar melno! Vairāk gaišuma 
un krāsu! Meklējiet līdzīgus toņus un kombinējiet 
apģērbu viena toņa ietvaros!

Būt stilīgam nenozīmē pirkt arvien 
jaunu un dārgu apģērbu, bet gan no esošā 
izvēlēties saskaņotu ansambli, papildinot to 
ar krāsainu lakatu, šalli, jostu vai somu. Un 
galvenais, kā uzsvēra mūsu viesis: “Staigājiet 
kurpēs uz papēžiem!”

staigājiet kurpēs 
uz papēžiem!

meklējiet līdzīgus toņus uN komBiNējiet 
apģērBu VieNa toņa ietVaros!

Valkas bibliotēkā tiekas ar 
Aleksandru Pavlovu
LĪGA ROZĪTE
Valkas novada Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja
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Ieskats bibliotekāru modē...
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LBB valde, sekciju un 
reģionālo nodaļu vadītāji
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