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Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2016. gada pavasara sanāksmes dalībnieki
pie Grobiņas bibliotēkas

Kolēģi!
Ir pagājis vairāk nekā pusgads kopš LNB
Bibliotēku attīstības institūta reorganizācijas
par Attīstības departamentu un Bibliotēku
konsultatīvā centra reorganizācijas par
Bibliotēku attīstības centru. Esam saglabājuši
visus līdzšinējos darba virzienus, aktīvi
domājot par to pilnveidi, attīstīti arī daži jauni
virzieni, piemēram, darbs ar akadēmiskajām
un speciālajām bibliotēkām un
informācijpratības un medijpratības projekti.
2016. gada martā pēc publisko bibliotēku
apaļā galda diskusijām, kas notika jau astoto
gadu, pirmo reizi notika arī akadēmisko un
speciālo bibliotēku apaļā galda diskusijas.
Abu diskusiju galvenos secinājumus varat
lasīt vēstneša lappusēs. Saistībā ar
informācijpratības un medijpratības arvien
lielāku aktualitāti mūsdienu pasaulē,
piedāvājam nelielu ieskatu “pratību”
terminoloģijā. Tas ir svarīgi tādēļ, ka tieši
bibliotekāri ir vieni no galvenajiem
spēlētājiem informācijpratības un
medijpratības jomā.
Bibliotēku attīstības centrs ir iecerējis vairāku
projektu un sadarbības iniciatīvu īstenošanu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.

Viena no šādām iniciatīvām ir valodu mācības
publiskajās bibliotēkās. Lai apzinātu situāciju,
šī gada februārī tika veikta publisko bibliotēku
aptauja par valodu mācību pakalpojumu
bibliotēkās. Ideja pagaidām vēl nav guvusi
konkrētu koncepciju vai plānu, taču aptaujā
gūtās atziņas un secinājumi liek domāt, ka
valodu mācības ir viens no nākotnes
bibliotēkas pakalpojumiem. Īpaši situācijā,
kad mūsdienu realitāte ir intensīva cilvēku
migrācija un multikulturālisms.
Daudzu iniciatīvu un uzsākto darba virzienu
kvalitatīva īstenošana prasa laiku, tāpēc
aicinu būt pacietīgiem un arī aktīvākiem,
sniedzot savu pienesumu kopīgu mērķu
sasniegšanā. LNB ir atbalsta centrs visām
Latvijas bibliotēkām, taču lai šis atbalsts būtu
kvalitatīvs un lietderīgs, mums nepieciešama
Jūsu pieredze un viedoklis.
9. jūnijā LNB notika novadpētniecības
ekspertu paneļdiskusija, liels paldies visiem,
kas ieradās, dalījās pieredzē, sniedza savu
skatījumu uz novadpētniecības darbu
bibliotēkās. Diskusijas gaitā apkopotās atziņas
tiks izmantotas novadpētniecības vadlīniju un
rokasgrāmatas izstrādē.
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22.–23. septembrī Rīgā notiks bibliotēku
novadpētniecības konference. Programma
vēl tiek gatavota, un drīzumā tiks izziņota
pieteikšanās – uz konferenci aicināts ikviens
nozares speciālists.
Turpinās darbs Statistikas pilnveides darba
grupā, 15. decembrī plānots jaunajam
statistikas standartam un tā iespaidā
veiktajām statistikas uzskaites izmaiņām
veltīt atsevišķu semināru.

Ieceru un ideju ir daudz, vairākas no tām
virzās uz priekšu lēnāk un citādāk nekā
iecerēts, piemēram, e-grāmatu izsniegšanas
projekts Latvijas publiskajās bibliotēkās, taču
Bibliotēku attīstības centrs ir apņēmības pilns
īstenot savas idejas, pat ja tas prasīs vairāk
laika un spēka, nekā pirmajā mirklī šķita.
Esmu pārliecināta, ka, uzcītīgi ejot uz mērķi,
ir iespējams atrisināt vairumu situāciju.
Lasiet vēstnesi, zvaniet, rakstiet – esam
atvērti jaunām idejām un komunikācijai!

Uzsākts darbs pie LNB speciālistukonsultantu saraksta aktualizēšanas, kā arī
Metodiskā un konsultatīvā darba atbalsta
grupas izveides, kura iecerēta kā centrālais
atbalsta punkts gan LNB Bibliotēku attīstības
centra metodiskā un konsultatīvā darba
nodrošināšanai, gan reģionu galveno
bibliotēku metodiskā un konsultatīvā darba
attīstībai un pilnveidei.

Saulainu vasaru un iedvesmojošu
atvaļinājumu laiku vēlot,
Bibliotēku attīstības centra vadītāja
Māra Jēkabsone

Aktuālie 2016. gada pasākumi: septembris –decembris
SEPTEMBRIS

NOVEMBRIS

22.–23. septembris. Latvijas bibliotēku novadpētniecības
konference (Rīgas domes Sēžu zāle, Rātslaukums 1, Rīga;
LNB Kore (11. un 12. stāvs), Mūkusalas iela 3, Rīga)

2. novembris. Krājuma komplektēšanas speciālistu
seminārs (LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu
lasītava)

Septembra pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā”
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

Novembra pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā”
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

OKTOBRIS

29. novembris. Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko
bibliotēku direktoru rudens sanāksme
(LNB Konferenču centrs)

Skolu bibliotēku konsultantu tikšanās (LNB, datums un
vieta tiks precizēta)
DECEMBRIS
18. oktobris. Reģiona galveno bibliotēku metodiķu
seminārs (LNB 4. stāva Mazā zāle)
Oktobra pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā”
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

15. decembris. Seminārs par bibliotēku statistikas
aktualitātēm (LNB Konferenču centrs)
Decembris. Informācijpratības un medijpratības
seminārs (LNB, datums un vieta tiks precizēta)

Oktobra beigas/novembra sākums. “Maģistru lasījumi”
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.
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Foto: Marlēna Krasovska

Publisko bibliotēku attīstības tendences: 2016. gada apaļā galda
diskusiju atziņas
Marlēna Krasovska, Ilze Kļaviņa, Silvija Tretjakova, Māra Jēkabsone
Šī gada 7.–10. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) jau astoto gadu notika Latvijas publisko bibliotēku apaļā galda
diskusijas, kurās pulcējās bibliotēku direktori, metodiķi un citi nozares speciālisti. Diskusiju kopsavilkumi tika izsūtīti jau
aprīlī, un visiem bija iespēja ar tiem iepazīties. Atgādinājumam un akcentam piedāvājam galvenās diskusiju atziņas un
secinājumus.
semināri IKT, informācijpratības, medijpratības u. c. jomās.
 No daudzām bibliotēkām nāca atzinums, ka
pašvaldības arvien vairāk novērtē bibliotēku nozīmi vietējā Jāattīsta profesionālās pilnveides iespējas, jātuvina tās
ikdienas darbā nepieciešamajām vajadzībām. Un tās nav
sabiedrībā, palielinot bibliotēku finansējumu, daudzviet
tikai IT un IKT prasmes, bet arī saskarsme, psiholoģija,
palielinātas arī bibliotekāru algas, taču daudzviet
ētika un citas prasmes un zināšanas, kas veicina
finansējums nodrošina tikai bibliotēkas pamatfunkciju
bibliotekāra kā profesionāļa attīstību, paaugstina darba
veikšanu un trūkst līdzekļu bibliotēkas attīstībai,
rezultātus.
piemēram, krājuma komplektēšanai un darbinieku
tālākizglītībai.
 Vairākkārt izskanēja
jautājums: Ko darīt ar bibliotēku
 Pieaug virtuālo pakalpojumu
darbinieku kūtrumu un
skaits, aizvien lielāku lomu un
motivācijas trūkumu? Vai
nozīmi iegūst bibliotēku veidotie
Par
veiksmes
atslēgu
tika
atzīts
vienmēr pie tā vainojams zems
virtuālie resursi. Daudzviet
saskanīgs
komandas
darbs;
aktīvi,
atalgojums un izdegšanas
beidzot pabeigta rekataloģizācija
sindroms? Kā veicināt aktivitāti,
ieinteresēti, profesionāli, radoši
un uzsākta elektroniskā
rosināt degsmi? Par veiksmes
izsniegšana. To ļoti novērtē
darbinieki; sadarbība visos līmeņos
lietotāji, kas aktīvi izmanto
(gan lokālā, nacionālā un starptautiskā atslēgu tika atzīts saskanīgs
komandas darbs; aktīvi,
attālinātās rezervēšanas un
mērogā, gan ar institūcijām un
ieinteresēti, profesionāli, radoši
pagarināšanas iespējas.
organizācijām, gan ar sabiedrību).
darbinieki; sadarbība visos
 Samazinās datora un
līmeņos (gan lokālā, nacionālā un
interneta lietotāju skaits,
starptautiskā mērogā, gan ar
palielinās pieprasījums pēc
institūcijām un organizācijām,
palīdzības un apmācības egan ar sabiedrību).
pakalpojumu izmantošanā. Viens no jaunākajiem
 Vēl viens aktuāls jautājums: Kā 21. gadsimtā rast
risinājumiem šajā situācijā ir atsevišķu e-pakalpojumu
līdzsvaru starp grāmatām un literatūru un IKT? Lai celtu
sniegšanas (apkalpošanas) punktu izveide pašvaldībās.
bibliotēkas prestižu un izmantojamību, jāveido
Šāds modelis atslogo bibliotēkas no nebibliotekāro emodernajās tehnoloģijās balstīti pakalpojumi, taču tā
pakalpojumu nastas, sniedz jaunas sadarbības un
sekas ir lasīšanas tradīcijas samazināšanās. Daudzi
attīstības iespējas.
bibliotekāri uzsver, ka bibliotēku galvenā funkcija –
 Katastrofāli noveco bibliotēku IT. Vairums pašvaldību
lasīšanas veicināšana un grāmatu un literatūras
nespēj finansēt bibliotēku IT nomaiņu atbilstoši to
popularizēšana – ir atstāta novārtā. Sekas: slikta skolēnu
straujajai attīstībai. Viens no risinājumiem 2015. gadā –
lasītprasme, iztēles trūkums, lasīšanas tradīciju trūkums
dalība ERAF projektā “Publisko interneta pieejas punktu
ģimenē. Risinājums: lasīšanas veicināšana,
attīstība”.
informācijpratības un medijpratības izkopšana visās
 Arī bibliotēku darbinieku prasmes netiek līdzi straujajai
lietotāju grupās.
IKT attīstībai. Nepieciešami profesionālās pilnveides kursi,
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.
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Rādītāji 2014/2015

Izsniegums, 2006-2015

Valstī kopumā 2015. gadā publisko bibliotēku skaits
samazinājies par piecām bibliotēkām, bet jaunākie dati par
2016. gadu liecina, ka 2016. gadā pašvaldību publisko
bibliotēku skaits samazinājies vēl par divām bibliotēkām.
Publisko bibliotēku
kopskaits

Lietotāju
skaits

811 → 806
(– 5 bibliotēkas)

Bibliotekārais
aptvērums

+ 0,2 %

Tematisko
pasākumu
skaits
+ 11,3 %

20,13 %

20 000 000
18 000 000

17 712 708
16 132 200
15 125 50215 352 461
14 428 093
13 753 294
13 202 82312 889 780
12 584
828 759
12 209

16 000 000
14 000 000
12 000 000

10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2 006

Fiziskais
apm.

+ 6,2 %

Virtuālais
apm.

– 3,3 %

Izsniegums Izsniegums
kopā
grāmatas

+ 33,3 %

–3%

– 3,8 %

Izsniegums
periodika

Apmeklējums
kopā

– 1,7 %
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Jaunieguvumu skaits, 2006-2015
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Bibliotēku darba statistikas rādītājus negatīvi ietekmē
demogrāfiskā situācija. Samazinās lasītāju skaits,
apmeklējums, izsniegums. Pamatojoties uz šo rādītāju
lejupslīdi, no pašvaldību puses sākt nākt ierosinājumi
samazināt bibliotekāru darba slodzi.

2 010

648 195

674 749
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Lietotāju skaits, 2006-2015
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Rādītāju pieaugumu veicina aktīvs darbs lietotāju
piesaistīšanā, bibliotēkas darbalaika, vides, pakalpojumu
pielāgošana lietotāju vajadzībām, jauni pakalpojumi,
kvalitatīvs krājums. Bibliotēkas atzīst, ka svarīgi ir
pievērsties katra lietotāja konkrētajai situācijai, izrādīt
personisku ieinteresētību, veidot ilgtermiņa attiecības.
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Bibliotēku budžets, 2006-2015 (EUR)
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 Daļā bibliotēku rādītāji ir samazinājušies, taču citās –
auguši par spīti demogrāfijas tendencēm.
 Fizisko apmeklējumu skaits samazinās, pieaug virtuālo
apmeklējumu skaits.
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Izdevumi krājuma komplektēšanai, 20062015

7 691 278 7 911 976
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 Periodikas izsniegums ievērojami pārsniedz grāmatu
izsniegumu (grāmatu apgrozība – 0,7, periodikas – 5,3).
 Ļoti zems ir nozaru literatūras apgrozījums.
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Izdevumi personālam, 2006-2015
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Izdevumi informācijas tehnoloģijām, 20062015
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Bērni un jaunieši

643 575

600 000

e-pakalpojumu lietošanā. Pie bibliotēku darba uzskaites
jautājuma sakārtošanas LNB Bibliotēku attīstības centrā
tiek strādāts. Rudenī paredzēts seminārs par bibliotēku
statistikas jautājumiem.
 Bibliotēkas arvien vairāk apmeklē ne tādēļ, lai lasītu
grāmatas, bet kā vienoto pakalpojumu punktu.
 E-grāmatu izsniegšana Latvijas publiskajās bibliotēkās –
vēl joprojām nenotiek.
 Slikts telpu stāvoklis, atbilstošu telpu trūkums.
 Bibliotēku IT novecošana jau tādā līmenī, ka tas traucē
normāli sniegt pakalpojumus un grauj bibliotēkas tēlu.
 Bibliotēku personāla novecošana, jaunu profesionālu
darbinieku trūkums.
 Zems, konkurētnespējīgs un darba apjomam un slodzei
neatbilstošs atalgojums.
 Sociālā riska grupas bibliotēku lietotāju vidū – cilvēku
ar dažāda veida traucējumiem bibliotēkās kļūst arvien
vairāk.
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Pozitīvus rādītājus un atsauksmes rada ģimenes modeļa
bibliotēkas veidošana, modelis “bibliotēka kā viesistaba”,
kur katrs apmeklētājs jūtas gaidīts. Lasītāju skaitu varētu
palielināt jaunu, inovatīvu pakalpojumu ieviešana un
aktīvāka bibliotēkas pakalpojumu popularizēšana. Cilvēku,
kas neko vai tikpat kā neko nezina par bibliotēkām un to
piedāvājumu, vēl aizvien ir pārsteidzoši daudz. Protams,
arī bibliotēku izdoma sevis reklamēšanā un uzmanības
piesaistīšanā ir gana liela: bibliotēkas arvien vairāk izvērš
darbību sociālajos tīklos, veido videoklipus; vairākām
bibliotēkām ir jaunas tīmekļa vietnes vai jaunas sadaļas
bibliotēku tīmekļa vietnēs; reklāmas suvenīri (maisiņi,
pildspalvas, grāmatzīmes, kalendāri) ar bibliotēkas
simboliku. Taču kopumā bibliotēku popularizēšanā,
aizstāvībā, izpratnes veidošanā par to, kas ir bibliotēka un
ko tā piedāvā, bibliotēkas tēla attīstīšanā ir vēl daudz
darāmā.

 Bērniem un jauniešiem ļoti patīk uzturēties bibliotēkas
vidē, taču interese par lasīšanu ir neliela.
 Daudzos pagastos slēgto skolu dēļ strauji samazinās
bērnu un skolēnu skaits bibliotēkas lasītāju vidū.
 Laukos trūkst bērnu; skolēni līdz bibliotēkai nenonāk, jo
bērnus nelaiž ārā no skolas, līdz nav atbraucis autobuss.
 Daudzām bibliotēkām ir ļoti laba sadarbība ar skolām
un pirmsskolas izglītības iestādēm, taču daudzviet
sadarbība ar skolotājiem ir nepietiekama un
problemātiska.
 Jāveido modernajās tehnoloģijās balstīti pakalpojumi
paaudzei, kas dzimusi digitālajā laikmetā.
 Nopietna datoratkarība bērnu un pusaudžu vidū, bērni
pavada pārāk lielu laiku pie datora vai viedtālruņa
(risinājums – papildināt bibliotēkas noteikumus un panākt
to ievērošanu).
 Uzvedības, attīstības traucējumi.
 Bibliotēkas organizē ļoti daudz dažāda veida
pasākumus bērnu un jauniešu mērķauditorijai: literārās
stundas, skaļo lasīšanu, valodas attīstīšanas, radošās
rakstīšanas un citus rakstpratības un lasīšanas
veicināšanas pasākumus.

Galvenās problēmas
Jaunākais novadpētniecībā
 Pakalpojumu skaits arvien pieaug, bet darbalaiks un
slodze paliek līdzšinējā. Jo īpaši laika darba pienākumu
veikšanai trūkst viena darbinieka bibliotēkās. Paradoksāli,
bet šādos apstākļos pašvaldības pat vēl pieprasa
samazināt bibliotēku darbinieku skaitu vai darba slodzi,
aprobežoti atsaucoties uz iedzīvotāju un lasītāju skaita
samazinājumu un neņemot vērā citus faktorus.
 Bibliotēku darba statistikas uzskaites nepilnības –
daudz kas no padarītā statistikas rādītājos neparādās.
Turklāt statistikas rādītājos neiekļauto darba pienākumu
kļūst arvien vairāk. Pārsvarā tās ir dažādas uzziņas,
konsultācijas, individuāla apmācība datoru, interneta,

 Vairākas bibliotēkas izstrādājušas savas
novadpētniecības koncepcijas.
 Turpinās vai tiek sākta novadpētniecības materiālu
digitalizācija.
 Attīstās novadpētniecības e-resursi, top jaunas
e-kolekcijas.
 Turpinās darbs pie novadpētniecības datubāzēm, t. sk.
novadpētniecības materiālu ievadīšana novadpētniecības
datubāzēs no mapēm.
 Notikumu dokumentēšana pagasta vai novada vēstures
veidošanai.
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 Dzīvesstāstu vākšana, intervijas ar iedzīvotājiem.
 Panāktas vienošanās par vietējo laikrakstu pilntekstu
pievienošanu bibliotēku veidotajiem aprakstiem
novadpētniecības datubāzēs.
 Novados organizētie novadpētniecības konkursi –
lieliska motivācija novada bibliotēkām sakārtot un
aktivizēt novadpētniecības darbu.
 Bibliotēkas vēstures dokumentēšana arī ir
novadpētniecības daļa, tādēļ svarīgi ir veikt pensionēto
bibliotekāru intervēšanu, atmiņu pierakstīšanu par
bibliotēku, tajā nostrādātajiem gadiem.

