
Mācību seminārs 

BIBLIOTĒKU NOZARES PĀRVALDES UN KONSULTATĪVO STRUKTŪRU ATBALSTS METODISKAJĀ DARBĀ 

 

Norises laiks/vieta: 2021. gada 9. un 16. decembris plkst. 10.00–13.00, tiešsaiste 

 

Mērķauditorija: reģionu galveno bibliotēku direktori un metodiķi ar neilgu darba pieredzi 

 

Mērķis: pilnveidot reģionu galveno bibliotēku direktoru un  metodiķu zināšanas par metodiskā un 

konsultatīvā darba nozīmi kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu attīstībā, nepārtrauktas profesionālās 

pilnveides nodrošināšanā, veicināt mērķtiecīgu un jēgpilnu sadarbību ar bibliotēku nozares pārvaldes 

un konsultatīvajam struktūrām, kā arī sekmēt efektīva un moderna metodiskā darba attīstību reģionu 

galvenajās bibliotēkās. 

 

Lektori: Latvijas Kultūras ministrijas Arhīvu, muzeju un bibliotēku nodaļas un Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas speciālisti. 

 

Ceturtdiena, 9. decembris 

 

Aplūkojamie temati 

 

10.00–11.30 

✓ Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un to vieta bibliotēku sistēmas struktūrā 

✓ Bibliotēku darbību reglamentējošie dokumenti un to pielietojums bibliotēku metodiskā darba 

organizēšanā 

✓ Bibliotēku akreditācijas nozīme, reģiona galvenās bibliotēkas uzdevumi vietējas nozīmes 

bibliotēku akreditācijas sagatavošanās posmā, norisē un akreditācijas komisijas ieteikumu 

izpildē 

 

Pārtraukums 

 

11.45–13.00 

✓ Lasīšanas veicināšanas programmu īstenošana: reģionu galveno bibliotēku atbalsts un iesaiste 

✓ Profesionālās tālākizglītības un pilnveides piedāvājums LNB Kompetenču attīstības centrā; 

sadarbība ar reģionu galvenajām bibliotēkām ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo 

kompetenču novērtēšanā  

 

Noslēgumā – praktizējoša metodiķa pieredze sadarbībā ar KM, bibliotēku akreditācijā u. c. būtisku 

jautājumu risināšanā: problēmas, secinājumi, risinājumi. 

 

 

Ceturtdiena, 16. decembris 

 

Aplūkojamie temati 

 

10.00–11.30 

✓ LNB Bibliotēku attīstības centra norises un atbalsta pasākumi reģionu galveno bibliotēku 

speciālistu profesionālās kapacitātes stiprināšanai 

✓ Profesionālās informācijas resursi: Latvijas Bibliotēku portāls, LNB Bibliotēkzinātnes lasītava 

un nozares terminoloģijas resursi 

✓ Bibliotēku statistikas datu ievade portālā www.kulturasdati.lv un publisko bibliotēku gada 

pārskata sagatavošana – reģionu galveno bibliotēku metodiķu atbildība par datu kvalitāti un 

aktuālās informācijas sagatavošanu 

 

http://www.kulturasdati.lv/


Pārtraukums 

 

11.45–13.00 

✓ Darbs ar bērniem un jauniešiem – konsultatīvais atbalsts, vēstkopas uzturēšana aktuālās 

informācijas izplatīšanai 

✓ Atbalsta pasākumi reģionu galveno bibliotēku krājuma papildināšanai – bezatlīdzības izdevumu 

piedāvājums bibliotēkām 

 

Noslēgumā – praktizējoša metodiķa pieredze sadarbībā ar LNB speciālistiem šādos jautājumos: 

profesionālās informācijas un citu aktualitāšu piedāvājums, statistika, gada pārskatu sagatavošana, 

krājuma veidošana. 

 

 

Organizē: 

Latvijas Nacionālā bibliotēka 

Bibliotēku attīstības centrs 

E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv 

 

 