punkts visu Latvijas bibliotēku novadpētniecības
resursiem. Otrkārt, tā būtu resursu ilgtspēja. Vairums
bibliotēku veidoto digitālo kolekciju izvietotas bibliotēku
tīmekļa vietnēs un kompaktdiskos vai citos informācijas
nesējos. Taču tehnoloģijas attīstās, mainās tīmekļa vietņu
dizains un struktūra, mainās datu nesēji, un rezultātā
kolekcijas pazūd un vairs nav pieejamas. Vienota
platforma nodrošinātu Latvijas bibliotēku veidoto digitālo
kolekciju saglabāšanu un pieejamību ne tikai šodien, bet
arī nākotnē. Treškārt, novadpētniecībā notiek darbu
dublēšanās. Spilgts piemērs – novadnieku personālijas.
Daudzus ievērojamus cilvēkus par saviem novadniekiem
uzskata ne viens vien novads vai pilsēta, un katrā no šīm
Viena platforma visu Latvijas bibliotēku novadpētniecības
bibliotēkām tiek veidota materiālu kopa par šo cilvēku.
pakalpojumiem
Vienota platforma dotu iespēju izmantot to, ko citi jau ir
paveikuši un nedarīt to otrreiz. Ceturtkārt, administratīvo
Šobrīd Latvijas bibliotēku digitālās novadpētniecības
vai citu pārmaiņu dēļ mainās novadu robežas. Šīs
kolekcijas ir ļoti izkaisītas, proti, meklējamas katras
pārmaiņas ietekmē arī bibliotēku novadpētniecības darbu.
bibliotēkas piedāvātajā platformā nevis pieejamas no
Ko, piemēram, darīt lasītājam, ja novads vairākkārt
vienas saskarnes. Ko Latvijas bibliotekāri domā par vienu
mainījis savas robežas? Ja
saskarni visu bibliotēku
kāds objekts vai priekšmets
novadpētniecības
laika gaitā ir bijis piederīgs
resursiem? Vai ideja, ka
vairākiem novadiem, kura
nākotnē strādājam lokāli,
novada bibliotēkā vērsties?
bet lasītājiem
Bibliotēkas vēstures dokumentēšana arī ir
Vienota platforma atrisinātu
novadpētniecības materiāli
novadpētniecības
daļa,
tādēļ
svarīgi
ir
veikt
šo problēmu: ne
pieejami globāli, ir
bibliotekāram, ne lasītājam
pensionēto
bibliotekāru
intervēšanu,
atmiņu
pieņemama un attīstāma?
šādā situācijā nebūtu jāzīlē,
Idejas pamatdoma – visi
pierakstīšanu par bibliotēku, tajā
kur attiecīgajā laika posmā
Latvijas bibliotēku
nostrādātajiem gadiem.
sākas viens novads, kur –
novadpētniecības resursi
otrs.
būtu pieejami no viena
piekļuves punkta, tā būtu
Vislielākās grūtības vienotas
sava veida
platformas uzturēšanā varētu
novadpētniecības
sagādāt vienotu apraksta
“Google”. Piebilstams, ka
principu ievērošana. Lai gan
ideja nav jauna – vienota Latvijas bibliotēku
Latvijā tiek ievēroti vieni un tie paši bibliogrāfiskā apraksta
novadpētniecības platforma savulaik tika plānota Valsts
un metadatu standarti, salīdzinot viena un tā paša resursa
vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) otrajā
aprakstu dažādu bibliotēku datubāzēs, vērojamas visnotaļ
koncepcijā. Tehniski šādai novadpētniecības platformai ir
ievērojamas atšķirības. Ja vēlamies lietotājiem nodrošināt
divi risinājumi:
efektīvu meklēšanu, atšķirības jānovērš. Zināmas
1) centralizēta platforma, kas apvienotu 35 reģionu
problēmas varētu radīt lielais datu apjoms, bet to var
galveno bibliotēku novadpētniecības datubāzes;
risināt ar meklēšanas filtru izstrādi. Risināmi arī
platformai tiktu pievienotas arī bibliotēku digitālās
autortiesību jautājumi, piemēram, kā rīkoties ar
kolekcijas un citi elektroniskie resursi, kas atrodas ārpus
materiāliem, kuri nodoti bibliotēku rīcībā ar noteikumu
BIS “ALISE”;
neizlikt tos globālajā tīmeklī? Viena no iespējām: ievietot
2) novadpētniecības resursu agregators, kas meklētu
bibliogrāfisku informāciju ar norādi, kurā bibliotēkā
informāciju noteiktos resursos, šajā gadījumā – reģionu
galveno bibliotēku novadpētniecības datubāzēs, digitālajās attiecīgie materiāli pieejami. Otrs variants – pieejamība
tikai “Gaismas tīklā” jeb uz bibliotēku datoriem lokāli
kolekcijās un citos atbilstošos bibliotēku resursos;
bibliotēkās.
agregatroru varētu konfigurēt tā, lai tas informāciju meklē
ne tikai bibliotēku, bet arī citu atmiņas institūciju (muzeji,
Lai gan atsevišķu bibliotēku direktori vienotas
arhīvi) un sadarbības partneru (piemēram, Latvijas
novadpētniecības platformas ideju uztvēra visnotaļ
mutvārdu vēstures pētnieku asociācija “Dzīvesstāsts”,
piesardzīgi, vairums pauda atbalstošu viedokli. Līdz ar to
Latviešu folkloras krātuve) resursos.
nākamais solis ir izstrādāt platformas koncepciju un
meklēt finansējumu tās īstenošanai. Pavīdēja arī doma –
Kādi varētu būt ieguvumi no vienotas novadpētniecības
ja platforma tiku veidota kopā ar muzejiem, arhīviem un
platformas? Vislielākais ieguvums būtu viens piekļuves
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citām kultūras un atmiņas institūcijām, tā būtu saucama
par vienoto digitālā kultūras mantojuma platformu.
Publisko bibliotēku kopkatalogs
Arī Latvijas publisko bibliotēku kopkataloga ideja nav
jauna, un arī tā nāk no nerealizētā VVBIS2 projekta. Varbūt
beidzot ir pienācis laiks, kad tomēr spēsim izveidot Latvijas
publisko bibliotēku kopkatalogu, jo tuvākajās kaimiņvalstīs
(Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā) šādi valsts mēroga publisko
bibliotēku kopkatalogi jau darbojas.

ierakstus, pēc vajadzības papildinot tos ar lokāli
nepieciešamo informāciju. Ierakstu kvalitāti uzlabot ļautu
ierakstu veidošanas centralizācija, kas izpaustos kā
diezgan šaura redaktoru loka izveide, piemēram, 2–3
cilvēki uz reģionu. Ļoti svarīgs ieguvums no Latvijas
publisko bibliotēku kopkataloga izveidošanas būtu viens
serveris – rezultātā līdzekļus, kas tiek ieguldīti, katrā
reģionā uzturot savu serveri, varētu novirzīt citām
vajadzībām.
Diskusijas gaitā vairums bibliotēku atbalstīja ideju par
vienotu Latvijas publisko bibliotēku kopkatalogu. Protams,
lai ideju īstenotu, nepieciešama situācijas analīze un plāna
izstrāde, īpaši tas attiecas uz jautājumu par to, kā tiks
sapludināti dati, kā notiks līdzšinējo datu saglabāšana,
kāds izskatīsies ieraksts.

Līdzīgi kā novadpētniecības platformas gadījumā, tas būs
viens piekļuves punkts visiem Latvijas publisko bibliotēku
katalogiem. Nereti piemirstam, ka lietotāja un bibliotekāra
zināšanas par katalogu sistēmu atšķiras. Piemēram, vai visi
Skrundas iedzīvotāji zina, ka Skrundas bibliotēkas krājumā
esošie izdevumi jāmeklē Kuldīgas, Alsungas un Skrundas
Vienotā publisko bibliotēku lasītāja karte un lasītāja kartes
novada bibliotēku kopkatalogā, kas pieejams Kuldīgas
dizains
Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē? Protams, sapludinot
kopā visu Latvijas publisko bibliotēku katalogus, veidojas
Šobrīd katrs reģions un katra bibliotēka veido savu lasītāja
milzīgs datu apjoms. To kontrolēt ļautu pārdomāti
karti, pati izvēloties un nosakot kartes dizainu. LNB
izstrādātas filtrēšanas
Bibliotēku attīstības
iespējas, lai informāciju
centra jautājums šajā
varētu meklēt gan
kontekstā – vai Latvijas
vienas konkrētas
publiskajām bibliotēkām
bibliotēkas katalogā,
ir nepieciešams kāds
Lasītājam jāsaprot, ka lasītāja karte apliecina viņa
gan, piemēram, visu
noteikts standarts, kas
attiecības ar bibliotēku. Lielākā daļa bibliotēku
Latgales bibliotēku
noteiktu, kā veidojama
pakalpojumu ir bez maksas, kas ir ekskluzīva iespēja
katalogos.
lasītāja karte, kā tai
kapitālisma apstākļos. Līdz ar to, ja cilvēks vēlas
jāizskatās, kāda
Tāpat kā
informācija tajā
izmantot šo ekskluzīvo iespēju, tas ir attiecīgi
novadpētniecībā, arī
ietverama? Daudzu
jānoformē. Lasītāja karte ir apliecinājums, ka starp
elektronisko katalogu
bibliotēku pieredze, īpaši
bibliotēku un personu ir noslēgta vienošanās par
veidošanā ir vērojama
lauku reģionos, liecina,
noteiktu
saistību
pildīšanu.
Tā
ir
atbildība,
kuru
darbu dublēšanās, kas
ka lasītāju vidū lasītāja
uzņemas ne tikai bibliotēka, bet arī lasītājs.
rada lieku laika un citu
karte netiek uzskatīta par
resursu patēriņu.
vērtību, par nozīmīgu
Vienota kopkataloga
dokumentu. Bieži
situācijā bibliogrāfiskais
pagastu bibliotēkās
ieraksts kā pirmais tiktu
novērojams, ka lasītājs
izveidots vienu reizi,
vispār ir neizpratnē, ja
pārējie to tikai papildinātu ar savu informāciju. Pirmais
viņam tiek prasīts uzrādīt lasītāja karti – laukos taču visi
darbs šādā gadījumā būtu nevis uzreiz veidot jaunu
visus pazīst! Šeit vietā ir jautājums, kā lasītāja karti padarīt
aprakstu, bet paskatīties, vai pirms manis kāds to jau nav
vērtīgāku, prestižāku? Varbūt to var piesaistīt citu
izdarījis. Situāciju gan sarežģī jautājums, ko darīt ar katras
pašvaldības pakalpojumu izmantošanai? Nepieciešams
bibliotēkas individuālo papildinformāciju, piemēram,
veikt skaidrojošo darbu.
anotācijām un fotogrāfijām? Kā šāda kopkataloga
apstākļos tiks sadalīta atbildība, kā tiks risināti autortiesību Lasītājam jāsaprot, ka lasītāja karte apliecina viņa
jautājumi?
attiecības ar bibliotēku. Lielākā daļa bibliotēku
pakalpojumu ir bez maksas, kas ir ekskluzīva iespēja
Vēl bibliotekārus uztrauc datu atspoguļojuma atšķirības,
kapitālisma apstākļos. Līdz ar to, ja cilvēks vēlas izmantot
kas bibliotēku katalogos ir vērojamas par spīti tam, ka
šo ekskluzīvo iespēju, tas ir attiecīgi jānoformē. Lasītāja
visas bibliotēkas bibliogrāfiskos aprakstus veido pēc
karte ir apliecinājums, ka starp bibliotēku un personu ir
vieniem un tiem pašiem standartiem. Viens no
noslēgta vienošanās par noteiktu saistību pildīšanu. Tā ir
risinājumiem ir kā bāzes ierakstus izmantot LNB veidotos
atbildība, kuru uzņemas ne tikai bibliotēka, bet arī lasītājs.
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Šobrīd Latvijā nav dizaina ieteikumu vai citu vadlīniju
lasītāja kartes gatavošanai. Katra bibliotēka to dara pēc
savas gaumes un iespējām. Vizuāli pievilcīgas, kvalitatīvas
lasītāja kartes sagatavošana prasa attiecīgas finansiālas
izmaksas. Daudzas bibliotēkas savas lasītāju kartes gatavo
Kultūras informācijas sistēmu centrā (KISC), taču tad paiet
zināms laiks, kamēr kartes tiek izgatavotas un atsūtītas uz
reģionu, un šāda gaidīšana ne pārāk labi ietekmē
bibliotēkas tēlu. Vairums bibliotēku direktoru atzīst, ka
būtu labi izstrādāt vienotus principus lasītāju karšu
izgatavošanā, noformēšanā, datu atrādīšanā. Piemēram,
speciālisti iesaka nelikt uz lasītāja kartes fotogrāfiju.
Jautājums par vienotu lasītāja karti reģionā nav tik
viennozīmīgi atbildams. Rīgas Centrālajā bibliotēkā ir
vienotā lasītāja karte, ar kuru var izmantot visu Rīgas
Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku pakalpojumus.
Vairākas bibliotēkas pieļāva iespēju, ka reģiona galvenās
bibliotēkas izgatavota lasītāja karte varētu būt
izmantojama kā vienotā lasītāja karte lietošanai arī
reģiona pagasta bibliotēkās, taču viena lasītāja karte, ar
kuru varētu lasīt visās publiskajās bibliotēkās Latvijā,
laikam gan vismaz šobrīd nebūs iespējama. VVBIS2
koncepcijā bija paredzēts izveidot vienoto lasītāju reģistru,
kas diemžēl netika īstenots. Vienotā lasītāju reģistra
galvenais mērķis bija lasītāju identifikācija no vienas
datubāzes. Šāda datubāze būtu tiešām liels atbalsts
bibliotēkām. Igaunijā identifikācijas karte ir obligāts šīs
valsts pilsoņa personu apliecinošs dokuments, un tas tiek
izmantots arī kā lasītāja kartes ekvivalents. Tā kā Latvijā
identifikācijas kartes
izgatavošana ir fakultatīva,
mēs nevaram izmantot šo
iespēju.

Publiskās bibliotēkas Latvijas simtgadei
Latvijas valsts 100. jubileja ir laiks, kad bibliotēkas var
pievērst pastiprinātu uzmanību sev, runāt par sevi, stāstīt
par bibliotēku pakalpojumiem.

Lūk, idejas:
 erudīcijas konkurss “Nekur nav tik labi kā mājās”;
 kalendārs par bibliotēkām 2018. gadam (ar mērķi
popularizēt bibliotēku pakalpojumus – katrā no 12
mēnešiem cits bibliotēkas pakalpojums);
 ietekmīgs video par bibliotēkām un to pakalpojumiem;
 visās Latvijas bibliotēkās vienlaikus tiek lasīts viens
patriotiska satura teksts (notikums tiek iemūžināts video);
plakāts par bibliotēkām;
bibliotekāru sadziedāšanās;
 plakāts par lasīšanu;
 lasītāju novēlējums Latvijai;
 novadu stāsti bibliotēkās;
Latvijas valsts 100. jubileja ir laiks, kad
Ministru kabineta noteikumi
 ar roku rakstīti novēlējumi
Nr. 355 “Vietējas nozīmes
bibliotēkas var pievērst pastiprinātu
Latvijai dzimšanas dienā;
bibliotēku tīkla darbības
uzmanību sev, runāt par sevi, stāstīt par
 aicinājums katram veidot
noteikumi” nosaka, ka
bibliotēku pakalpojumiem.
savu tautas tērpu, idejas un
publisko bibliotēku
informāciju smeļoties
pakalpojumi tiek nodrošināti
bibliotēku resursos;
par pašvaldību līdzekļiem.
 izcelt izcilākos novada
Tātad priekšrocība
cilvēkus, īpaši tos, kas dzimuši
bibliotekārajā apkalpošanā ir
vienā gadā ar Latviju
vietējai sabiedrībai. Tas gan
(piemēram,
izstādi
par
šiem
cilvēkiem);
nenozīmē, ka viena novada, pilsētas vai reģiona
 ceļojošā izstāde “Latvijai 100”;
iedzīvotājiem ir liegts apmeklēt citu novadu, pilsētu vai
 vienota novadpētniecības platforma bibliotēkām.
reģionu bibliotēkas, taču var būt zināmi ierobežojumi,
piemēram, nevar tikt izsniegtas grāmatas uz māju.
Varbūt Jums padomā ir vēl kāda ideja, kā svinēt valsts
svētkus, pievēršot uzmanību bibliotēkām?
Ja tomēr reiz tiks izveidota šāda vienotā lasītāja karte
visām Latvijas bibliotēkām, ir vajadzīgs noteikt stingrus
noteikumus, prioritātes, bibliotēku tiesības un lietotāju
atbildību. Lai lasītāja karte patiešām ir dokuments, kas
apstiprina pušu saistības.
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Akadēmisko un speciālo bibliotēku 2016. gada apaļā galda diskusiju
kopsavilkums
Kristīne Robežniece
Šī gada 14.–16. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) pirmo reizi norisinājās akadēmisko un speciālo bibliotēku
direktoru apaļā galda diskusijas, kas tika rīkotas, lai pārrunātu aktuālus un svarīgus bibliotēku darba jautājumus. Diskusiju
pirmajā daļā bibliotēkas stāstīja par līdz šim paveikto un dalījās pieredzē, savukārt otrajā daļā tika apspriesti LNB
sagatavotie jautājumi par dažādām aktuālām nozares problēmsituācijām. Diskusijās piedalījās arī Kultūras ministrijas
Bibliotēku un arhīvu nodaļas darbinieki, pārstāvji no Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un
bibliotēku studiju nodaļas, Kultūras informācijas sistēmu centra, “Tieto Latvia”, Latvijas Bibliotekāru biedrības un citi
nozares darba interesenti.
 Ieviesta pašreģistrācijas sistēma, kas ļauj lasītājam
pašam sevi piereģistrēt bibliotēkā kā lasītāju.
 Aptuveni 50 % no bibliotēku krājumu komplektēšanas
 24 stundu lasītava, kas piedāvā plašu brīvpieejas
finanšu līdzekļiem tiek ieguldīti elektronisko resursu
krājumu, izsniegšanas–nodošanas pakalpojumu.
iegādei un 50 % – drukāto izdevumu iegādei.
 Sagatavotas un izdotas vairākas biobibliogrāfijas.
 Virtuālais bibliotēkas apmeklējums pārsniedz fizisko
 Ieviesta jauna darba forma – informatīvas vizītes
apmeklējumu.
katedrās pie mācībspēkiem. Tādejādi bibliotēkas
 Daudz laika aizņēmis darbs ar mācībspēku un pētnieku
speciālisti uzlaboja sadarbību krājuma veidošanā un epublikāciju datubāzi – izskatītas, salīdzinātas publikācijas,
resursu popularizēšanā.
kas iekļautas “Scopus”, “Web of Science” datubāzēs,
 Bibliotēkas darbiniece veic plaģiāta kontroli visiem
rediģēti ieraksti, papildināti ieraksti mācībspēku un
universitātes noslēguma, pētniecības darbiem.
pētnieku publikāciju datubāzēs.
 Sagatavots izdevums mācībspēkiem
 Par ļoti noderīgiem atzīti
un studentiem “Atsauču un darbā
vebināri, kurus bibliotekāri
izmantoto avotu un literatūras saraksta
Par ļoti noderīgiem atzīti
regulāri izmanto, lai papildinātu
noformēšanas metodiskie norādījumi”.
vebināri, kurus bibliotekāri
zināšanas dažādos jautājumos.
 Uzsākta bibliotēkas krājuma
regulāri
izmanto,
lai
papildinātu
 Bibliotēku darbiniekiem
inventarizācija ar RFID ierīci “Digitālais
zināšanas dažādos jautājumos.
vērojama pārslodze.
bibliotēkas asistents” (Digital Library
 Bibliotēka kā studentu
Assistent), kas nolasa grāmatās
mācīšanās un tikšanās vieta.
ievietotās mikroshēmas.
 Nepieciešamība pēc jauniem pakalpojumiem.
 Ieviestas jaunas tēmas studiju kursā
 No bibliotēkas neatkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta
“Informācijpratība”: “Pasaules veselības organizācijas
bibliotēkas plānu realizācija.
(PVO) statistika”, “PVO publikācijas” u. c.
 Ļoti svarīga ir sadarbība ar IT speciālistiem.
 Saņemts atbalsts divu bibliotēkas speciālistu dalībai
pieredzes apmaiņas projektā uz Edinburgu (“ERASMUS+”
 Sadarbība ar akadēmisko personālu vecina atbilstoša
finansējums).
krājuma veidošanu.
 Bibliotēkā ieviesta jaunā BIS “ALEPH” 22. versija.
 Ārvalstu studentiem bibliotekāri sniedz ne tikai
pakalpojumus, kas saistīti ar studiju procesu, bet palīdz
 Bibliotēkas darbinieki izstrādājuši datu konvertēšanas
risināt arī sadzīviskus jautājumus. Jāatzīmē, ka pēdējos
specifikāciju, izveidojot papildus MARC apraksta laukus
gados vērojams straujš ārvalstu studentu skaita
un sagatavojot ierakstus, lai nodrošinātu zinātniskā
pieaugums.
personāla publikāciju uzskaiti, klasifikāciju un
popularizēšanu.
 Būtiska nozīme ir reģionālai, nacionālai, starptautiskai
sadarbībai.
 Pateicoties tam, ka divas bibliotēkas darbinieces ir
piedalījušās “Mendeley” sertifikācijas programmā un ir
2015. gada inovācijas
veiksmīgi nokārtojušas testus, mācībspēkiem un
studentiem ir iespēja bez maksas izmantot “Mendeley
Premium” programmu, kas piedāvā pārvaldīt zinātniskos
 LNB inovācijas ir saistītas ar jauniem lasītavu
darbus. Programma ir akadēmiskās vides sociālais tīkls,
piedāvājumiem: Dž. F. Kenedija lasītava, Interneta
kas palīdz organizēt savus pētījumus, importējot
lasītava, Austrumāzijas pētniecības centra bibliotēka
dokumentus no citām datubāzēm, automātiski veidojot
(ASIARES), Telpa –15+, Personību salas (Gunārs Birkerts,
bibliogrāfiju un atsauces.
Normunds Naumanis), vājredzīgiem un neredzīgiem
lasītājiem pielāgotas darba telpas.
 Iegādāti jauni datori un ergonomiski datorkrēsli.
2015. gada galvenās atziņas un secinājumi
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 Iegādāta multifunkcionāla iekārta skenēšanai un
printēšanai.
 Realizēta noslēguma darbu datubāze, kas nodrošina
ērtu piekļuvi, pieejamību vairākiem lietotājiem vienlaicīgi,
datu aizsardzību.
 Bibliotēkas krājuma rekataloģizācija 90 % apmērā.
 Uzsākta automatizēta lietotāju apkalpošana.

 Pēc servera problēmām, nonākot līdz cietā diska
bojājumiem, tomēr rezultātā tika atgūts elektroniskais
katalogs.
 Nav elektroniskā kataloga, ir uzsākta bibliotēkas
resursu uzskaite “MS Excel” dokumentā.
2015. gada veiksmes stāsti

 Aktīvi reklamējot datubāzes, ir panākts rezultāts –
straujš izmantošanas pieaugums (pieslēgumu skaits
palielinājies par četrām reizēm, savukārt meklējumu
 Tiek pievērsta uzmanība proporcionālam sadalījumam
– par trīs reizēm).
starp bibliotekārajiem pakalpojumiem un kultūras
norisēm.
 Bibliotēkas krājums un lasītāju apkalpošana tiek
 Darbs pie bibliotēku tēla veidošanas.
nodrošināta pilnvērtīgi, lai gan paralēli bibliotēkā notiek
 Vairākas bibliotēkas, kas 2015. gadā saskārās ar
rekonstrukcija un telpu remonts.
būvniecības jautājumiem, uzsver,
 Bibliotēkas audita rezultātā saņemts
ka darba procesu apgrūtina
nozares speciālista atzinums, ka visu
Bibliotēkas audita rezultātā
birokrātija.
nepieciešamo informāciju bibliotēka
saņemts atzinums, ka visu
 Atvērtās piekļuves
nodrošina attālināti, ar iespēju
nodrošinājums.
izmantot bibliotēkas pakalpojumus
nepieciešamo informāciju
 Grūti motivēt mācībspēkus
bibliotēka nodrošina attālināti, ar savā personīgajā darba kabinetā.
sakārtot krājumu, pasūtīt
 Sadarbības stiprināšana ar
iespēju izmantot bibliotēkas
literatūru atbilstoši studiju kursu
universitātēm (līgumi, apmācība).
pakalpojumus savā personīgajā
katalogā uzrādītajam literatūras
 Regulārs darbs ar lasītājiem, kas
darba kabinetā.
sarakstam.
kavē grāmatu nodošanas termiņu, –
 Darbinieku skaits tiek
rezultātā samazinājies savlaicīgi
samazināts, lai gan bibliotēkas
nenodoto izdevumu īpatsvars.
darbiniekiem ir nākuši klāt jauni uzdevumi.
 Izveidota bibliotēkas tīmekļa vietne.
 Nepietiekams finansējums.
 Bibliotēkas jaunumi un aktualitātes tiek izsūtītas
 Pieaugošas datubāžu izmaksas.
lasītājiem uz e-pastu.
 Novecojusi datortehnika un operacionālās sistēmas.
 Bibliotēka aktīvi izmanto sociālos tīklus sava tēla
 Studentiem trūkst informācijpratības iemaņu.
veidošanā.
 Nav atsevišķa informācijpratības kursa studentiem.
 Bibliotēkas lasītājiem tiek nodrošināti semināri par
Nepieciešams integrēt informācijpratības apgūšanu citos
bibliotēkas pakalpojumiem, bibliotēkā pieejamiem
studiju kursos.
resursiem.
 Nepiemērots telpu izmērs.
 Dalība starptautiskā konferencē.
 Dārgi informācijas resursi. Kā pagaidu risinājums tiek
izmantotas izmēģinājuma datubāzes.
2016. gada prioritātes
 Esošie informācijas resursi sāk novecot.
 Augstas BIS “ALEPH” ieviešanas izmaksas.
 Kā izteikta tendence ir vērojama e-krājuma un e Ņemot vērā, ka ir ierobežoti finanšu resursi krājuma
resursu attīstīšana, kas šobrīd ir aktuāls jautājums visām
attīstībai, rezultātā tas tiek attīstīts specifiskāks un tiek
bibliotēkām, tādā veidā studentiem, lasītājiem nodrošinot
veidota cieša sadarbība ar lasītājiem un akadēmisko
aktuālākos nozares informācijas avotus.
personālu.
 Attīstīt mūzikas, teātra un kino pasākumus.
 Grāmatu un datubāžu cenu pieaugums (apm. 10 %
 Latvijas simtgades pasākumu programmas veidošana,
gadā).
kas ietver Kultūras kanona programmu, Nacionālo
 Tā kā studenti bibliotēku izmanto arī socializēšanās
enciklopēdiju u. c.
nolūkos, ir nepietiekams vietu skaits.
 Darbs ar sponsoriem un to piesaisti.
 Regulāri grāmatas tiek pārvietotas uz noliktavas
 Atvērtās piekļuves repozitārija izveide un sadarbības
telpām (otrie eksemplāri, iepriekšējie izdevumi, periodika
u. c.), jo lasītavu plauktos nav pietiekami daudz vietas.
paplašināšana ar akadēmiskajām bibliotēkām.
 Kataloģizēšana BIS “ALEPH” sistēmā (standartu
 Latvijas Grāmatniecības muzeja izveide.
ieviešana un ievērošana).
 Resursu apraksta un piekļuves – RDA (Resource
 Nav regulāras komunikācijas un informācijas apmaiņas
Description and Access) attīstība.
ar līdzīga tipa bibliotēkām (augstskolu, speciālās).
 FAST (Faceted Application of Subject Terminology)
 Autortiesību jautājumu risināšana saistībā ar mācību
ieviešana priekšmetošanā.
materiālu ievietošanu studiju e-vidē.
 E-resursu sasaiste ar BIS “ALEPH”.
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.
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2015. gada problēmas un risinājumi

 Likuma izmaiņas par LNB un obligāto eksemplāru.
 Kartīšu kataloga digitalizācija.
 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana.
 Mācību literatūras abonementa krājuma pārvietošana
brīvpieejā.
 Sekmīgi atvērt lasītājiem renovētās bibliotēkas telpas,
nodrošinot mācību literatūras un brīvpieejas lasītavas
telpas.
 Uzsākt jaunu pakalpojumu, lasītājiem piedāvājot
padziļinātu, sistemātisku informācijas meklēšanu
pētniecības darbiem ilgstošā laika periodā.
 Veidot elektroniskos ceļvežus/videoapmācības
lietotājiem “Panopto” programmā, tādā veidā sniedzot
iespēju efektīvāk izmantot bibliotēkas resursus un
pakalpojumus.
 Turpināt sadarbību ar akadēmisko personālu, lai
pilnveidotu un uzlabotu studiju procesa literatūras
nodrošinājumu un aktīvāk izmantotu abonēto e-resursu
iespējas.
 Jauna bibliotēkas kompleksa iekārtošana un atklāšana.
 Nodrošināt atbalstu pētniecības darbam.
 Attīstīt informācijpratības prasmes.
 Bibliotēkas krājuma un pakalpojumu reklamēšana.
 Bibliotēkas akreditācija.
 Elektronisko sarakstu veidošana, papildināšana,
strukturēšana.
 Digitālo kolekciju veidošana.
Apaļā galda diskusiju kopsavilkums ir balstīts uz diskusiju
dalībnieku sniegtajām atziņām. Jāsecina, ka bibliotēkas
savā darbā saskaras ar dažāda līmeņa problēmām un
diemžēl gan starp akadēmiskajām, gan speciālajām
bibliotēkām valda nevienlīdzība, kas atstāj iespaidu kā uz
bibliotēku darbu šodien, tā uz attīstību nākotnē. Tas ir ļoti
nopietns arguments, kas dod pamatojumu intensīvam
darbam, lai veidotu situāciju, kur valda vienlīdzība un
vājākie līdzvērtīgi seko spēcīgākajiem.
Atbildes uz diskusijas jautājumiem
1. Kāda veida atbalstu Jūs sagaidāt no LNB speciālistiem?
Galvenokārt no LNB tiek sagaidīts profesionālās
pilnveides atbalsts. Par LNB Kompetenču attīstības centra
kursu piedāvājuma piemērotību domas dalās, ir
bibliotēkas, kuru speciālisti izmanto LNB piedāvātos
kursus un ir ļoti apmierināti, savukārt citi bibliotekāri
norāda, ka ir nepieciešams specifiskāks un bibliotēku
darbam atbilstošāks kursu saturs, piemēram, mācību
kursi, kas paredzēti tieši akadēmisko bibliotēku
speciālistiem, kā arī tiem bibliotēku nozarē
strādājošajiem, kuri jau ir ieguvuši augstāko izglītību
nozarē. Bibliotēkās strādā cilvēki ar dažādu zināšanu
līmeni un darba pieredzi, tāpēc mācību kursu programma
jāveido dažāda veida un līmeņa bibliotēku speciālistiem.
Te gan jāatzīmē, ka Latvijas normatīvie akti paredz iespēju
profesionālās pilnveides kursus organizēt un pasniegt
dažādām institūcijām un organizācijām, un jāņem vērā
tas, ka viens mācību centrs nevar aptvert visus tematiskos
laukus un apmierināt visu vajadzības.

2. Galvenais jautājums, kuru nav izdevies līdz šim atrisināt.
Bibliotēkas skar dažādas problēmas, kas ir atkarīgas no
vadības atbalsta, ieinteresētības, kā arī citiem aspektiem,
piemēram, finansējuma, telpu atbilstības bibliotēkas
pakalpojumiem un lasītāju vajadzībām. Bibliotēkas, kuras
piedzīvo renovāciju, skar problēmjautājumi, kas saistīti ar
birokrātijas procesu, tādā veidā paildzinot bibliotēkas
atvēršanu lasītājiem, kā arī tas ir intensīvs darbs ar
augstākā līmeņa vadību, pierādot un pārliecinot par
bibliotēkas vajadzībām, kuras no malas nav pamanāmas,
bet ir lasītājiem un bibliotekāriem būtiskas. Jāatzīst, ka
lielu lomu šādā situācijā nosaka tieši bibliotēkas vadītāja
entuziasms, nepadodoties pie pirmajiem birokrātijas
šķēršļiem, bet gan pieņemot situāciju un turpinot strādāt.
3. Vai pievēršat uzmanību pētnieku atbalstam?
Jā, šim jautājumam tiek pievērsta uzmanība, tā ir viena no
universitāšu, speciālo bibliotēku pamatfunkcijām, lai arī
jānorāda, ka daudzi pakalpojumi pārklājas gan
studentiem, gan pētniekiem. Jāakcentē, ka īpaši
universitātēm šis ir aktuāls jautājums, jo veicot
universitātes novērtēšanu tiek ņemts vērā tās
pētnieciskais darbs, savukārt bibliotēkām tā ir iespēja
uzsvērt savu nepieciešamību.
4. Kādas izglītības prasības būtu jāizvirza bibliotekāriem?
Ļoti diskutabls jautājums, kuru līdz šim nav izdevies
atrisināt arī darba grupai, kas izstrādā bibliotekāru
izglītības prasības. Šajā jautājumā viedokļi dalījās, daži
bibliotēku pārstāvji norādīja, ka bibliotekāra pienākumus
ir iespējams apgūt darba pieredzes ceļā pieredzējušu
kolēģu vadībā, kā prioritāti izceļot nepieciešamību pēc
padziļinātām zināšanām tajā zinātņu nozarē, kuru pārstāv
bibliotēka. Tika akcentēta nepieciešamība pēc nozares
bibliotekāra (subject librarian) profesijas attīstības Latvijā.
5. Vienotās lasītāja kartes (VLK) turpmākā attīstība un
izmantošanas iespējas.
Šis ir aktuāls jautājums, jo līdz ar LNB jaunās ēkas
atvēršanu lasītājiem ir radusies situācija, ka LNB
pakalpojumiem (ieeja lasītavu zonā, printēšana,
kopēšana) ir iespējams piekļūt tikai ar LNB lasītāja karti,
kas izslēdz VLK izmantošanu LNB. Rezultātā zūd vajadzība
gatavot VLK, ko arī atzina bibliotēku direktori, tādēļ pēc
iespējas ātrāk ir nepieciešams pieņemt lēmumu šajā
jautājumā un kopīgi vienoties par iespējamo risinājumu.
6. Vai bibliotēkas ir nodrošinātas ar kvalitatīvu
datortehniku?
Šis jautājums galvenokārt ir aktuāls speciālajām
bibliotēkām. Vairākas bibliotēkas norādīja, ka datori ir ļoti
sliktā tehniskā stāvoklī, un tas attiecas ne tikai uz lasītāju
datoriem – arī darbinieku datori ir savu laiku nokalpojuši.
Rezultātā nav pilnvērtīgi iespējams veikt darba
pienākumus un likumsakarīgi, ka tādā veidā ir apdraudēta
bibliotēkas attīstība.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.

11

Publisko bibliotēku aptauja par valodu mācību piedāvājumu
Ilze Kļaviņa, Māra Jēkabsone
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs plāno sadarbību ar Britu padomi, tajā skaitā kopīgus projektus.
Viena no idejām ir sniegt atbalstu angļu valodas mācību apguvei Latvijas publiskajās bibliotēkās. Lai varētu sekmīgi uzsākt
idejas īstenošanu, bija nepieciešams noskaidrot publisko bibliotēku pieredzi darbā ar valodu mācību piedāvājumu. 2016.
gada februārī tika veikta aptauja, kurā piedalījās 264 Latvijas publiskās bibliotēkas.
1. Vai Jūsu bibliotēka piedāvā valodu mācību
pakalpojumus?
Respondenti atbildēja ar “jā” vai “nē”. Atbildot “nē”, bija
jāmin iemesli, kāpēc bibliotēka šādu piedāvājumu nav
iekļāvusi bibliotēkas pakalpojumu klāstā.

Atbildi “nē” sniedza 251 respondents, atbildi “jā” – 13
respondenti. Tas nozīmē, ka tikai 5 % Latvijas publisko
bibliotēku piedāvā apgūt kādu svešvalodu.
Iemesli, kāpēc bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumā nav
valodu mācību pakalpojuma, ir dažādi. Liela daļa
respondentu atzīst, ka valodu mācību kursus piedāvā
citas iestādes, kuras atrodas līdzās bibliotēkai vai citā
iedzīvotājiem izdevīgā vietā. Valodu apguvi nodrošina gan
tautskolas un pieaugušo izglītības centri, gan Valsts
nodarbinātības aģentūra. Tāpat valodu kursus piedāvā
dažādas biedrības, institūti, dienas centri u. c.
Ieskats respondentu atbildēs:
 Jaunā paaudze valodu apgūst skolās, 2009., 2010.,
2013. gadā angļu valodas kursus piedāvāja pamatskola,
iesaistoties Sorosa Fonda Latvija projektā;
 Vecāka gadagājuma cilvēkiem valodu apguve nav
aktuāla, jaunatne izbraukusi uz ārzemēm;
 Nav pedagoga, nevar atļauties algot pedagogu,
vajadzīgs licencēts pedagogs;
 Nav finansējuma, lai algotu pedagogu, arī lasītājiem
nav lieku naudas līdzekļu, lai mācītos;
 Bibliotēkā izrādīta minimāla interese, nav
pieprasījuma;
 Pirms pāris gadiem tāds piedāvājums bija, jo bija
interese no vietējās sabiedrības puses, šobrīd vairs nav;
 Tas nav bibliotēkas pakalpojums;
 Cilvēki nevar atļauties maksas mācības, nav
auditorijas, kas būtu gatava par mācībām maksāt;
 Nav zināšanu, lai noorganizētu šādu pakalpojumu;

 Nav domāts par šādu jautājumu, bibliotekāri nav par
to aizdomājušies;
 Nav piemērotu telpu, lai organizētu mācības;
 Maksas valodu apmācību piedāvā citi, bet bez maksas
vai par nelielu samaksu neviens pasniedzējs nenāk;
 Šos pakalpojumus cilvēkiem sniedz dažādas
organizācijas un privātpersonas, kuras ir vienojušās ar
bibliotēku, ka savam darbam izmantos bibliotēkas telpas;
 Daudziem cilvēkiem nav finansiālas iespējas maksāt
par kursiem un materiāliem;
 Nav šāda prakse iesākta;
 Ieinteresēta mācību spēka trūkums;
 Mācību spēka samaksas problēma;
 Darbinieki nav sagatavoti veikt šādu pakalpojumu;
 Bibliotekāru vidū nav tādu speciālistu, kas varētu
kursus organizēt;
 Nav brīvprātīgo, kas to darītu;
 Nepietiekami laika resursi;
 Šāds jautājums nav aktuāls.
2. Mācību pakalpojuma(-u) veids.
Jautājums par to – ja bibliotēkā tiek piedāvāts valodu
mācību pakalpojums, kādā veidā tas notiek.

Pēc atbildēm redzams, ka vienādi izplatīts ir valodu
apguves piedāvājums mācību kursos (41 %) un interešu
klubos (41 %), nedaudz mazāk – pulciņos (35 %), un vēl
mazāk – citā veidā (18 %).
3. Mācību pakalpojuma(-u) pieejamība.
Jautājums par to – ja bibliotēka piedāvā valodu mācību
pakalpojumus, cik tie ir pieejami, ar to saprotot, vai par
tiem ir jāmaksā.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.

12

Tā kā bibliotēku pakalpojumi pārsvarā ir bezmaksas, arī
valodu apmācība vairumā bibliotēku ir bez maksas (67 %).
Valodu apguve par maksu notiek 22 % un par
ziedojumiem – arī 22 % bibliotēku.

7. Kādas valodas piedāvā apgūt Jūsu bibliotēka?

4. Nodarbību regularitāte.

Visbiežāk mācības notiek 1–2 reizes nedēļā (72 %). Tikai
11 % gadījumu mācības notiek 1 reizi 2 nedēļās un 6 %
gadījumu – 1 reizi mēnesī. 17 % mācību ir cits nodarbību
regularitātes veids.

Vislielākais piedāvājums ir angļu valodas apguvē (79 %).
Vēl bibliotēkas piedāvā apgūt krievu valodu (11 %), franču
valodu (5 %), latviešu valodu (5 %) un citas valodas
(16 %). Diemžēl pie varianta “cita valoda” konkrētas
valodas netika minētas.
8. Vai ir pieprasījums pēc valodu mācību pakalpojumiem
bibliotēkā?

5. Nodarbību apmeklējums (vidēji vienā nodarbībā).

Visbiežāk vienā nodarbībā piedalās 6–10 dalībnieki (50 %)
un 1–5 dalībnieki (44 %). Augstākā robeža varētu būt 11–
15 dalībnieki (6 %), jo atbildes variants “16 un vairāk
dalībnieki” netika izvēlēts (0 %).

Daudzi respondenti atzīst, ka bibliotēkā ir pieprasījums
pēc valodu apguves (43 %), taču lielākā daļa tomēr
apgalvo, ka bibliotēkā nav pieprasījuma pēc šāda veida
pakalpojuma (57 %).
9. Kādu valodu mācīšanās ir aktuāla Jūsu bibliotēkas
lasītājiem?

6. Nodarbību vadītājs.
Atbildēs, kāpēc netiek piedāvāts mācīties valodas
bibliotēkā, liela daļa minēja atbilstošu un ieinteresētu
pedagogu trūkumu. Viens no risinājumiem ir brīvprātīgais
jeb entuziasts, kurš arī var veikt mācību procesu.

Kā atzīst bibliotēkas, pārsvarā tomēr valodu mācību
kursus vada profesionāls pedagogs (67 %), brīvprātīgais
valodu mācību skolotājs (skolēns, bibliotekārs, cits
entuziasts) valodu mācību nodarbības vada tikai 39 %
gadījumu.

Ja bibliotēkā būtu iespēja apgūt kādu valodu, kādas tās
būtu? Pārliecinošs vairākums min angļu valodu kā
vispieprasītāko (90 %). Taču priecē tas, ka interese ir arī
par citām valodām: latviešu (28 %), vācu (23 %), krievu
(18 %), mazāk – franču (5 %), spāņu (3 %) un citām
valodām (7 %).

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.
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10. Vai vēlaties ieviest valodu mācību pakalpojumu Jūsu
bibliotēkā?

Atbildot uz jautājumu, vai bibliotēkas savu pakalpojumu
klāstā redz arī valodu mācīšanos un vēlas to ieviest,
lielākā daļa saka “jā” (63 %). Taču 37 % bibliotēku nevēlas
vai neredz iespēju piedāvāt valodu apguvi. Iemeslus var
skatīt pie atbilžu apkopojuma par 1. jautājumu.
11. Kas Jums nepieciešams, lai to īstenotu?
Atbildot uz šo jautājumu, bibliotekāru atbildes ir tik
dažādas, cik pašas bibliotēkas. Kā galvenais iemesls,
kāpēc valodu mācību pakalpojuma ieviešana bibliotēkās
netiek īstenota, tiek minēts nepietiekams finansējums un
pasniedzēju trūkums. Kā jau minēts atbilžu apkopojumā
par 1. jautājumu, nepietiekams finansējums attiecas gan
uz pasniedzēja atalgojuma nodrošināšanu, gan mācīties
gribētāju iespēju samaksāt par mācībām. Tāpat
finansējums nepieciešams, lai iegādātos mācību
materiālus un nodrošinātu mācību aprīkojumu.
Nākamais biežākais iemesls ir intereses trūkums no
lasītāju puses. Šo intereses trūkumu vairumā gadījumu
rada neesošie naudas līdzekļi, lai maksātu par mācībām,
taču daudzos gadījumos diemžēl tas vienkārši ir
motivācijas trūkums vai pat slinkums.
Ieskats respondentu atbildēs:
 Atbilstoša izglītība un teicamas valodas prasmes
pasniedzējam;
 Bibliotēkas lietotāju atsaucība, jo blakus telpās atrodas
jauniešu iniciatīvu centrs, katru gadu ir brīvprātīgie no
ārzemēm, valodu apmācība ļoti izdevīga;
 Finansējums, pedagogs, kurš gatavs braukt uz lauku
nostūri. Cilvēki laukos nav gatavi maksāt kaut simbolisku
maksu, jo darba nav;
 Jābūt ieinteresētībai no visām pusēm;
 Optimāls mācību materiālu komplekts (visa veida
mācību materiāli: diski, mācību burtnīcas, vārdnīcas);
 Bibliotēkā ir visi priekšnoteikumi, jāvēlas tikai, lai
nepietrūkst mācīties gribētāju;
 Bezmaksas kursu vadītājs;
 Aprīkojums, pasniedzēji, finansējums;
 Laikam jau tieši sabiedrības atbalsts, pretimnākšana,
vēlme apgūt svešvalodu;
 Bibliotēkas lietotāju interese, finanses (maz tādu, kuri
tiešām to vēlētos);
 Atsevišķas telpas;
 Portatīvais dators, projektors, ekrāns;
 Sponsors, kas sponsorētu pasniedzēju;
 Pagaidām nav nepieciešamības;

 Bibliotēkas darbiniekam pašam jāmācās, nepieciešami
metodiskie materiāli un aprīkojums;
 Pasniedzējs (diemžēl bibliotēkas iespējās nav segt ne
algas, ne transporta izdevumus pasniedzējam);
 Par valodu mācīšanās iespēju vēl neviens nav
interesējies, bet, ja šis piedāvājums būtu, iespējams, būtu
arī interesenti;
 Atļaušanās to darīt un arī palīdzība to realizēt;
 Lai kursi būtu bezmaksas un būtu pedagogs, kas
kursus pasniedz;
 Finansējums speciālistam, lielāka lasītāju interese;
 Vienīgā problēma – finansējums, kursiem bibliotēkā ir
jānotiek bez maksas;
 Ir cilvēki, kas ir izteikuši vēlēšanos apgūt angļu valodu.
Mums būtu nepieciešams atbalsts resursu
nodrošināšanai, kas nepieciešami, lai veiksmīgi varētu
apgūt izvēlēto valodu;
 Kvalificēti pasniedzēji un atbilstošas telpas;
 Skolotājs un atbilstoša tehnika nodarbību vadīšanai
(projektors, dators, mācību materiāli utt.);
 Ja tas ir bezmaksas pakalpojums;
 Nav pieredzes darbā ar nodarbību vadīšanu
pieaugušajiem, lai piedāvātu bezmaksas kursus, tomēr ir
nepieciešams papildus finansējums kaut vai mācību
materiālu nodrošināšanai;
 Ja būtu iespējams, gribētu piedāvāt vietējai
sabiedrībai angļu valodas mācību kursus jau nopietnākā
līmenī;
 Centralizēta apmācību iespēja tiešsaistes veidā;
 Pasniedzējs, kas piekristu braukāt uz nelielu ciematu
ne pārāk daudz audzēkņu dēļ;
 Telpu šaurības dēļ varam apmācīt tikai līdz 6 cilvēkiem;
 Pašreiz nav bijis neviens pieprasījums;
 Pasniedzējs, kurš būtu ar mieru mācīt cilvēkus par velti
un ārpus darba laika;
 Šobrīd neplānojam, jo nav aktīva pieprasījuma;
 Vairāk datoru, jo bibliotēkā ir tikai trīs datori, kas
normāli funkcionē, austiņas, ja tās ir attālinātās mācības;
 Valodu apguve ir vajadzīga ne tikai lasītājiem, bet arī
bibliotekāriem;
 Lai to īstenotu, nepieciešams laiks, finansējums un
motivācija; zināšanas;
 Finanses pasniedzēju apmaksāšanai, jo interesenti
lauku vidē nav paši spējīgi tādus kursus apmaksāt;
 Laba griba, laba citu bibliotēku pieredze un labi
pasniedzēji, mācību līdzekļi;
 1. Noskaidrot, cik nepieciešamas iedzīvotāju skatījumā
ir šādas apmācības bibliotēkā. 2. Noskaidrot, kā optimālāk
organizēt šādu aktivitāti mazā bibliotēkā;
 Pieredzējis pasniedzējs, kas spētu strādāt ar dažāda
sagatavotības līmeņa kursantiem.
Aptaujas rezultāti ir attiecināmi uz visu reģionu
bibliotēkām. Skatot atbilžu skaitu pa reģioniem, nebija
vērojams izteikts kāda reģiona pārsvars.
Paldies visām bibliotēkām, kuras piedalījās šajā aptaujā!
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Foto: Gulbenes novada bibliotēka

VKKF kultūras projekts “Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra
bibliotēkās”
Solvita Ozola
2015. gadā Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajā projektu konkursu 3. kārtā tika apstiprināts Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) izstrādātais projekts “Augstvērtīga tulkotā un
nozaru literatūra bibliotēkās”. Projekta mērķis: sekmēt augstvērtīgas tulkotās un nozaru literatūras izdevumu
pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās
literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.

Gan šī, gan citu iepriekš VKKF atbalstīto un realizēto
krājuma atbalsta projektu rezultātā bibliotēkās
palielinājies lasītāju skaits, uzlabojusies krājumu kvalitāte.
Publiskajās bibliotēkās, kas dažviet ir vienīgie kultūras
pieejamības punkti, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt ne
tikai vērtīgākos Latvijā izdotos latviešu oriģinālliteratūras
izdevumus, bet arī augstvērtīgus tulkojumus un vērtīgu
nozaru literatūru. Tā ir ne tikai iespēja izlasīt, salīdzināt un
novērtēt šobrīd aktuālo tulkoto un nozaru literatūru, bet
arī labāk iepazīt Latvijā strādājošos tulkotājus, kuri ir
augstas klases profesionāļi.
Projekta īstenošanai tika ievēlēti 4 eksperti no VKKF, LBB,
LNB un publiskajām bibliotēkām, kas izvērtēja pēdējā
gada laikā izdoto tulkoto un nozaru literatūru. Rezultātā
tika izvēlētas 78 tulkotās un nozaru literatūras grāmatas.
Tika izveidotas divu veidu grāmatu kolekcijas. Viena
kolekcija, kurā bija 17 grāmatas, tika iepirkta 30
eksemplāros. Šīs grāmatu kolekcijas nonāca visās 29

Latvijas reģionu galvenajās bibliotēkās un Latvijas
Neredzīgo bibliotēkā. Otra kolekcija, kas sastāvēja no 61
grāmatas, tika iepirkta 95 eksemplāros. Šīs grāmatu
kolekcijas tika sadalītas proporcionāli visām reģionu
galvenajām bibliotēkām atkarībā no bibliotēku skaita
katrā reģionā. Pavisam kopā tika iepirktas 78 grāmatas
6305 eksemplāros no 21 izdevniecības.
VKKF atbalstītie krājuma atbalsta projekti sniedz atbalstu
ne vien Latvijas publiskajām bibliotēkām, to
lasītājiem un izdevējiem, bet arī grāmatu autoriem,
rakstniekiem, tulkotājiem, nodrošina nozares
dzīvotspēju un sekmē saiknes “izdevējs–rakstnieks–
lasītājs”, “augstvērtīga literatūra–kvalitatīva
rakstniecība–izglītots, domājošs lasītājs” veiksmīgu
darbību. Projekta īstenotāju pārliecība ir, ka
kvalitatīva grāmata bibliotēkā ir investīcija
ilgtspējīgā sabiedrībā.

Foto: Māra Jēkabsone

Projekts turpināja VKKF atbalstītā projekta “Augstvērtīga
latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās” idejas, jo Latvijas
bibliotēkas pozitīvi novērtējušas savu krājumu
papildināšanas iespējas un projekta ekspertu komisijas
grāmatu izvēli.

Vēlamies informēt, ka ir saņemti VKKF projektu konkursa
2. kārtas rezultāti un VKKF ir piešķīris finansējumu LNB
izstrādātajam projektam “Latviešu oriģinālliteratūra
Latvijas bibliotēkās”.
Lai mums veiksmīga turpmākā sadarbība!
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Mediju un informācijas pratības apguvē nozīmīga loma bibliotēkām
Ieva Krūmiņa
Vairākos aizvadītajā laikā noritējušos pasākumos, piemēram, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkotajā diskusijā
“Mediju un informācijas pratība ilgtspējīgai attīstībai – no koncepta līdz praksei” un Latvijas akadēmisko, speciālo un
publisko bibliotēku direktoru 2016. gada pavasara sanāksmē tikusi apspriesta mediju pratības nozīme, tostarp bibliotēku
loma tās attīstīšanā un nostiprināšanā.
Saskaņā ar Starptautiskās bibliotēku asociāciju un
institūciju federācijas (International Federation of Library
Associations and Institutions, IFLA) rekomendācijām,
mediju un informācijas pratību veido zināšanu, attieksmju
un prasmju kopums, kas nepieciešams, lai zinātu, kad un
kāda informācija ir nepieciešama, kur un kā šo
informāciju iegūt, kā to kritiski izvērtēt un organizēt, un
kā to ētiski lietot. (1) Savukārt Apvienoto Nāciju Izglītības,
zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) skatījumā
tiek atzīts, ka mediju pratības pamatā, pirmkārt, ir
prasmes izzināt, identificēt un piekļūt informācijai un
mediju saturam. Otrkārt, tā ir mūsu spēja iesaistīties
informācijas apstrādes procesā, analizējot un kritiski
vērtējot informāciju, un, treškārt, tā ir iespēja radīt jaunas
zināšanas un pieņemt drošus un atbildīgus lēmumus, lai
veiktu pārmaiņas sabiedrībā un vidē, tādejādi mediju
pratību var uztvert kā prāta paplašināšanu. (2)

Mediju pratībā paredzēts izglītot arī bibliotekārus

Mediju pratība – viena no 21. gadsimta cilvēka
pamatkompetencēm

Pētniecība, zināšanas, informācijas apmaiņa – Mediju un
informācijas katedras ieceres

Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks
aizvadītajā diskusijā “Mediju un informācijas pratība
ilgtspējīgai attīstībai – no koncepta līdz praksei” uzsvēra,
ka mediju pratība ir viena no 21. gadsimta cilvēka
pamatkompetencēm. Par to, ka mediju pratība ir svarīga,
izpratne sabiedrībā veidojās jau 20. gadsimta 90. gados.
Toreiz uzmanības centrā bija tradicionālie mediji,
savukārt tieša personiskā iesaiste bija ierobežota.
Situāciju kardināli mainījusi interneta pieejamība.
Likumsakarīgi, drīz vien radās izpratne, ka ne visa tīmeklī
pieejamā informācija ir vienlīdz kvalitatīva, un jāspēj
atšķirt viedokļus no faktiem.

Viens no stūrakmeņiem mediju pratības attīstīšanā ir
UNESCO Mediju un informācijas katedras dibināšana
Latvijā. Kā informēja tās vadītāja Guna Spurava, primārais
katedras mērķis ir radīt zināšanās balstītu platformu
mediju un informācijas pratības attīstībai Latvijā. Vērtējot
situāciju Latvijā (ātrs internets, plaša piekļuve bezvadu
internetam, interneta pieejamība bibliotēkās u. c., sociālo
tīklu popularitāte), atzīts, ka attīstīta infrastruktūra rada
plašas iespējas un vienlaikus arī riskus. Lai izstrādātu un
ieviestu digitālo kompetenču politiku un vadlīnijas,
drošam, efektīvam un radošam digitālo mediju un
tehnoloģiju lietojumam ir nepieciešama zināšanu bāze.

Kā norādīja G. Catlaks, šobrīd, kad dzīvojam sociālo
mediju ēras laikā, robežas izplūst vēl vairāk un ikviens
piedalās satura veidošanā. Tāpēc izglītības procesa
ietvaros svarīgi attīstīt kritisko domāšanu, kā arī digitālās
pratības. Jāmāca skolēni, kas būs gan mediju lietotāji, gan
radītāji. Jau šobrīd novērojam, ka tehnoloģijas cieši
pārklājas ar saturu, tehnoloģiju ietekme pieaug, līdz ar to
pieaug arī atbildības jautājumi, ko un kā publicējam. (3)
Mediju pratība ir vitāli svarīga konkurētspējai. Tā
nepieciešama arī, lai novērstu manipulējamību, augsni
propagandai un nacionālus apdraudējumus. (4)

Katedra jau veikusi vairākas iestrādes: sagatavots
ziņojums par mediju pratību Latvijā, kas prezentēts
Eiropas Mediju un informācijas pratības forumā Parīzē,
nodrošināta līdzdalība starptautiskos pētījumos un
konferencēs par bērnu un jauniešu digitālo mediju un
tehnoloģiju lietojumu. Paredzamās aktivitātes mediju
pratības attīstīšanā turpmākajos gados ietver vairākus
pētījumus. Tāpat iecerēts veicināt informācijas apriti
starp pētniekiem, mediatoriem, industriju un politikas
veidotājiem, organizēt seminārus un diskusijas,
nodrošināt pētījumu rezultātu publicitāti. (6)

Mediju pratība kā viens no rīcības virzieniem ir iekļauts
Latvijas mediju politikas pamatnostādņu projektā 2016.–
2020. gadam. Pamatnostādņu mērķis ir “radīt mediju
darbībai labvēlīgus apstākļus, nodrošinot un attīstot
mediju daudzveidību, pilnveidojot mediju nozares
profesionāļu izglītību, paaugstinot mediju vides kvalitāti
un atbildīgumu, sekmējot mediju pratības attīstību un
veicinot indivīdam un sabiedrībai drošu mediju vidi.” (5)
Pamatnostādņu projektā paredzēts izzināt mediju
pratības līmeni, uzlabot sabiedrības zināšanas mediju
pratībā un iekļaut medijos mediju pratību attīstošu
saturu. Plānots mediju pratību iekļaut izglītības
programmu saturā, apmācīt pedagogus un izveidot
metodiskus materiālus. Mediju pratībā paredzēts izglītot
gan bibliotēku lietotājus, gan bibliotekārus.
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Tiek atzīts, ka Latvijā bibliotekāriem kā mediatoriem ir
nozīmīga loma informācijas pratības nostiprināšanā, jo
bibliotēkas ir populāras interneta piekļuves vietas.
Katedrā paredzēts izvērst mediatoru (skolotāju,
bibliotekāru, vecāku) apmācību: izstrādāt neformālus
mācību materiālus un rekomendācijas digitālās
kompetences veicināšanai, sagatavot digitālās
kompetences mācību kursus Latvijas Universitātes Sociālo
zinātņu fakultātes studentiem, kā arī jau strādājošiem
pedagogiem un bibliotekāriem. (6)
Digitālā plaisa – redzamie un neredzamie riski
Sociālo zinātņu pētījumos plaši tiek runāts par plaisu
starp paaudzēm – tās pamatā ir dažādas paaudzes
pārstāvošu sabiedrības locekļu atšķirīgas iespējas piekļūt
tehnoloģijām, kā arī atšķirīgas prasmes sociālo paradumu
konstruēšanā. Kā informēja Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore
Zanda Rubene, digitalizācijas radītā sociālā plaisa pēdējos
gados palielinās tieši starp pieaugušajiem un bērniem
pirmskolas un sākumskolas vecumā. Izpētīts, ka
tehnoloģiju lietotājs Eiropā vēl 21. gadsimta pirmajā
desmitgadē bija vidēji 6–13 gadus vecs, bet otrajā
desmitgadē jau ir runa par 3–4 gadu vecu bērnu digitālo
pratību. Plaisa starp paaudzēm kļūst arvien izteiktāka. (7)
Izpētīts, ka bērni, kuru pasaules aina jau no tik agra
vecuma tikusi konstruēta ar mediju starpniecību, tiek
pakļauti riskam apgūt nepietiekamu daudzumu sociālo
prasmju, kas likumsakarīgi var mazināt viņu sociālo
rīcībspēju. Taču, ja bērni būs jau no mazotnes apguvuši
plašas iespējas piekļūt informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju piedāvājumam, tas būtiski veicinās viņu
mediju pratību nākotnē. Pieaugušo (tajā skaitā –
pedagogu) sociālās prasmes pamatā ir uzskatāmas par
pietiekamām, kamēr mediju pratība bieži ir nepietiekama.
Seniori (pēc 65 gadu vecuma) tiek uzskatīti par riska
grupu mediju pratības jomā, kas liedz viņiem pilnvērtīgi
iekļauties sociālajā apritē. (7)
Pie iespējamiem riskiem tiek norādīts fakts, ka pieaugušie
tieši pedagoģiskajā praksē piedzīvo tā saucamo “tagadnes
šoku”, kas izpaužas kā savas profesionālās pratības izjūtas
zudums, jo tradicionālo pedagoģisko paraugu
izmantošana digitālajā laikmetā arvien biežāk nav
piemērotākais risinājums. Digitalizācijas radītā plaisa
starp paaudzēm palielinās, radot virkni neskaidrību un
izaicinājumu, ja domājam par savu bērnu un skolēnu
audzināšanu un izglītību. (7)

bibliotēkas Attīstības departamenta direktors Uldis
Zariņš. Bibliotēkas ir kā tilti, kas palīdz nokļūt līdz
vajadzīgajām atbildēm – palīdz atrast informāciju, māca,
kā lietot datubāzes, specifiskas vietnes un lietotnes,
palīdz apgūt informācijas tehnoloģiju prasmes.
Bibliotēkas māca arī izvērtēt informācijas avotus, radīt un
vizualizēt informāciju. Tās iekļaujas mūžizglītības
pakalpojumu klāstā, aptverot gan ikdienišķo (informālo),
gan neformālo izglītību, gan darbojas kā atbalsts
formālajai izglītībai (integrācija skolu un augstskolu darbā,
piemēram, atbalsts pētnieciskajam darbam, plaģiāta un
autortiesību jautājumi). (8)
“To, ka bibliotēkas var sekmīgi iekļauties mediju pratības
veicināšanā, nosaka vairāki faktori: auditorijas uzticība,
bibliotēku tīkla plašais pārsegums valstī, kā arī bibliotēku
inovācijas spēja,” uzsvēra U. Zariņš. “Nākotnes
izaicinājumi mediju pratības kontekstā – apzināties savu
vietu un mērķtiecīgi veidot piedāvājumu. Jāveido
partnerība (pirmkārt ar izglītības sektoru) un jāmeklē
veidi, kā uzrunāt auditoriju, kas šobrīd nav bibliotēkas
klienti, turklāt nav arī citu vietējo institūciju klienti.”
Visi diskusiju dalībnieki bija vienisprāt, ka jāstiprina gan
mediju lietošanas, gan kritiskās domāšanas, gan satura
veidošanas prasmes. Ar labās prakses piemēriem šo
mērķu virzienā jau šobrīd var lepoties daudzas bibliotēkas
(informācijas pratības mācīšana dažādu aktivitāšu veidā,
diskusijas kritiskajā domāšanā, digitālo tehnoloģiju kursi
dažādām paaudzēm u. c.), un paredzams, ka arī nākotnē
šie jautājumi kļūs aizvien aktuālāki.


Piezīme: jēdziena “media literacy” latviskošanā šobrīd publiskajā vidē lieto
vairākus variantus: “mediju pratība”, “medijpratība, “mediju un informācijas
pratība”. Ieteikumus šī termina lietošanā sk. informācijas materiālā
“Konsultācijas par jaunāko nozares terminoloģijā” turpmākajās vēstneša
lappusēs. Šajā rakstā izmantotā forma “mediju pratība” ir izvēlēta atbilstoši tās
lietojumam diskusijā “Mediju un informācijas pratība ilgtspējīgai attīstībai – no
koncepta līdz praksei” (Rīga, 10.03.2016.).

Informācijas avoti
1. IFLA Media and Information Literacy Recommendations [tiešsaiste].
Pieejams: http://www.ifla.org/publications/ifla-media-and-informationliteracy-recommendations
2. Jāveicina skolu un bibliotēku sadarbība mediju un informācijas pratības
apguvē [tiešsaiste]. 15.03.2016. Pieejams: http://www.unesco.lv/lv/zinasanusabiedriba/javeicina-skolu-un-biblioteku-sadarbiba-mediju-un-informacijaspratibas-apguve/
3. Catlaks, Guntars. Mediju un informācijas pratība izglītībā – formālais,
neformālais un ikdienējais mācīšanās process [priekšlasījums diskusijā “Mediju
un informācijas pratība ilgtspējīgai attīstībai – no koncepta līdz praksei”]. Rīga,
10.03.2016.
4. Dziļuma, Marta. Mediju pratība: aktualitāte mūsdienu realitātē [tiešsaiste]:
[prezentācija Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru
2016. gada pavasara sanāksmē]. Liepāja, 30.05.2016. Pieejams:
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/304509.pdf
5. Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.–2020. gadam [tiešsaiste].
Pieejams:http://www.km.gov.lv/lv/starpnozares/lidzdaliba/pazMedPol_plan_Pamatnost.html

Uzticība, pārklājums, inovācijas – veiksmes faktori mediju
pratības apguvei bibliotēkās
“Bibliotēkām kā mediatoriem ir nozīmīga loma
starppaaudžu plaisas mazināšanai, turklāt bibliotēkas ir
nodarbojušās ar informācijas pratības attīstīšanu daudz
ilgāk, nekā to apzināmies,” norādīja Latvijas Nacionālās

6. Spurava, Guna. UNESCO Mediju un informācijas katedra – instruments tilta
veidošanai starp sabiedrību un mediju pratību [prezentācija diskusijā “Mediju
un informācijas pratība ilgtspējīgai attīstībai – no koncepta līdz praksei”]. Rīga,
10.03.2016.
7. Rubene, Zanda. Digitālā plaisa starp paaudzēm – redzamie un neredzamie
riski [prezentācija diskusijā “Mediju un informācijas pratība ilgtspējīgai attīstībai
– no koncepta līdz praksei”]. Rīga, 10.03.2016.
8. Zariņš, Uldis. Bibliotēku kā mediatoru loma digitālās starppaaudžu plaisas
mazināšanai [prezentācija diskusijā “Mediju un informācijas pratība ilgtspējīgai
attīstībai – no koncepta līdz praksei”]. Rīga, 10.03.2016.
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Bibliotēku pieredze un plāni Sīrijas kara bēgļu apkalpošanā

Aina Štrāle
Sīrijas pilsoņu karš izraisījis traģiskāko humāno krīzi pasaulē kopš Otrā pasaules kara. Tā skar miljoniem cilvēku, galvenokārt
Tuvo Austrumu iedzīvotājus. Izmantojot lidaparātus, tankus, granātas un ķīmiskos ieročus, tiek īstenotas militāras
operācijas un iedzīvotāju terors. Izpostītas ēkas un citu elementāru dzīves apstākļu nodrošinājuma sagrāve novedusi
izmisumā kara skarto reģionu iedzīvotājus. Bezpalīdzīgie cilvēki piepūšamajās laivās un citos kontrabandistu kontrolētos,
avārijas stāvoklī esošos ūdens transportlīdzekļos dodas pāri jūrām glābiņa meklējumos uz Itālijas un Grieķijas krastiem.

Statistika: bēgļi Eiropā un Latvijā

Bibliotēku loma pienācēju integrācijā

Eiropā ierodas visdažādāko tautību patvēruma meklētāji.
Galvenokārt tie ir Sīrijas kara bēgļi, kā arī cilvēki, kas citu
iemeslu dēļ pamet savas dzīves vietas. Pirmreizēja
patvēruma prasītāju skaits 2015. gada 4. ceturksnī
pieaudzis par 130 %, salīdzinot ar patvēruma meklētāju
skaitu tajā pašā laika posmā 2014. gadā. Kopumā
patvēruma meklētāju skaits no trešajām valstīm 2015.
gada 4. ceturksnī sasniedza 426 000 cilvēku. Tas ir par
241 600 vairāk nekā tajā pašā laika posmā 2014. gadā.
Lielākais skaits pirmreizēja patvēruma meklētāju 2015.
gada 4. ceturksnī tika reģistrēts Vācijā – vairāk nekā
162 500 prasītāju jeb 38 % no kopējā pieteikumu
iesniedzēju skaita Eiropas Savienības dalībvalstīs; Zviedrijā
– 87 900 jeb 21 %, Austrijā – 30 800 jeb 7 %, Itālijā un
Francijā (abās valstīs kopā) vairāk nekā 23 500 jeb 6 %. Šo
piecu Eiropas Savienības dalībvalstu patvēruma prasītāju
kopskaits veido 75 % no visiem Eiropā reģistrētajiem
pirmreizējajiem iesniegumiem.1

Eiropu sasniegušie patvēruma meklētāji sagādā nebijušus
uzdevumus to uzņēmējvalstu valdībām, dažādu nozaru
valsts un nevalstiskajām organizācijām. Jaunus
pienākumus tādēļ ieguvušas kultūras iestādes, arī
bibliotēkas. Daudzās pasaules bibliotēkās koordinēti ar
valstu valdībām un iesaistītajām organizācijām notiek
bēgļu apkalpošanas, informacionālā un sociālā atbalsta
darbs. Pasaules bibliotēku informācijas līdzekļos un
sanāksmēs palīdzība bēgļiem ir viens no pēdējo gadu
aktuālākajiem jautājumiem.

2015. gada decembrī patvēruma meklētāju kopskaits
Vācijā bija 46 730 – 54 % no tiem ir Sīrijas Arābu
Republikas iedzīvotāji (kopskaitā 25 250). Pārējie 46 % no
Vācijas patvēruma meklētājiem ir Irākas (10,4 %),
Afganistānas (9 %), Albānijas (3,8 %), Irānas Islāma
Republikas (1,9 %), Eritrejas (1,5 %), Pakistānas (1,4 %)
bijušie iedzīvotāji. Nelielā skaitā starp patvēruma
meklētājiem ir arī citu tautību pārstāvji, neskaidras
izcelsmes cilvēki un bezpavalstnieki.2 Savukārt Latvijas
Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde informē, ka Latvija turpmāko divu gadu
laikā uzņems 776 patvēruma meklētājus no citām Eiropas
valstīm un bēgļu nometnēm. Atbildīgās organizācijas ir
izstrādājušas modeli šo personu uzņemšanai. Latvijā
2015. gadā alternatīvais statuss piešķirts 23 personām,
bēgļa statuss 6 personām, patvēruma meklētāju galvenās
izcelsmes valstis 2015. gadā bija Gruzija, Ukraina, Irāka,
Afganistāna un Sīrija.3

Rīgā 2015. gada 13. oktobrī tika pieņemts “Baltijas valstu
bibliotekāru paziņojums par bibliotēku pakalpojumiem
bēgļiem”4, kas sniedz bibliotekāru attieksmes galvenās
nostādnes bēgļu apkalpošanas jautājumā. Paziņojumā
izskanēja aicinājums Baltijas valstu bibliotekāriem būt
gataviem apkalpot šos cilvēkus savās bibliotēkās, kā arī
atcerēties UNESCO Publisko bibliotēku manifestā rakstīto:
“Publisko bibliotēku pakalpojumiem jābūt pieejamiem
visiem, neatkarīgi no viņu rases, dzimuma, reliģiskās
piederības, tautības vai sociālā statusa”5. Paziņojuma
autori uzskata, ka pieņemt bēgļus bibliotēkās ir mūsu
morāls pienākums. Un bibliotekāru toleranta attieksme
pret bēgļiem būs kārtējā iespēja apliecināt bibliotēku
atbalstu kultūru daudzveidībai. Paziņojumā Baltijas
bibliotekāri tiek aicināti mācīties no citu Eiropas
bibliotēku prakses bēgļu apkalpošanas darbā, kā arī,
ņemot vērā bēgļu specifiskās vajadzības, laicīgi plānot
darbu, attīstīt konsultāciju un atbalsta pakalpojumus,
palīdzēt bēgļiem saprast mūsu sabiedrības sociālo
pakalpojumu darbību, palīdzēt apgūt nepieciešamās
valodu prasmes, īpašu uzmanību veltīt bērniem, palīdzot
viņiem dziedēt bēgļu gaitās gūtās morālās traumas,
informēt sabiedrību par bēgļu dzīves reālijām un viņu
kritiskās situācijas iemesliem. Bibliotekāri arī aicina
Baltijas valstu valdības ņemt vērā bibliotēku nozīmīgo
lomu, plānojot bēgļu integrāciju mūsu sabiedrībā.
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Starptautisks seminārs “Bibliotēku pakalpojumi bēgļiem”

šobrīd integrācijas kursus patvēruma meklētājiem
nodrošina biedrība “Patvērums. Drošā māja”. No šī gada
jūnija kursus plānots uzsākt izmantojot Eiropas Savienības
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu.
Kursus vadīs organizācija vai organizācijas, kas uzvarēs
konkursā par šādu iespēju. 22. aprīlī noslēdzās
pieteikšanās kursu vadītāju konkursam.

Aktualitātes bēgļu apkalpošanas darbā Baltijas valstīs,
Somijā un Vācijā 2016. gada 11. februārī tika apspriestas
starptautiskā seminārā “Bibliotēku pakalpojumi bēgļiem”6.
Seminārs notika Rīgas Rātsnama Portretu zālē, to
organizēja Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB). Par pieredzi un
iecerēm darbā ar bēgļiem informēja Helsinku pilsētas
bibliotēkas Starptautiskās nodaļas projektu vadītājas
Prezentācijā “Helsinku pilsētas bibliotēkas pakalpojumi
Kristinas Virtanenas (Kristina Virtanen) prezentācija, kuru
imigrantiem”9 tika sniegta informācija, kā bibliotēkā
seminārā lasīja RCB direktore Dzidra Šmita, Tallinas
attīstījušies bibliotēku pakalpojumi imigrantiem. 1990.
Centrālās bibliotēkas Ārzemju literatūras nodaļas vadītāja
gadā tika uzsvērts galvenokārt vispārējs dažādu kultūru
Kristela Palka (Kristel Palk), Viļņas Centrālās bibliotēkas
atbalsta princips. Pašlaik tas ir atbalsts atsevišķiem bēgļu
direktora vietniece Simona Žiliene (Simona Žilienė) un
integrācijas procesiem, ieskaitot somu valodas apguvi. K.
Viļņas Centrālās bibliotēkas
Virtanena sniedza ziņas arī par
Lasītāju apkalpošanas nodaļas
Helsinku pilsētas bibliotēkas valodu
vadītāja Tautvile Jurgelevičiene
pakalpojumiem. 1995. gadā
(Tautvilė Jurgelevičienė), Latvijas
Helsinku pilsētas bibliotēka
Reģiona bibliotēkām ir iespēja
Republikas Kultūras ministrijas
saņēma Somijas Izglītības
izmantot “stāstnieku banku” –
Sabiedrības integrācijas
ministrijas uzdevumu – darboties
bibliotēkas var aizņemties “stāstu
departamenta Sabiedrības
kā multilingvālai bibliotēkai ar
stāstītājus” jeb “stāstniekus”, kas ir
integrācijas un pilsoniskās
valsts subsīdiju šim nolūkam.
bibliotēku
darbinieki.
“Stāstnieku
sabiedrības attīstības nodaļas
Multilingvālas bibliotēkas mērķis ir
vecākais referents Ilgmārs
bankā” pašlaik strādā 17 stāstnieki,
veicināt ārzemnieku apkalpošanu
Lejnieks, Brēmenes pilsētas
bibliotēkā, veidot kontaktus ar
kas kopumā var vadīt stundas 12
bibliotēkas speciāliste darbā ar
pašmāju un starptautiskajām
valodās.
lasītāju grupām Brita
organizācijām, sniegt informāciju
Šmedemane (Britta
un padomus, kā arī dot iespēju
Schmedemann). Semināra
Somijas mazākumtautībām lasīt
dalībnieku vidū bija RCB, Latvijas Nacionālās bibliotēkas,
grāmatas Somijā maz izplatītās valodās. Bibliotēkas
Latvijas Bibliotekāru biedrības, Latvijas Republikas
literatūra ir pieejama visā valstī, 80 dažādās valodās.10
Kultūras ministrijas un Rīgas domes Izglītības, kultūras un
Īpaša uzmanība tiek pievērsta bērnu mērķauditorijai
sporta departamenta pārstāvji.
paredzētiem materiāliem. Bibliotēkas apmeklētāja kartes
iegādei ir derīgi patvēruma meklētāju uzņemšanas centru
Kultūras ministrijas (KM) vecākais referents I. Lejnieks
izsniegtie dokumenti. Helsinku multilingvālā bibliotēka
prezentācijā “Integrācijas palīglīdzekļi personām ar
piedāvā arī iespēju izmantot tās pakalpojumu – “stāstu
starptautiskās aizsardzības statusu”7 iepazīstināja
stundas” 18 valodās. Reģiona bibliotēkām ir iespēja
klausītājus ar Latvijas valdības iestāžu kompetenci un
izmantot “stāstnieku banku” – bibliotēkas var aizņemties
kopējo rīcības plānu patvēruma meklētāju problēmu
“stāstu stāstītājus” jeb “stāstniekus”, kas ir bibliotēku
risināšanā. Latvijā darbosies patvēruma meklētāju un
darbinieki. “Stāstnieku bankā” pašlaik strādā 17
personu ar alternatīvo statusu informācijas centri. Tajos
stāstnieki, kas kopumā var vadīt stundas 12 valodās.
būs informācijas tālruņi, kas nodrošinās nepārtrauktu
dažādu nozaru speciālistu (psihologu, sociālo darbinieku,
Iepazīšanos ar Somijā retu valodu literatūru piedāvā arī
juristu) konsultācijas, koordinēs tulku pakalpojumus. I.
gadskārtējais Somālijas grāmatu tirgus, kas tiek organizēts
Lejnieks informēja arī par nevalstiskās organizācijas
sadarbojoties Helsinku apkaimes bibliotēkām un
“Patvērums. Droša māja”8 un KM sadarbības projektu –
izdevniecībai “Scansom Publishers”, kas ir vadošais
integrēšanās kursiem patvēruma meklētājiem. Kursi
somāļu valodā piedāvāto izdevumu izdevējs un izplatītājs.
notika no 2015. gada novembra līdz 2016. gada janvārim
2015. gadā gadatirgus atzīmēja 11. gadadienu. Tas
un sniedza pamatinformāciju par Latviju – tās vēsturi,
iepazīstina ar grāmatām somāļu valodā un somāļu
kultūru, tradīcijām, attieksmi pret rasu un tautību
diasporas literatūru. Gadatirgū un bibliotēku kopējos
diskriminācijas jautājumiem, dzīvokļu tirgu Latvijā,
pasākumos somāļu rakstnieki stāsta par saviem darbiem.
nodarbinātības problēmām, izglītību, atpūtas iespējām,
Vienlaikus ar Somālijas grāmatu gadatirgu Helsinku
veselības aprūpes sistēmu, sociālo drošību. Pirmajā
pilsētas bibliotēka rīko dažādu valodu un kultūru
darbseminārā piedalījās 40 pieaugušie un 15 bērni. Kursu
pasākumus, kurus papildina rakstnieku klātbūtne un
programmu papildināja ekskursijas pa Rīgu. Integrēšanās
muzikāli priekšnesumi. Referente informēja arī par
kursos dalībnieki piedalījās latviešu valodas apmācībās.
iespējām mācīties somu valodu. Helsinku pilsētas
Atbilstoši I. Lejnieka sniegtajai jaunākajai informācijai
bibliotēkas 15 valodu kafejnīcās darbojas diskusiju
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.
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grupas, kurās var uzlabot valodu prasmes.11 Tās
paredzētas tieši imigrantiem un ir bez maksas.
Te var ne tikai mācīties somu valodu, bet arī diskutēt par
dažādām tēmām. Valodu kafejnīcu pasākumus vada
bibliotēku darbinieki vai brīvprātīgie. Patvēruma
meklētāju uzņemšanas centru pastāvīgajiem klientiem
tiek rīkotas regulāras bibliotēku iepazīšanas ekskursijas.
To dalībniekus sevišķi interesē iespēja bez maksas lietot
datorus un brīvi piekļūt vairāk nekā 2700 tiešsaistē
lasāmiem laikrakstiem un žurnāliem desmitiem valodās.
Dažās reģiona bibliotēkās pēc nodarbībām skolā
skolēniem tiek sniegta palīdzība mājasdarbu pildīšanā.
Šajās nodarbībās piedalās pieaugušie. Pakalpojums ir
pieejams visiem skolēniem, bet īpaši nozīmīgs tas ir
ieceļotāju bērniem. Helsinku pilsētas bibliotēka
sadarbojas ar konsultāciju dienestu “Ne-Rå”12, kas
iedzīvotājiem palīdz sociālu jautājumu risināšanā –
aizpildīt dažādas veidlapas un sagatavot nepieciešamos
dokumentus, pakalpojums ir pieejams tiešsaistē.
Helsinku pilsētas bibliotēkas personāla politika veicina
dažādu tautību bibliotekāru iesaistīšanu darbā. Palielinās
to darbinieku skaits, kas runā arī citās valodās, ne tikai
somu un zviedru. Bibliotēka atbalsta ārvalstu valodās
runājošo darbinieku karjeras attīstību un izmanto šo
darbinieku zināšanas imigrantu apkalpošanas attīstībā.
Bibliotēkā strādā 542 darbinieki, no kuriem 4,4 % ir
grūtības runāt somu valodā. Jau gadiem ilgi bibliotēka
organizē somu valodas kursus saviem darbiniekiem ar
svešzemju izcelsmi. Valodas kursi tiek saskaņoti ar
bibliotēkas darbinieka vajadzībām, galvenā uzmanība tiek
veltīta apmeklētāju apkalpošanas darbā nepieciešamajam
vārdu krājumam. Somu valodas kursus darbinieki
apmeklē darba laikā.
2015. gadā tika likts pamatakmens Helsinku pilsētas
bibliotēkas jaunajai ēkai. To atvērs publikai 2018. gada
decembrī. Jaunajā bibliotēkā darbosies arī informācijas
pakalpojumu centrs imigrantiem un ceļotājiem.
B. Šmedemane prezentācijā “Brēmenes publiskā
bibliotēka. Kultūra kustībā”13 sniedza ieskatu par
bibliotēkas struktūru, apmeklējumu un citiem darbu
raksturojošiem rādītājiem un par Vācijā nokļuvušo bēgļu
tautībām 2015. gadā, kā arī īpašajiem, bēgļu apkalpošanai
piedāvātajiem pakalpojumiem. Prezentācijas sadaļā
“Bēgļi bibliotēkā: vispārīgs nodrošinājums un aktivitātes”
tika norādīts uz šādām bēgļu ērtībām un iespējām:
komfortablas telpas, bezmaksas bibliotēkas lietotāja
karte, vācu valodas apguves materiāli, brīvpieeja
datoriem un bezvadu internetam, telpa komunikācijai un
integrācijai, plašsaziņas līdzekļu informācija par izklaides
pasākumiem dažādās valodās, bibliotēku apskates
ekskursijas gidu pavadībā, skaidri saprotama un
pārskatāma informācija par bibliotēkas pakalpojumiem.
Savukārt sadaļā par piedāvājumu kooperācijas
partneriem norādīts uz šādiem palīgmateriāliem: speciālā

literatūra, vācu valodas un rakstpratības mācību
materiāli, mācību telpas, dažādu valodu tulkotāji,
materiāli grupu lasīšanai vācu valodā, kā arī iespēja būt
par sadarbības partneriem projektos. Bibliotēkā notiek arī
kopīgas bibliotekāru un bēgļu diskusijas par šādiem
jautājumiem: grāmatas par tēmām, kas palīdz atslēgties
no ikdienišķā jeb “escape”14 veida literatūra, kā arī par
literatūru, kas māca cienīt atšķirīgus viedokļus – tā
saucamo “otherness”15 satura literatūru. Notiek arī skaļā
lasīšana kopā ar pirmsskolas vecuma bēgļiem un
skolēniem, saviesīga veida kultūras informācijas
pēcpusdienas. Bēgļiem tiek piedāvāta arī kompaktdisku
atskaņotāju īre vai to lietošana uz vietas, vecumam un
valodai atbilstošas spēles, ilustrētas vārdnīcas ārsta
apmeklējumam, iespēja spēlēt videospēles bibliotēkā un
dažādi tiešsaistes pakalpojumi, ieskaitot reklāmas.
Viļņas Centrālās bibliotēkas speciālistes S. Žiliene un
T. Jurgelevičiene prezentācijā “Integrācijas pasākumi
personām ar starptautiskās aizsardzības statusu: Viļņas
pieredze”16 sniedza Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijas
Migrācijas departamenta informāciju par patvēruma
meklētājiem Lietuvā un par Lietuvas institūciju darbu ar
bēgļiem. Ar bēgļu jautājumiem Lietuvā nodarbojas Bēgļu
uzņemšanas centrs. Tas darbojas Lietuvas Republikas
Darba un sociālās drošības ministrijas vadībā. Lietuvas
Bēgļu uzņemšanas centrs ar patvēruma meklētāju un
ārzemnieku patvēruma jautājumiem nodarbojas kopš
1996. gada. Centram ir pieredze darbā ar bēgļiem no
Šrilankas, Irākas, Irānas, Indijas, Afganistānas, Pakistānas,
Eritrejas, Etiopijas, Čečenijas, Baltkrievijas, Gruzijas,
Tadžikistānas, Nepālas un Vjetnamas. Patvēruma
meklētāju skaits Lietuvā 2015. gada 2. pusē ir
samazinājies. Iesniegumi saņemti no Ukrainas, Gruzijas,
Krievijas. Četri Irānas izceļotāji no Grieķijas pārvietoti uz
Lietuvu. Patvērumu prasījuši arī 85 Lietuvas Republikas
pilsoņi, lietuviešu tautības personas un viņu ģimenes
locekļi no Doņeckas, Luganskas, Sevastopoles un Krimas
Ukrainā. Kā nozīmīgus palīgus bēgļu jautājumos Lietuvas
pārstāves minēja Sarkanā Krusta biedrību un
starptautisko labdarības biedrību “Caritas”. Lietuvas
Sarkanā Krusta biedrība ir neatkarīga humāna
organizācija, kas sniedz palīdzību neaizsargātām sociālām
grupām un cilvēkiem krīzes situācijās Lietuvā un ārzemēs.
Tā darbojas kopš 2000. gada. Nākotnē Viļņas Centrālā
bibliotēka bēgļu apkalpē plāno attīstīt sadarbību ar
starptautisko labdarības organizāciju “Caritas”, Baltijas
Turku kultūras asociāciju un nacionālajām sociālās
integrācijas institūcijām.
Bēgļu apkalpošanas jautājums bibliotēku informatīvajos
izdevumos
Informācija par bēgļu apkalpošanu pēdējā laikā atrodama
arī daudzu pasaules bibliotēku tīmekļa vietnēs un
bibliotēku nozares periodiskajos izdevumos. Toronto
publiskās bibliotēkas tiešsaistes informācijā “Bibliotēkas
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krājumi mūsu draugiem no Sīrijas”17 teikts, ka bibliotēkā
pietiekamā skaitā pieejama literatūra un pakalpojumi, kas
var palīdzēt bēgļiem iekļauties viņiem neparastos kultūras
un sadzīves apstākļos Toronto. Piemēram, arābu valodas
grāmatu kolekcijas daudzās bibliotēkas filiālēs, kā arī
zinoši darbinieki. Lielākā arābu valodas grāmatu un citu
materiālu kolekcija atrodas Toronto Uzziņu bibliotēkā.
Arābu materiālu kolekcijas ir arī sešās mazākās reģiona
bibliotēkās. Turklāt bibliotēkā pieejamas bilingvālās bērnu
grāmatas – angļu bērnu literatūras tulkojumi bilingvālai
lasīšanai vairākās valodās, arī arābu valodā.18 Bēgļiem tiek
piedāvāta arī datora lietošana un internetpiekļuve,
tekstapstrāde, datubāzes. Visās bibliotēkas filiālēs
pieejams bezvadu internets, grāmatu un filmu īre
personīgi ierodoties bibliotēkā vai izmantojot resursus
tiešsaistē. Bibliotēkas materiāli ir pieejami 40 valodās,
ieskaitot arābu un kurdu valodu. Bibliotēkā iespējamas
bēgļu nometināšanas darbinieka konsultācijas, kas var
palīdzēt atrast darbu, iegūt autovadītāja apliecību. Te var
apmeklēt angļu valodas mācību un vingrināšanās klases,
lejupielādēt dažādus mācību un informācijas materiālus
gan pieaugušajiem, gan bērniem, tajā skaitā angļu
valodas mācību materiālus, izmantot dažādas tematiskas
mācību programmas, piemēram, mazā biznesa
uzsākšana, stāstu stundas bērniem, vai darba
meklējumus. Bibliotēkā pieejama Toronto pilsētas
pašvaldības sagatavotā informatīvā brošūra bēgļiem
angļu un arābu valodā, kā arī citi informatīvi tiešsaistes
pakalpojumi arābu valodā.
Par bēgļu apkalpošanas problēmām raksta arī nozares
periodiskie izdevumi. Žurnāls “Bibliotheksforum Bayern”
Informācijas avoti
1

Asylum quarterly report [tiešsaiste] : Eurostat Statistics Explained. ISSN 24438219. Available: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Asylum_quarterly_report
2
Schmedemann, Britta. Bremen Public Library. Culture on the Move [tiešsaiste] :
Rīgas Centrālās bibliotēkas starptautiskā semināra “Bibliotēku pakalpojumi
bēgļiem” prezentācija 2016. g. 11. febr. Pieejams:
http://www.rcb.lv/archive/UserFiles/File/Seminars_par_begliem_Riga_11-022016/Bremen_for_Riga_11-02-2016.pdf
3 Aktualitātes [tiešsaiste]: LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde. Pieejams: http://www.pmlp.gov.lv/lv
4 Baltijas valstu bibliotekāru paziņojums par bibliotēku pakalpojumiem bēgļiem
[tiešsaiste]. Latvijas Bibliotekāru biedrība. Rīgā, 2015. g. 13. okt. Pieejams:
http://www.bibliotekari.lv/?p=635
5 UNESCO Public Library Manifesto [tiešsaiste]. United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization. Pieejams:
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman.html
6
Starptautisks seminārs “Bibliotekārie pakalpojumi bēgļiem” [tiešsaiste]. Rīgas
Centrālā bibliotēka. [Slaidrāde]. Foto: Daiga Bērziņa. Pieejams:
http://www.rcb.lv/archive/UserFiles/Image/2016_A/Seminars_par_begliem;
Starptautisks seminārs “Bibliotekārie pakalpojumi bēgļiem” [tiešsaiste]. Rīgas
Centrālā bibliotēka, Draugiem.lv. [Slaidrāde]. Pieejams:
http://www.draugiem.lv/rcb/gallery/?pid=414387986
7 Lejnieks, Ilgmārs. Integration Measures for Persons with International
Protection [tiešsaiste] : Rīgas Centrālās bibliotēkas starptautiskā semināra
“Bibliotēku pakalpojumi bēgļiem” prezentācija 2016. g. 11. febr. Pieejams:
http://www.rcb.lv/archive/UserFiles/File/Seminars_par_begliem_Riga_11-022016/Latvia_11-02-2016.pdf
8 Nevalstiska organizācija “Patvērums. Drošā māja” [tiešsaiste]. Pieejams:
http://www.patverums-dm.lv
9
Virtanen, Kristina. Helsinki City Library Services for Immigrants [tiešsaiste] :
Rīgas Centrālās bibliotēkas starptautiskā semināra “Bibliotēku pakalpojumi
bēgļiem” prezentācija 2016. g. 11. febr. Pieejams:

informē – bibliotekāri bēgļu apkalpošanas darbā ar
dažādu tautību un dažādās valodās runājošiem
informācijas lietotājiem nereti saskaras arī ar grūtībām.
Susanna Šnēhorsta, Bavārijas Valsts bibliotēkas atbildīgā
par svešvalodu literatūras piedāvājumu (līdz 2015. gadam
– Vācijas Bibliotekāru biedrības Starpkultūru bibliotēku
darba komisijas biedre), rakstā “Empātija – bibliotēku
piedāvājums bēgļiem”19 norāda uz vārdnīcu
nodrošinājuma grūtībām. Autore atzīmē, ka nākas
saskarties ar valodu daudzveidību, Sīrijas bēgļi runā arābu
un/vai kurdu valodā, Eritrejas – tigraju, Afganistānas –
puštu un dari valodā. Ir liela vajadzība pēc šo valodu
vārdnīcām. Vācijas grāmatu tirgū tās nav nopērkamas. Ir
jājautā bēgļiem, kādu valodu vārdnīcas katrā gadījumā
varētu palīdzēt. Daudzi bēgļi ar profesionālo vai augstāko
izglītību var iespējami ātri uzsākt vācu valodas apguvi,
tādēļ bieži pieprasīti ir alfabēta apguves materiāli, jo
daudziem bēgļiem ir svešs latīņu alfabēts. Izdevniecībām
ir jāreaģē un jāsagādā vajadzīgais mācību materiāls.
Par Latvijas sabiedrības ieinteresētību bēgļu problēmās
liecina dažādi pēdējā laika notikumi. 2016. gada 8. aprīlī
radošajā telpā “3 MĀSAS” norisinājās Annas Lindes fonda
īstenotā projekta “1001 stāsts starpkultūru dialogam”
noslēguma pasākums. Tā diskusijā dalībnieki izteica
viedokli par migrācijas jautājumiem, dalījās personīgajā
starpkultūru iepazīšanas pieredzē, tika uzsvērta jaunatnes
īpašā loma sabiedrības tolerances audzināšanā attieksmē
pret bēgļiem. Diskusijas dalībniece Labklājības ministre
Ilze Viņķele norādīja, ka šobrīd pasaulē visi notikumi un
procesi ir savstarpēji saistīti, un Latvija nav izņēmums –
arī vienaldzība bēgļu jautājumā ir nepieņemama.
http://www.rcb.lv/archive/UserFiles/File/Seminars_par_begliem_Riga_11-022016/Helsinki_for_Riga%2011.2.2016.pdf
10 Multilingual Library provides services for Finland’s multicultural population
[tiešsaiste] : City of Helsinki. Pieejams:
http://www.hel.fi/www/uutiset/en/kaupunginkirjasto/multilingual-library
11 Finnish Language Café Suoma [tiešsaiste] : Helmet. Pieejams:
http://www.helmet.fi/multilinguallibrary
12 Neuvonta – rådgivning [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.nera.fi/en/frontpage
13 Schmedemann, Britta. Bremen Public Library. Culture on the Move [tiešsaiste]
: Rīgas Centrālās bibliotēkas starptautiskā semināra “Bibliotēku pakalpojumi
bēgļiem” prezentācija 2016. g. 11. febr. Pieejams:
http://www.rcb.lv/archive/UserFiles/File/Seminars_par_begliem_Riga_11-022016/Bremen_for_Riga_11-02-2016.pdf
14 Escape – daiļliteratūras veids, kas radīts, lai rosinātu lasītāju nedomāt par
dzīves nepatīkamo un skarbo realitāti. Parasti tie ir izklaidējoša satura darbi, ko
viegli un patīkami lasīt.
15 Otherness – literatūras veids, kas iepazīstina ar citādumu: rases, sociālā
stāvokļa, dzimuma un citām atšķirībām, aicina cienīt neparasto.
16 Žilienė, Simona, Jurgelevičiene, Tautvile. Integration Measures for Persons
with international Protection : Vilnius Experience [tiešsaiste] : Rīgas Centrālās
bibliotēkas starptautiskā semināra “Bibliotēku pakalpojumi bēgļiem”
prezentācija 2016. g. 11. febr. Pieejams:
http://www.rcb.lv/archive/UserFiles/File/Seminars_par_begliem_Riga_11-022016/Refugees%20in%20Lithuania.pdf
17
Library Resources for Our Friends From Syria [tiešsaiste] : Toronto Public
Library. Pieejams:
http://torontopubliclibrary.typepad.com/new_to_canada/2016/01/index.html
18 Arabic and English Together on One Page : Dual Language Books at Toronto
Public Library [tiešsaiste] : Toronto Public Library. Pieejams:
http://torontopubliclibrary.typepad.com/new_to_canada/2016/04/to-ourfriends-from-syria-explore-our-arabic-collections-at-a-library-near-you.html
19 Schneehorst, Susanne. Empathie zeigen – Bibliotheksangebote für
Flüchtlinge. Bibliotheksforum Bayern, Nr. 3, 2015, S. 173–175. ISSN 0340-000X.
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Nozares terminoloģijas aktualitātes
Inese Kazāka, Baiba Bierne
Bibliotēku nozares terminoloģiju, līdzdarbojoties nozares profesionāļiem, koordinē Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
Bibliotēku attīstības centrs. Terminus pieņem un apstiprina Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (LZA TK)
Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija. Vairāk par nozares terminoloģiju sk. Latvijas Bibliotēku
portālā.
Š. g. 11. martā Muzeju, arhīvu un bibliotēku darba
standartizācijas tehniskās komitejas (MABSTK) sēdē
apstiprināts un 23. martā Latvijas Nacionālās
standartizācijas institūcijā “Latvijas standarts” (LVS)
reģistrēts standarts “LVS ISO 2789:2016 Informācija un
dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika” (ISO
2789:2013 Information and documentation —
International library statistics). Standarta tulkošanas un
rediģēšanas darbu veica LNB speciālistu darba grupa.
Standartā iekļauto terminu un definīciju latvisko atbilsmju
veidošanā galveno ieguldījumu sniedza LZA TK
Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas
apakškomisija. Kopumā apstiprināti vairāk nekā 100
termini.
Standarts LVS ISO 2789:2016 atceļ un aizstāj standartu
“LVS ISO 2789:2007 Informācija un dokumentācija.
Starptautiskā bibliotēku statistika”. Tas sniedz statistikas
vākšanas un statistikas pārskatu veidošanas vadlīnijas
bibliotēku un informācijas pakalpojumu piedāvātājiem un
statistikas apkopotājiem. Standartā iekļautas definīcijas
un uzskaites metodes dažāda veida resursiem un
pakalpojumiem, ko bibliotēkas piedāvā saviem
lietotājiem. Līdzšinējais A pielikums, kurā bija iekļautas
elektronisko resursu un pakalpojumu definīcijas un
metodes, šajā standartā iekļauts dokumenta pamatdaļā,
jo šie resursi un pakalpojumi jau kļuvuši par bibliotēku
darba ikdienu.
Standartu var lasīt:
 LVS Standartu lasītavā;
 LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā
(pieejams arī iespiestā veidā);
 LNB Uzziņu un informācijas centrā.
Standartu var nopirkt standartu e-veikalā vai LVS
Standartu fondā Krišjāņa Valdemāra ielā 157. Arhīvi,
bibliotēkas un muzeji, reģistrējoties www.lvs.lv kā
juridiskas personas un informējot par to LVS darbiniekus
(tālr. 67362250; e-pasts: if@lvs.lv), standartu iespiestā
formā var iegādāties ar 75 % atlaidi no noteiktās
standarta pamatcenas.

Ieskats standarta “LVS ISO 2789:2016 Informācija un
dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika” terminu
sadaļā
lietotājs (user)
bibliotēkas pakalpojumu saņēmējs
1. piezīme. Pakalpojumu saņēmējs var būt persona vai
institūcija, tajā skaitā bibliotēkas.
2. piezīme. Bibliotēkas pakalpojumi ietver elektroniskos
pakalpojumus, fiziskos pakalpojumus un bibliotēku telpu
apmeklējumu.

reģistrēts lietotājs (registered user)
persona vai organizācija, kas reģistrēta attiecīgās
bibliotēkas krājuma un/vai pakalpojumu izmantošanai
bibliotēkas telpās vai ārpus tām
1. piezīme. Lietotājus var reģistrēt pēc viņu pieprasījuma vai
automātiski (piemēram, augstskolas studentus).
2. piezīme. Pārreģistrācija jāveic regulāri – ne retāk kā reizi
trīs gados, lai dzēstu no reģistra neaktīvos lietotājus.

aktīvs lietotājs (active user)
reģistrēts lietotājs, kas pārskata periodā apmeklējis
bibliotēku vai izmantojis bibliotēkas infrastruktūru un
pakalpojumus
1. piezīme. Iekļauj arī aktīvos patapinātājus.
2. piezīme. Iekļauj elektronisko bibliotēkas pakalpojumu
izmantošanu, ja iespējams noteikt individuālos
elektroniskos izmantojumus un virtuālos apmeklējumus vai,
ja datus var iegūt ar aptauju palīdzību.
3. piezīme. Ja bibliotēka identificē nereģistrētus aktīvos
lietotājus, piemēram, aptauju rezultātā, tad tos uzskaita
atsevišķi.

vieslietotājs (external user)
bibliotēkas lietotājs, kas nepieder pie bibliotēkas
apkalpojamo iedzīvotāju kopuma
aktīvs patapinātājs (active borrower)
reģistrēts lietotājs, kas pārskata periodā patapinājis
vismaz vienu vienību
1. piezīme. Aktīvo patapinātāju skaits ir mazāks nekā aktīvo
lietotāju skaits, taču daudzām bibliotēkām tas joprojām ir
vienīgais izmantojamais uzskaites veids.
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izsniegums (loan)
fiziskas vienības (piemēram, grāmatas), elektroniska
dokumenta fiziskā datu nesējā (piemēram, CD-ROM) vai
citā ierīcē (piemēram, e-grāmatu lasītājs) izsniegšana vai
piegāde, vai elektroniska dokumenta nosūtīšana vienam
lietotājam uz ierobežotu laiku
1. piezīme. Neietver pagarinājumus, tie uzskaitāmi atsevišķi.
2. piezīme. Ietver izsniegumus lietošanai bibliotēkā.
3. piezīme. Izsniegumā ietver bibliotēkas personāla kopētos
dokumentus, ieskaitot faksus un elektronisko dokumentu
izdrukas, ko izsniedz oriģināldokumentu vietā.
4. piezīme. Izsniegumā ietver attālinātiem lasītājiem
izsniegtos dokumentus fiziskā formā.
5. piezīme. Elektroniska dokumentu pastarpināta
nosūtīšana uzskaitāma kā elektroniska dokumentu piegāde,
ja to lietošanas laiks nav ierobežots. Ietver arī nosūtīšanu
apkalpojamiem iedzīvotājiem.

virtuāls apmeklējums (virtual visit)
nepārtraukts lietotāja darbību cikls bibliotēkas vietnē, ko
veicis lietotājs ārpus bibliotēkas IP adrešu zonas (parasti
arī ārpus bibliotēkas telpām), neatkarīgi no aplūkoto lapu
vai elementu skaita
1. piezīme. Virtuāls apmeklējums parasti sākas, kad lietotājs
piekļūst bibliotēkas vietnei, un beidzas, ja noteiktu laiku
(līdz 30 minūtēm) netiek fiksēta nekāda darbība. Jauna
piekļuve pēc ilgāka laika uzskatāma par jaunu apmeklējumu.
2. piezīme. Virtuālajam apmeklētājam jābūt
identificējamam vismaz pēc unikālās sīkdatnes un/vai
unikālās kombinācijas, kas sastāv no lietotāja IP adreses un
pārlūkprogrammas kodu virknes (lietotāja aģenta). Zināmie
automātiskie tīmekļa indeksētāji un lapu informācijas vācēji
netiek uzskatīti par virtuāliem apmeklētājiem.

elektronisks pakalpojums (electronic service)
bibliotēkas pakalpojums, ko nodrošina lokālie serveri vai
tīkli
1. piezīme. Elektroniski bibliotēkas pakalpojumi ietver:
tiešsaistes katalogu; bibliotēkas vietni; elektronisko
krājumu; elektronisku dokumentu izsniegšanu; elektronisku
dokumentu piegādi (pastarpinātu); uzziņu sniegšanu
elektroniski; lietotāju apmācību izmantojot elektroniskus
līdzekļus; pakalpojumus mobilajās ierīcēs, interaktīvos
pakalpojumus (ieskaitot sociālos tīklus) un interneta piekļuvi
bibliotēkā.
2. piezīme. Neietver fizisko pakalpojumu (piemēram,
bibliotēkas telpu vai ekskursiju) elektronisku rezervēšanu.

piekļuves sesija (access)
veiksmīgs bibliotēkas nodrošināto tiešsaistes
pakalpojumu pieprasījums
1. piezīme. Piekļuves sesija ir viena no lietotāju darbībām, kas
parasti sākas tad, kad lietotājs pieslēdzas bibliotēkas
nodrošinātajam tiešsaistes pakalpojumam, un beidzas,
kad lietotājs beidz darbību tieši (atstājot datubāzi ar
“atteikšanās” vai “iziešanas” darbību) vai netieši (lietotāja
neaktivitātes dēļ).
2. piezīme. Piekļuves sesija bibliotēkas tīmekļa vietnei tiek
uzskaitīta kā virtuālais apmeklējums.

3. piezīme. Neuzskaita vispārējas pieslēgšanās vai vārtejas
pieprasījumus.
4. piezīme. Neietver meklētājprogrammu pieprasījumus.

internetpiekļuves sesija (Internet access)
piekļuve internetam no bibliotēkas vai lietotāja personīgā
datora ar bibliotēkas tīkla starpniecību
1. piezīme. Internetpiekļuves sesijas var uzskaitīt vienīgi tad,
ja lietotāji šai piekļuvei ir reģistrējušies vai autentificējušies.
2. piezīme. Internetpiekļuves sesijas no personīgā datora
(piemēram, klēpjdatora vai plaukstdatora), izmantojot
bibliotēkas bezvadu tīklu, uzskaita atsevišķi.

brīvpiekļuve (open access)
neierobežota piekļuve informācijai, dokumentiem vai
informācijas pakalpojumiem
1. piezīme. Šaurākā nozīmē, informācijas saturs ir brīvi
pieejams, izmantojot internetu.

atvērtās piekļuves repozitārijs (open access repository)
digitāls arhīvs, kas ir izveidots un tiek uzturēts, lai sniegtu
universālu un brīvu piekļuvi informācijas saturam
1. piezīme. Vairumā gadījumu repozitāriju uztur augstākās
izglītības vai pētniecības iestāde, lai veicinātu pētniecību un
zinātnību.
2. piezīme. Arhīvs var ietvert materiālus, kam ir ierobežota
piekļuve, vismaz uz noteiktu laiku.

institucionālais repozitārijs (institutional repository)
brīvpiekļuves repozitārijs institūcijas vai institūciju grupas
izdevumu (piemēram, e-izdevumu, tehnisko pārskatu,
promocijas darbu un disertāciju, datu kopu un mācību
materiālu) glabāšanai
interaktīvs bibliotēkas pakalpojums (interactive library
service)
bibliotēkas tiešsaistes pakalpojums, izmantojot sociālo
tīklu programmatūru, kas veicina divvirzienu informācijas
apmaiņu starp lietotājiem vai starp lietotājiem un
bibliotēku
sociālo tīklu pakalpojums (social network service)
elektronisks pakalpojums, kas ļauj lietotājiem izveidot
personīgo vai organizācijas profilu un sazināties ar citiem
indivīdiem, lai komunicētu, sadarbotos un/vai dalītos
informācijā
1. piezīme. Lietotāji var būt atsevišķas personas vai
institūcijas, piemēram, bibliotēkas.
2. piezīme. Lielākā daļa pakalpojumu ļauj lietotājiem
noteikt, vai viņu profila informācija būs redzama tikai
reģistrētiem pakalpojuma izmantotājiem, personām no
izveidotā kontaktu saraksta vai atsevišķām pakalpojuma
lietotāju grupām.

elektroniska dokumenta piegāde, pastarpināta (electronic
document delivery, mediated)
dokumenta vai tā daļas elektroniska pārsūtīšana no
bibliotēkas krājuma, ko veic bibliotēkas personāls,
ne vienmēr izmantojot citu bibliotēku
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1. piezīme. Ietver dokumentu elektronisko pārsūtīšanu
apkalpojamam iedzīvotāju lokam, neietver faksu sūtīšanu.
2. piezīme. Pārsūtīšanu var diferencēt par maksu vai bez tās.
3. piezīme. Neietver nepastarpinātu lejupielādi no
bibliotēkas elektroniskā krājuma, ko bez bibliotēkas
personāla starpniecības veic lietotāji.

dokumenta ārpiegāde (external document supply)
iespiesta vai elektroniska dokumenta vai tā daļas piegāde,
izmantojot nevis bibliotēkas krājumu un starpbibliotēku
abonementu, bet ārpiegādātāju, kas nav bibliotēka
(bibliotēka iesaistās tikai transakcijā un/vai maksājuma
kārtošanā)
1. piezīme. Nav svarīgi, vai individuālās transakcijas tiek
apmaksātas pēc dokumenta apskates vai noteikts
transakciju skaits tiek apmaksāts iepriekš.

elektronisks krājums (electronic collection)
visi bibliotēkas krājumā esošie elektroniskie resursi – gan
digitāli radītie, gan digitalizētie
1. piezīme. Elektroniskais krājums ietver datubāzes,
elektroniskos seriālizdevumus un digitālos resursus.
Bibliotēkas kataloģizētie interneta brīvresursi tās tiešsaistes
katalogā vai datubāzē uzskaitāmi atsevišķi.
2. piezīme. Resursus var darīt pieejamus tīmeklī, instalēt uz
savrupām darbstacijām vai uzkrāt fiziskos nesējos.

digitāls resurss (digital document)
digitāli radīta vai digitalizēta noteikta satura informācijas
vienība, ko ir radījusi vai digitalizējusi bibliotēka, vai arī tā
ir iegūta digitālā formā kā bibliotēkas krājuma daļa
1. piezīme. Ietver grāmatas un patentus elektroniskā formā,
tīklā pieejamos audiovizuālos resursus un citus digitālos
resursus, piemēram, pārskatus, kartogrāfiskos materiālus
un nošizdevumus, preprintus u. tml. Neietver datubāzes un
elektroniskos seriālizdevumus.
2. piezīme. Datubāzēs ietvertās vienības skat. 2.3.10.
3. piezīme. Digitāls resurss var būt strukturēts vienā vai
vairākās datnēs.
4. piezīme. Digitāls resurss sastāv no vienas vai vairākām
saturvienībām. Pirms digitalizācijas bibliotēkai ir jāizlemj,
kuras saturvienības pēc digitalizācijas būs meklējamas,
piemēram, raksts no laikraksta, dziesma no skaņuplates.

digitāli radīts resurss (born digital document)
resurss, kas jau sākotnēji radīts digitālā formā
digitalizēšana (digitization)
analogo materiālu pārvēršana digitālā formā
1. piezīme. Neietver digitalizēšanu, ko veic, lai dokumentu
no bibliotēkas krājuma piegādātu lietotājam vai institūcijai.
2. piezīme. Ietver digitalizēšanu saglabāšanas vajadzībām.
3. piezīme. Ietver lielapjoma digitalizēšanu.
4. piezīme. Neietver elektronisko kopiju iegādi iespiesto
eksemplāru aizstāšanai.

digitalizēta kolekcija (digitized collection)
elektroniskā krājuma daļa, kas satur digitalizētas analogā
bibliotēkas krājuma vienības
e-grāmata (eBook)
elektroniska grāmata (electronic book)
grāmata digitālā formā ar licenci vai bez tās (parasti ar
meklēšanas iespēju tajā) pēc analoģijas ar iespiestu
grāmatu (monogrāfiju)
1. piezīme. E-grāmatu lasīšanai parasti nepieciešama
speciāla ierīce un/vai lasītājs vai skatīšanās programmatūra.
2. piezīme. Lietotājiem e-grāmatas var izsniegt portatīvajās
ierīcēs (e-grāmatu lasītājos), vai arī to saturu izmantošanai
uz ierobežotu laiku var pārsūtīt uz lietotāja datoru vai citu
ierīci.
3. piezīme. Ietver doktora disertācijas elektroniskā formā.
4. piezīme. Ietver bibliotēkas digitalizētos resursus.

uzziņa (reference question)
informacionāls kontakts, kas ietver bibliotēkas personāla
zināšanas vai viena vai vairāku informācijas avotu
izmantojumu (piemēram, iespiestos un neiespiestos
materiālus, mašīnlasāmās datubāzes, bibliotēkas un citu
institūciju katalogus)
1. piezīme. Adaptēts no ANSI/NISO Z39.7-2004.
2. piezīme. Ietver ieteikumus, izskaidrojumus vai
norādījumus šādu resursu izmantošanā.
3. piezīme. Vienā uzziņā var būt ietverti vairāki
problēmjautājumi.
4. piezīme. Jautājumu var uzdot personīgi vai izmantojot
telefonu, pastu, faksu vai elektroniskos līdzekļus (e-pastu,
bibliotēkas tīmekļa vietni vai citus tīmekļa saziņas līdzekļus).
5. piezīme. Svarīgi, lai bibliotēkas neietvertu informatīvos
jautājumus, piemēram, par personāla vai iekārtu atrašanās
vietu, bibliotēkas darba laiku vai aprīkojuma (printeru,
datoru) izmantošanu.

uzziņu pakalpojums (reference service)
informācijas un dokumentācijas organizācijas sniegtās
ziņas un palīdzība pieprasījumu izpildē
informatīvs jautājums (informational question)
vietas norāžu un/vai administratīvs vaicājums bibliotēkas
personālam
1. piezīme. Ietver, piemēram, jautājumus par personāla vai
iekārtu atrašanās vietu, bibliotēkas darba laiku, lietotāju
reģistrāciju un aprīkojuma (printeru vai datoru u. tml.)
izmantošanu.
2. piezīme. Jautājumu var uzdot personīgi vai izmantojot
telefonu, pastu, faksu vai elektroniskos līdzekļus (e-pastu,
bibliotēkas tīmekļa vietni vai citus tīmekļa saziņas līdzekļus).

pasākums (event)
iepriekš sagatavota aktivitāte ar kultūras, audzinošu,
sociālu, politisku, izglītojošu u. tml. mērķi
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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.

virtuāls pasākums (virtual event)
pasākums elektroniskā formā, speciāli veidots
izmantošanai internetā
situatīva apmācība (point-of-use training)
neplānota apmācība, ko bibliotēkas personāls veic pēc
lietotāju lūguma un parasti pakalpojuma izmantošanas
vietā

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.

darba laiks (opening hours)
stundas parastā nedēļā, kad lietotājiem ir pieejami fiziskie
bibliotēkas pamatpakalpojumi (piemēram, uzziņu un
abonementa pakalpojumi, lasītavas)
darba laiks bez personāla klātbūtnes (unstaffed opening
hours)
darba laiks, kad bibliotēka vai atsevišķas tās telpas ar
kontrolētu piekļuvi ir atvērtas lietotājiem bez personāla
klātbūtnes, taču ar iespēju pašapkalpoties
1. piezīme. Piekļuves tiesības var tikt piešķirtas noteiktai
iedzīvotāju daļai, piemēram, pētniekiem, maģistrantiem,
doktorantiem.

Konsultācijas par jaunāko nozares terminoloģijā

Kā latviešu valodā pareizi atveidot vārdkopu “information
needs” – “informacionālās vajadzības” vai “informācijas
vajadzības”?
“Information needs” – “informacionālās vajadzības” jeb
“vajadzības pēc informācijas”. Vārdkopa “informācijas
vajadzības” nebūtu vēlama, jo vajadzības ir lietotājam,
nevis informācijai, tātad tās ir “lietotāja vajadzības pēc
informācijas” jeb “lietotāja informacionālās vajadzības”,
nevis “lietotāja informācijas vajadzības”.
Būtu jāatceras, ka ar ģenitīvu parasti apzīmējam objektu,
subjektu vai īpašnieku (šeit “lietotāja”), savukārt aspektu
vai līdzekli apzīmējam vai nu ar īpašības vārdu (šeit
“informacionālās”) vai salikteņa sākumdaļu (šeit būtu
“informācijvajadzības” vai “infovajadzības”) vai arī ar
konstrukciju <prievārds + lietvārds> (šeit “pēc
informācijas”). Ceturtā iespēja būtu ģenitīvenis, bet šajā
gadījumā labi varianti nav redzami (mehāniskais
pārveidojums “pēcinformācijas vajadzības” nozīmētu ko
citu, nekā domāts).
Vai pastāv vienots princips, kā veidot latviskās atbilsmes
dažādajām angļu valodas vārdkopām ar atslēgvārdu

“literacy”? Arvien aktuālāks šis jautājums kļūst veicot
dažādus tulkojumus, rakstot publikācijas u. tml. Ja latviešu
valodā izmanto vārdu “pratība”, vai vajadzētu
veidot salikteņterminu (piemēram, “medijpratība”) vai
vārdkopterminu (piemēram, “mediju pratība”)? Vai vārdu
“pratība” var lietot kā patstāvīgu vārdu?
Jautājums izskatīts LZA TK Informācijas un
dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijā, kā arī
nosūtīts apspriešanai LZA TK.
LZA TK 2016. gada 15. marta sēdē pieņemts lēmums:
“Terminoloģijas komisijas locekļi nolemj vārdu
savienojumus ar vārdu “pratība” ieteikt lietot salikteņu
formā (“veselībpratība”, “datorpratība” u. c.) vai
sarežģītākos gadījumos veidot vārdkopterminu, kura
otrais komponents ir “pratība”.”
LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas
apakškomisijas 2016. gada 14. aprīļa sēdē nolemts ieteikt
vārdu savienojumu ar elementu “literacy” latvisko
atbilsmju veidošanā pamatā balstīties uz LZA TK lēmumu
un sarežģītākos gadījumos izmantot valodnieka Alda
Lauža ieteikumus (sk. tālāk).
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Termini ar sastāvdaļu “-pratība”. Ierosinājumi terminu
elementa “literacy” latviskošanā
Ar terminiem, kuru sastāvā ir angļu valodas vārdam
“literacy” atbilstošais elements “-pratība”, mēdz apzīmēt
‘spēju orientēties un darboties kādā atziņu vai prakses
jomā’. Pašlaik šādu terminu klāsts jau ir gana plašs, bet
par pirmo šādu terminu kļuva “rakstpratība” (LZA TK,
1980), kuram atbilst “literacy” tā sākotnējā nozīmē
‘elementāra prasme lasīt, rakstīt un rēķināt’. Savulaik šajā
nozīmē dažkārt lietots darinājums “alfabētisms”, jo
rakstpratības pretmets ir analfabētisms
(“rakstnepratība”).
2010. gadā, lemjot par pieaugušo izglītības terminiem,
apstiprināti trīs “rakstpratības” apakštermini:
“rēķinpratība” (‘elementāra prasme rēķināt’),
“funkcionālā rakstpratība” (‘noteiktām praktiskām
vajadzībām pietiekamas prasmes valodas lietošanā,
izzinātājdarbībā un datorikā’) un “funkcionālā
rēķinpratība” (‘noteiktām praktiskām vajadzībām
pietiekama prasme rēķināt’). Iespējams, tiem varētu
pievienoties vēl kādi, piemēram, “elektroniskā
rakstpratība” (“electronic literacy” – ‘elementāra prasme
lasīt un rakstīt elektroniskā vidē’) un “ģimeniskā
rakstpratība” (“family literacy” – ‘rakstpratības līmenis
ģimenē un rakstpratība kā ģimenes tradīcija’).
Uz šī terminoloģiskā pamata sakuplojis plašs “pratību”
koks, kas kopumā jau tālu pārsniedz elementāras
rakstpratības līmeni un aptver gan saziņu un informāciju
vispār (“informācijpratība”, “medijpratība”), gan
informācijas tehnoloģijas (“datorpratība”, “digitālā
pratība”, “kiberpratība”, “metapratība”, “mobilā pratība”,
“tīmekļpratība”), gan ikdienas praktisko dzīvi
(“finanšpratība”, “veselībpratība”), gan zinātni
(“zinātņpratība”, “ģeozinātņpratība”, “bioloģiskā pratība”
jeb “biopratība”, “klimatpratība”, “okeānpratība”,
“matemātiskā pratība”), gan kultūru un mākslu
(“kultūrpratība”, “mākslaspratība”, “vizuālā pratība”).
Šo terminu virstermins ir termins “izglītotība”:
 “izglītotība” – kopējais vai noteiktā jomā sasniegtais
zināšanu, prasmju un iemaņu līmenis;
 “vispārīgā izglītotība” – vispārīgo zināšanu un prasmju
līmenis;
 “profesionālā izglītotība” – kopējais vai noteiktā jomā
sasniegtais profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu
līmenis;
 “pratība” – noteiktā jomā sasniegtais vispārīgo un
praktisko zināšanu, prasmju un iemaņu līmenis (kas
parasti ir zemāks par profesionālas izglītotības līmeni);

 “rakstpratība” – 1) elementāra prasme lasīt, rakstīt un
rēķināt; 2) sasniegtais lasīšanas, rakstīšanas un
rēķināšanas iemaņu līmenis; 3) attiecīgajā kultūrā un/vai
attiecīgajām vajadzībām pietiekama prasme darboties ar
valodu, skaitļiem, tēliem, datorprogrammām u. tml.;
 “transpratība” (“universālpratība”) – prasme lasīt,
rakstīt un sazināties, izmantojot daudzveidīgas
platformas, rīkus un medijus visā to spektrā no žestiem
un mutvārdiem līdz rokrakstam, drukai, televīzijai, radio
un kino un, visbeidzot, digitālajiem sociālajiem tīkliem.

Termini ar sastāvdaļu “-pratība”. Terminu darināšana
Ja aspektvārds, ko pievieno elementam “-pratība”, ir
lietvārds, jāveido saliktenis (piemēram, “datorpratība”,
“veselībpratība”) – analoģiski salikteņiem, piemēram, ar
elementiem “-vedība”, “-nesība” un “-kopība”.
Ja aspektvārds, ko pievieno elementam “-pratība”, ir
īpašības vārds, var lietot atsevišķu vārdu “pratība”
(piemēram, “digitālā pratība”, “mobilā pratība”).
Vispārināti runājot, vārdu “pratība” var lietot arī
nepaplašinātu (piemēram, “dažādas pratības”, “svarīgākā
pratība”).
Pamatojums. Elements “-pratība”, ar ko latvisko angļu
vārdu “literacy”, apzīmē subjekta (indivīda vai grupas,
piemēram, kādas valsts iedzīvotāju) izglītotību attiecīgajā
aspektā, bet tam pievienotais komponents norāda, kādā
aspektā šī izglītotība tiek aplūkota. Tātad šie termini
semantiski atbilst modelim <subjekts + aspekts +
īpašība>. Šādos gadījumos subjektu sintaktiski ērtāk
izteikt ar lietvārda ģenitīvu, bet īpašības aspektu – ar
salikteņa sākumdaļu vai ar īpašības vārdu.
Lūk, daži pēc šāda modeļa veidoti terminu piemēri:
“kurināmā siltumspēja”, “grunts teorētiskā pretestība”,
“materiāla relatīvā dilumizturība”. Arī, piemēram,
“ģimenes finanšpratība” un teorētiski iespējamā
“ģimenes finansiālā pratība” ir sintaktiski un stilistiski
pieņemamākas vārdkopas nekā “ģimenes finanšu
pratība”. (Te ir tieša analoģija ar vārdu “izglītotība”:
vārdkopas “darbinieku finansiālā izglītotība” un
“darbinieku finanšizglītotība” ir sintaktiski un stilistiski
pieņemamākas nekā vārdkopa “darbinieku finanšu
izglītotība”.)

Konsultējis valodnieks, LZA TK Informācijas un
dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas valodas
konsultants Aldis Lauzis; sagatavojusi Inese Kazāka

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.

26

Bibliotēku nozares profesionālās literatūras jaunumi

Elita Vīksna
Crucible moments : inspiring library leadership / edited by Steven J. Bell. Santa
Barbara : Mission Bell Media, 2016. xxii, 217 p. BZ023/Cr895
Izdevumā apkopotas sešpadsmit pieredzējušu bibliotēkzinātnes speciālistu
pārdomas par līderību un par to, kā viņi paši ieņēmuši līderu lomu gan bibliotēkā,
gan profesijā. Esejas nemāca, kā kļūt par līderi vai vadošu darbinieku, un nesaka
priekšā, kas tieši jādara līderim, bet stāsta par to, kāpēc bibliotekāri iekarojuši līderu
lomu, un piedāvā stāstus par līderiem dažādās to karjeras stadijās un epizodēs.
Dažiem tas ir bijis apzināts ceļš, citiem – lēmuma pieņemšana, atrodoties dzīves
krustcelēs. Vienojošais faktors visiem stāstu varoņiem ir: iedvesma. Līdzīgi izdevumi
parasti piedāvā informāciju par līderim nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, bet
šis izdevums rāda motivāciju un mērķi izvēlei kļūt par līderi. Kā noteicošie uzsvērti
trīs būtiski motivācijas un mērķa sasniegšanas faktori: izglītība, profesionālā pieredze
un… uzvedība! Esejas uzrakstītas interesanti, vaļsirdīgi, iedvesmojoši un asprātīgi.
Izdevums var šķist uzmanību piesaistošs ikvienam bibliotekāram, neatkarīgi no
pārstāvētās bibliotēkas veida vai ieņemamā amata.

Doucett, Elisabeth. New routes to library success : 100+ ideas from outside the stacks
/ Elisabeth Doucett. Chicago : ALA Editions, 2015. xv, 240 p. BZ025/Do875
Izdevuma autore bibliotēku pasaulē ienākusi no uzņēmējdarbības vides. Pētot un
analizējot, kā veiksmīgas organizācijas attīsta savu uzņēmējdarbību, autore aizguvusi
vairākas inovatīvas idejas, kas īstenojamas arī bibliotēku vidē. Izdevuma mērķis –
parādīt šo ideju apzināšanas procesu soli pa solim. Grāmata balstīta uz intervijām ar
biznesa pasaules pārstāvjiem. Katras nodaļas sākumā aprakstīts, kāpēc izvēlēta tieši
šī konkrētā tēma un organizācija, tad seko ieskats intervijā un nobeigumā – sarunas
iespaidā radušās pārdomas, atziņas un idejas. Pievienoti arī intervijā uzdotie
jautājumi un tīmeklī pieejamo resursu uzskaitījums. Autore uzsver ne vien radošuma
un netradicionālas domāšanas nozīmīgumu, bet arī nepieciešamību labi iepazīt
tuvējo kopienu. Izdevums adresēts publiskajām bibliotēkām.

Furedi, Frank. Power of Reading : from Socrates to Twitter / Frank Furedi. London :
Bloomsbury, 2015. x, 262 p. BZ028/Fu670
Grāmatas autors – socioloģijas profesors – piedāvā oriģinālu skatījumu uz lasīšanas
vēsturi. Izdevuma mērķis ir izpētīt šī fenomena vēsturiskās saknes un ietekmi, to, kā
un ko domājam par lasīšanu, kā laika gaitā mainījušies mūsu priekšstati šajā
jautājumā. Autors apgalvo: bažas par tehnoloģiju, t. sk. interneta postošo ietekmi uz
lasītprasmi ir pārspīlējums. Lasīšanas kultūra un jaunās tehnoloģijas nevis konkurē,
bet papildina viena otru. Lai gan mūsdienās lasīšanas kultūra piedzīvo daudz
izaicinājumu, to cēlonis nav meklējams tehnoloģijās. Ir jāatjauno izpratne par
lasīšanu kā vērtību, turklāt tas jādara jau skolā. Lielu uzmanību autors velta
lasītprasmei mediju vidē (medijpratībai), īpaši akcentējot informācijas uztveršanas
un izvērtēšanas spējas.
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Hernon, Peter. Assessing service quality : satisfying the expectations of library
customers / Peter Hernon, Ellen Altman and Robert E. Dugan. London : Facet
Publishing, 2015. xiii, 218 p. BZ024/He728
Šajā tūkstošgadē bibliotēkās noritējis daudz pārmaiņu: ne vien ieviestas jaunas
tehnoloģijas, bet arī mainījušies klientu paradumi un informacionālās vajadzības.
Acīmredzams, ka arī tradicionālie pakalpojumu kvalitātes kritēriji vairs nav
izmantojami. Lai bibliotēkas sekmīgi darbotos, tām nemitīgi jāpilnveidojas,
neatpaliekot no citām nozares institūcijām, vienlaikus radot apmeklētājiem sajūtu,
ka tie ir gaidīti un tiek novērtēti. Izdevuma autori piedāvā jaunus bibliotekāro
pakalpojumu novērtēšanas modeļus, sniedz teorētiskus pakalpojumu kvalitātes un
lietotāju apmierinātības skaidrojumus, iesaka konkrētu rādītāju izmērīšanas
metodiku un piedāvā praktiskas idejas, kā attīstīt bibliotekāros pakalpojumus.
Izdevums paredzēts akadēmisko un publisko bibliotēku profesionāļiem, taču
noderēs arī speciālo un skolu bibliotēku darbiniekiem.

Leggett, Elizabeth R. Integrating the Web into everyday library services : a practical
guide for librarians / Elizabeth R. Leggett. Lanham : Rowman & Littlefield, 2015. xv,
196 p. BZ02:004/Le206
Internets šodien ir kļuvis par būtisku mūsu ikdienas sastāvdaļu, tāpēc bibliotēkas
saviem apmeklētājiem piedāvā piekļuvi vispasaules tīmeklim. Lai šo pakalpojumu
nodrošinātu atbilstošā kvalitātē, bibliotekāriem pilnībā jāizprot jaunās tehnoloģijas.
Izdevums ir visaptverošs ceļvedis interneta lietošanas un informācijas meklēšanas
pamatuzstādījumos. Vispirms tiek izskaidroti interneta un vispasaules tīmekļa
uzbūves pamati, pēc tam stāstīts, kā lietotājam visātrāk un precīzāk sameklēt
informāciju tiešsaistē un kā to saglabāt ar mobilo ierīču vai mākoņtehnoloģiju
palīdzību. Turpinājumā var uzzināt, kā izmantot interneta rīkus komunikācijā, kā
palīdzēt apmeklētājiem izvērtēt iegūto informāciju un kā pasargāt sevi un
apmeklētājus no riskiem, kuriem pakļauti interneta lietotāji. Pēdējā nodaļa veltīta
izplatītākajām problēmām datoru un interneta lietošanā un to novēršanai. Grāmata
ieteicama gan bibliotekāriem, gan citiem interesentiem.

The meaning of the library : a cultural history / edited by Alice Crawford. Princeton ;
New Jersey : Princeton University Press, 2015. xxix, 316 p. BZ027(09)/Me006
Atzīmējot Sv. Endrjū Universitātes (The University of St Andrews) sešsimtgadi,
bibliotēkā tika organizēts bibliotēku vēsturei un to mūsdienu lomai veltīts lekciju
cikls. Par pamatu izdevumam kalpojušas ciklā izskanējušās esejas. Pētot, ko
bibliotēka sabiedrībai nozīmējusi kopš tās pirmsākumiem, kā mainījies priekšstats par
bibliotēku cauri laikiem un kāda ir tās loma 21. gadsimtā, autori piedāvā bibliotēkas
vēsturi kā kultūras vēstures īsā kursa sastāvdaļu. Bibliotēkas fenomens izcelts kā
rietumu civilizācijas attīstības būtisks stūrakmens. Tematiski eseju krājuma pirmo
daļu veido atskats bibliotēku pastāvēšanas vēsturē, sākot no antīkās pasaules līdz 19.
gadsimtam, otrajā daļā aplūkots bibliotēkas tēls daiļliteratūrā, dzejā un kinopasaulē,
bet trešajā daļā izlasāmas pārdomas par bibliotēku nozīmi mūsdienās, akcentējot to
lomu demokrātiskas sabiedrības veidošanā un uzturēšanā.
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Aina Štrāle

Ievērojamākie 2018. gada jubilāri
07.01. politiķim, žurnālistam, vēsturniekam Mavrikam Vulfsonam — 100 (1918–2004)
27.01. rakstniecei, dzejniecei Ilzei Kalnārei — 100 (1918–1968)
24.02. gleznotājam, rakstniekam Uldim Zemzarim — 90 (1928)
17.03. dramaturgam Gunāram Priedem — 90 (1928–2000)
20.03. norvēģu dramaturgam Henrikam Ibsenam — 190 (1828–1906)
28.03. krievu rakstniekam Maksimam Gorkijam — 150 (1868–1936)
04.05. Baltijas vēstures speciālistam Oto Bongam — 100 (1918–2006)
18.05. persiešu astronomam, zinātniekam, dzejniekam, filozofam Omaram Haijāmam — 970 (1048–1131)
05.06. spāņu dzejniekam, dramaturgam Federiko Garsijam Lorkam — 120 (1898–1936)
17.06. franču komponistam Šarlam Guno — 200 (1818–1893)
14.07. zviedru režisoram Ingmaram Bergmanam — 100 (1918–2007)
30.07. angļu rakstniecei Emīlijai Brontē — 200 (1818–1848)
29.08. aktrisei, režisorei Dzidrai Ritenbergai — 90 (1928–2003)
15.09. komponistam Indulim Kalniņam — 100 (1918–1986)
23.09. žurnālistam, tulkotājam, grāmatizdevējam, pirmās universālās latviešu enciklopēdijas “Konversācijas
vārdnīca” izdevējam Jēkabam Dravniekam — 160 (1858–1927)
26.09. amerikāņu komponistam Džordžam Gēršvinam — 120 (1898–1937)
06.10. rakstniekam Albertam Belam — 80 (1938)
09.11. krievu rakstniekam Ivanam Turģeņevam — 200 (1818–1883)
30.11. grāmatizdevējam Jānim Rozem — 140 (1878–1942)
11.12. krievu rakstniekam, disidentam Aleksandram Solžeņicinam — 100 (1918–2008)

Ievērojamākie 2018. gada notikumi
pirms 430 gadiem — 1588. gadā sāka darboties pirmā tipogrāfija Rīgā – Nikolausa Mollīna grāmatu spiestuve
pirms 150 gadiem — 1868. gada 22. novembrī dibināta Rīgas Latviešu biedrība
pirms 100 gadiem — 1918. gada 18. novembrī Rīgas pilsētas 2. teātrī (tagadējā Nacionālajā teātrī) proklamēta Latvijas
Republika un apstiprināta jaunās valsts Pagaidu valdība
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.

29

pirms 70 gadiem — 1948. gada 10. decembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja pieņēma Vispārējo
cilvēktiesību deklarāciju
pirms 30 gadiem — 1988. gada 8. oktobrī dibināta Latvijas Tautas fronte
pirms 10 gadiem — 2008. gada 20. novembrī Eiropas multivides tiešsaistes bibliotēka “Europeana” kļūst pieejama
sabiedrībai

Ievērojamākie 2019. gada jubilāri
06.01. rakstniekam, kultūrvēsturniekam Jōņam Brokam (arī Jānis Broks) — 100 (1919–2007)
03.02. gleznotājam Jānim Valteram — 150 (1869–1932)
27.02. dzejniecei Montai Kromai — 100 (1919–1994)
24.03. aktierim, režisoram, skatuves mākslas pedagogam Alfrēdam Jaunušanam — 100 (1919–2008)
22.04. latviešu trimdas komponistam Tālivaldim Ķeniņam — 100 (1919–2008)
27.06. grafiķim Rihardam Zariņam — 150 (1869–1939)
15.07. īru rakstniecei Airisai Mērdokai — 100 (1919–1999)
22.08. ārstam, publicistam, grāmatizdevējam, filozofam Paulam Daugem — 150 (1869–1946)
02.10. indiešu neatkarības kustības līderim Mahatmam Gandijam — 150 (1869–1948)
22.10. angļu rakstniecei, Nobela prēmijas laureātei literatūrā Dorisai Mejai Lesingai — 100 (1919–2013)
30.10. vācbaltu rakstniekam, publicistam Garlībam Merķelim – 250 (1769–1850)
07.11. rakstniekam Kārlim Skalbem — 140 (1879–1945)
05.12. kinooperatoram, režisoram Vadimam Masam — 100 (1919–1986)
25.12. valodniekam, etnogrāfam, folkloristam Pēterim Šmitam — 150 (1869–1938)
31.12. franču gleznotājam Anrī Matisam — 150 (1869–1954)

Ievērojamākie 2019. gada notikumi
pirms 200 gadiem — 1819. gada 26. martā apstiprināts Vidzemes landtāga likums par zemnieku atbrīvošanu no
dzimtbūšanas. Likums izsludināts 1820. gada 6. janvārī Rīgā un Sāmsalā
pirms 100 gadiem — 1919. gada 29. augustā dibināta Latvijas Nacionālā bibliotēka
pirms 100 gadiem — 1919. gada 28. septembrī notika Latvijas Augstskolas (tagad – Latvijas Universitāte) atklāšana
pirms 100 gadiem — 1919. gada 11. novembrī Latvijas armija atbrīvoja Rīgu no Bermonta karaspēka
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pirms 30 gadiem — 1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem PSRS
reģioniem
pirms 30 gadiem — 2019. gada 23. augustā aprit 30 gadi kopš Baltijas valstu iedzīvotāju kopējās demonstrācijas
“Baltijas ceļš”

Ievērojamākie 2020. gada jubilāri
27.02. gleznotājam, lietišķās mākslas meistaram, ornamenta speciālistam Jūlijam Maderniekam — 150 (1870–1955)
06.03. aktrisei Lidijai Freimanei — 100 (1920–1992)
05.04. literatūrzinātniecei, bibliogrāfei Skaidrītei Sirsonei — 100 (1920–1998)
24.05. bibliogrāfei Martai Apīnei — 100 (1920–1984)
08.07. rakstniecei Dzidrai Rinkulei-Zemzarei — 100 (1920–2007)
18.07. arhitektam Andrejam Holcmanim — 100 (1920–2009)
22.08. amerikāņu rakstniekam Rejam Bredberijam — 100 (1920–2012)
03.10. mākslas zinātniecei Skaidrītei Cielavai — 100 (1920–2005)
07.10. gleznotājam Borisam Bērziņam — 90 (1930–2002)
22.10. krievu rakstniekam Ivanam Buņinam — 150 (1870–1953)
13.12. itāļu dramaturgam Karlo Goci — 300 (1720–1806)
16.12. vācu komponistam Ludvigam van Bēthovenam — 250 (1770–1827)
23.12. rakstniecei Zentai Ērglei — 100 (1920–1998)
20.12. rakstniecei Regīnai Ezerai — 90 (1930–2002)
26.12. vācu tautības latviešu literātam Kristiānam Dāvidam Lencam — 300 (1720–1798)

Ievērojamākie 2020. gada notikumi
pirms 100 gadiem — 1920. gada 11. augustā starp Latviju un Krievijas PFSR tika parakstīts Latvijas un Krievijas miera
līgums jeb 1920. gada Rīgas miera līgums. Tas oficiāli noslēdza Latvijas Brīvības cīņas, tādēļ katru
gadu 11. augusts tiek svinēts kā Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena
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Foto: Māra Jēkabsone

Bibliotekāru stāvā… 5 Raiņi un Aspazija!
Anda Saldovere
Noslēdzot Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) “Bibliotekāru stāva” diskusiju un pieredzes apmaiņas pasākumu cikla
kārtējo sezonu, 25. maijā Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā notika nedaudz atšķirīgs un īpašs pasākums “Tikšanās
bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze”, kura viesu statusā bija ķekavieši, savukārt programma – visai
netradicionāla.
pienākumiem, lai aizraujošā veidā un ar radošu pieeju
Tikšanās sākās ar tēmai atbilstošu profesionālās
rosinātu novada iedzīvotājus dziļāk ieinteresēties par
literatūras apskatu, ko, kā ierasts, piedāvāja LNB
literatūru, dzeju, mākslu un spilgtām personībām:
Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas galvenā
Daugmales pagasta bibliotēkas organizētais vēstures
bibliotekāre Elita Vīksna. Turpinājumā Ķekavas pagasta
izzināšanas pasākums “Ceļojums uz Nāves salu”,
bibliotēkas informācijas darba speciāliste Sanda
Katlakalna bibliotēkas pasākumu cikls “Iepazīsti
Zālamane prezentēja Ķekavas novada bibliotēku radošo
profesiju”, Ķekavas pagasta bibliotēkas radošie
pieeju darbā ar lasītājiem. Katrā novada bibliotēkā
eksperimenti “Nakts bibliotēkā” un “Dzejoļi uz asfalta”,
(Ķekava, Baloži, Daugmale, Katlakalns) tā ir ļoti
Baložu pilsētas bibliotēkas “Joku un Spoku stāsti”, “Tēva
iedvesmojoša, taču tajā pašā laikā – gana atšķirīga.
diena”, pasākumi UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
projektā “Stāstu bibliotēkas” – tie ir tikai daži inovatīvu,
Ķekavas pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības,
netradicionālu pasākumu piemēri, kurus ar aizrautību un
informācijas un sociālās komunikācijas centrs.
panākumiem īstenojušas Ķekavas novada bibliotēkas. Un
Informācijas un zināšanu laikmetā pieaug bibliotēkas
kur nu vēl daudzās tikšanās: gan ar fonda “Viegli”
nozīme kā universālā informācijas pakalpojuma
dalībniekiem, gan slaveniem rakstniekiem, mūziķiem un
sniedzējai, tā aptver gan sociālās dzīves, gan biznesa un
citām sabiedrībā pazīstamām personībām… Sandas
ekonomikas, gan valsts pārvaldes un pašvaldības
prezentācija bija dzīva, saistoša, to papildināja daudz
informācijas pakalpojumus. Bibliotēkas pamatmērķis ir
vizuālā materiāla. Plašāku informāciju par Ķekavas
daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājums
pagasta bibliotēku sk. http://www.parkulturu.lv/kekavasiedzīvotāju informacionālajām, izglītības un personības
pagasta-biblioteka.
pilnveidošanas vajadzībām, ieskaitot brīvā laika
pavadīšanu.
Pēc interesantās un iedvesmojošās prezentācijas
pasākuma dalībniekus gan no LNB, gan attāliem Latvijas
Sandas Zālamanes prezentācijas nosaukums bija “Ķekavas
novadiem priecēja Ķekavas jauniešu teātra grupa “Jaunais
novada bibliotēku radošie meklējumi bibliotēku darbā”.
Miltu teātris”, kas ir spilgts apliecinājums gan veiksmīgai
Tās galvenā ideja – stāstījumi par pasākumiem, ko
un radošai bibliotēkas sadarbībai ar apkārtējās kopienas
ķekavieši īsteno ārpus tradicionālajiem bibliotekāru darba
iedzīvotājiem, gan entuziastiskam teātra mākslas
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Izrādes laikā notiek improvizācija, tāpēc neviena no
uzstāšanās reizēm nav identiska iepriekšējām!

“Jaunā Miltu teātra” radošajai grupai ir iecere un vēlme
ar godalgoto izrādi “5 Raiņi un Aspazija” (tā viņu
repertuārā nebūt nav vienīgā!) doties arī uz citām Latvijas
bibliotēkām, protams, ja tiks saņemti uzaicinājumi. Ja arī
Jūs ir ieinteresējusi nepieradinātā performance par Raini
un Aspaziju – ieskatam piedāvājam izrādes video LNB
“Youtube” kanālā.
Plašāka informācija par teātra grupu “Jaunais Miltu
teātris”: http://jmt.lv.
Lai mums visiem vasara ir ne vien saulaina un spirdzinoša,
bet arī jaunām idejām iedvesmojoša!

Foto: Māra Jēkabsone

Caur Raiņa – dzejnieka, dramaturga, tulkotāja, teātra
darbinieka, sociāldemokrāta, žurnālista un politiķa –
dzīves prizmu, caur slavas un profesijas “aizkariem”
atainota parasta cilvēka ikdiena: asprātīgi, ar vieglu
smeldzi un ironiju.

Foto: Māra Jēkabsone

popularizēšanas darbam. Teātra grupu “Jaunais Miltu
teātris” 2007. gada rudenī izveidojusi režisore Līga Milta.
Tā bija vēlme pulcēt nelielu domubiedru grupu, kas būtu
gatavi doties jaunos sevis un pasaules meklējumos, kā arī
jēgpilni pavadīt laiku. Ieinteresēto jauniešu jau uzreiz bijis
teju 3 reizes vairāk nekā cerēts! Pirmajā Latvijas jauniešu
teātru festivālā ar nosaukumu “Rainis un Aspazija Tev”,
kurš 2015. – Raiņa un Aspazijas jubilejas – gada nogalē
norisinājās Jūrmalā, deviņi jauniešu teātru kolektīvi no
Jūrmalas, Kuldīgas, Limbažiem, Ķekavas, Liepājas un
Iecavas izrādīja deviņus teātra iestudējumus. Visas
izrādes bija veidotas iedvesmojoties no Raiņa un
Aspazijas daiļrades. “Jaunais Miltu teātris” festivālā sevi
pieteica necerēti veiksmīgi – teatrāli nepieradinātā
performance “5 Raiņi un Aspazija” saņēma galveno balvu
un arī speciālbalvu par oriģinālāko dramaturģiju. Festivāla
žūrija augstu novērtējusi izrādes dramaturģiju (Sanda
Zālamane), režiju, darbu ar aktieriem un metodes, ar
kādām strādā režisore (Estere Pumpura). Vēstījuma
galvenā doma: arī tādas slavenas personības kā Rainis un
Aspazija, līdzīgi kā ikviens no mums – aktieris,
bibliotekārs, rakstnieks vai sētnieks – vispirms ir tikai
cilvēki ar visām no tā izrietošām sekām un cilvēciskām
vājībām.

5 Raiņi un Aspazija “Bibliotekāru stāvā”. Otrā no kreisās: Ķekavas novada bibliotēkas informācijas darba speciāliste Sanda
Zālamane, pirmā no labās: izrādes režisore Estere Pumpura, ceturtā no labās: LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas
galvenā bibliotekāre Anda Saldovere
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.
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Bibliotēku attīstības centrs
Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 8. stāvā
Tālr.: 67716050
E-pasts: mara.jekabsone@lnb.lv

Vadītāja, profesionālās pilnveides pasākumi, konsultatīvais darbs
MĀRA JĒKABSONE, 67716050, mara.jekabsone@lnb.lv
Skolu un publisko bibliotēku projektu koordinatore
ILZE KĻAVIŅA, 67716045, ilze.klavina@lnb.lv
Akadēmisko un speciālo bibliotēku projektu koordinatore
KRISTĪNE ROBEŽNIECE, 67716237, kristine.robezniece@lnb.lv
Informācijpratības, medijpratības un mūžizglītības projektu koordinatore
MARTA DZIĻUMA, 67716179, marta.dziluma@lnb.lv
Standartizācijas un terminoloģijas speciāliste
INESE KAZĀKA, 67716051, inese.kazaka@lnb.lv, termini@lnb.lv
Statistikas speciāliste
BAIBA BIERNE, 67806128, baiba.bierne@lnb.lv
Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava, 67716058, zlasitava@lnb.lv
ANDA SALDOVERE, 67716047, anda.saldovere@lnb.lv
ELITA VĪKSNA, 67716048, elita.viksna@lnb.lv
Tīmekļa resursu redaktore, Latvijas Bibliotēku portāls
IEVA KRŪMIŅA, 67716043, ieva.krumina@lnb.lv
Brīvpieejas apmaiņas krājums, bezatlīdzības izdevējprodukcijas koordinācija
SOLVITA OZOLA, 67716046, solvita.ozola@lnb.lv
Galvenā bibliotekāre
MARLĒNA KRASOVSKA, 67716049, marlena.krasovska@lnb.lv
Galvenā bibliotekāre
AINA ŠTRĀLE, 67716067, aina.strale@lnb.lv

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.
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