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Kolēģi!

Sveiciens “Bibliotēku attīstības centra vēstneša” trešajā 
numurā! Turpinām tradīciju un mērķi – divas reizes gadā izdot 

“Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”, un tā lappusēs piedāvāt 
Jums aktuālu un noderīgu informāciju.

Noslēgumam tuvojas ar ražīgu darbu bagātais 2016. gads, 
savukārt ar jauniem plāniem un iesākto darbu turpinājumu 
drīz būs klāt 2017. gads. Šis gads pavadīts novadpētniecības 
un akadēmisko bibliotēku darba aktualizācijas zīmē. 
Novadpētniecība turpinās būt viena no Bibliotēku attīstības 
centra prioritātēm arī 2017. gadā, taču viennozīmīgi 2017. gads 
būs uzskatāms par informācijpratības un medijpratības gadu, 
kad vislielākā uzmanība tiks pievērsta tieši šim darba virzienam: 
tiks tulkoti labākie pieejamie informācijas resursi, sagatavots 
mācību kurss bibliotekāriem, organizēts seminārs un citi 
profesionālās pilnveides un popularizēšanas pasākumi. To, ka 
informācijpratība un medijpratība bibliotēku ikdienā ienāk 
arvien pārliecinošāk, apstiprina vairāki šogad notikuši vērienīgi 
starptautiski pasākumi gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Trešā 2017. gada prioritāte būs metodiskā un konsultatīvā 
darba pilnveide. 2016. gada 16. novembra Latvijas Bibliotēku 
padomes sēdē tika apstiprināts Bibliotēku metodiskā darba 
ekspertu grupas nolikums un sastāvs, ekspertu grupa jau 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības 
centra kolektīvs pie Rīgas Tehniskās universitātes 
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strādā pie pirmā un aktuālākā uzdevuma – bibliotēku gada 
pārskatu sistēmas pilnveides. Nākamie ekspertu grupas 
uzdevumi: sagatavot metodiskā un konsultatīvā darba 
vadlīnijas, noteikt reģiona bibliotēkām nodrošināmo metodiskā 
un konsultatīvā darba pakalpojumu grozu, izveidot profesionālā 
atbalsta tīklu metodiskā darba speciālistiem un attīstīt 
metodiķu profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas 
procesu. Neviens grupas darba uzdevums netiks veikts bez 
nozares profesionāļu viedokļa apzināšanas, un ikviens nozares 
pārstāvis ir aicināts sniegt ieteikumus un idejas ekspertu grupai.

Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursu 
2. kārtā tika apstiprināts Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
izstrādātais projekts “Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas 
bibliotēkās”. Projekta mērķis: sekmēt latviešu oriģinālliteratūras 
pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas 
kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu 
ar grāmatu starpniecību, kā arī uzkrāt un saglabāt šī perioda 
nacionālās grāmatniecības izdevumus bibliotēkās. Projekta 
ietvaros eksperti no Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latvijas 
Bibliotekāru biedrības, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un 
Latvijas publiskajām bibliotēkām ir izvērtējuši jaunāko – 
2015. gada beigās un 2016. gadā iznākušo – latviešu 
oriģinālliteratūru. Rezultātā ir izveidota grāmatu kolekcija ar 
76 latviešu oriģinālliteratūras grāmatām. Grāmatu kolekcijas 
nonāks visās reģionu galvenajās bibliotēkās, kā arī Latvijas 
Neredzīgo bibliotēkā.

2016. gada nogalē atklāts Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
akadēmiskais repozitorijs pētniekiem un pētniecības 
institūcijām “Academia”. Tā mērķis – uzglabāt vienkopus un 
padarīt pieejamus Latvijā izstrādātos akadēmiskos darbus. 
Lai veicinātu zinātnes attīstību un brīvu zināšanu apriti, lielākā 
daļa repozitorijā publicēto darbu būs pieejami pilntekstā. 

“Academia” saturu veidos Latvijas augstskolu un zinātnisko 
institūciju radīti darbi: promocijas darbi, maģistra darbi, 
monogrāfijas, zinātnisko rakstu krājumi, konferenču tēzes un 
cita veida zinātniskie darbi. Līdzdalība repozitorijā ir atvērta 
visām Latvijas izglītības un zinātnes institūcijām.

2016. gada 27. oktobrī notika nozares terminoloģijas 
apakškomisijas – Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas 
komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas 
apakškomisijas – 5 gadu jubilejas sēde. Nozīmīgākais veikums 
2016. gadā – apstiprināts un publicēts bibliotēku statistikas 
standarts “LVS ISO 2789:2016 Informācija un dokumentācija. 
Starptautiskā bibliotēku statistika”, aktualizēti ierosinājumi 
terminu elementa “literacy” (“-pratība”) latviskošanā, 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Tehnoloģiju 
departamentu atjaunota un pilnveidota nozares terminu 
datubāze “Arhīvi, bibliotēkas, muzeji”, uzsākts tās rediģēšanas 
darbs. Turpinās izdevuma “IFLA School Library Guidelines, 2nd 
edition” (“IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas, 2. izd.”) tulkojuma 
redakcija, kā arī uzsākta standarta “LVS ISO 11620:2014 
Informācija un dokumentācija. Bibliotēku darbības rādītāji” 
tulkošana. 2016. gada 11. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā 
norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 
70 gadu jubilejas konference, kuras laikā notika īsrakstu krājuma 
“Terminrade Latvijā senāk un tagad” atklāšana. Krājumā 
aktualizēti latviešu terminoloģijas vēstures, teorijas un prakses 
jautājumi un iekļauts arī bibliotēku nozares terminoloģijai 
veltīts autoru kolektīva raksts “Bibliotēku nozares terminu 
attīstības sākotne Latvijā (līdz 1946. gadam)”. Raksta tapšanā 
lielu darbu ieguldījuši Bibliotēku attīstības centra speciālisti.

Izkopta un korekta terminoloģija ir pamats ne tikai nozares 
pētniecībai un zinātnes attīstībai, bet arī praktiskajam darbam 
ikvienā bibliotēkā. Kā jau varbūt būsiet pamanījuši, mūsdienu 
terminologu uzmanības lokā ir ne tikai bibliotēku darba procesi, 

bet arī bibliotekāra amata nosaukumi. Ieskatu tajā, kāda šobrīd 
ir bibliotekāro amatu nosaukumu daudzveidība, varat gūt 

“Bibliotēku attīstības centra vēstneša” šī numura lappusēs.

Konsultatīvais atbalsts joprojām ir Bibliotēku attīstības centra 
pamatvirziens. Šim nolūkam “Bibliotēku attīstības centra 
vēstnesī” esam uzsākuši jaunu rubriku – “Aktuālie jautājumi”, 
kur gan šajā numurā, gan nākamajos izdevumos sniegsim 
atbildes uz attiecīgajā brīdī visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. 
Tāpat šī numura lappusēs atradīsiet pēc ilgāka laika atjaunināto 
“Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu-konsultantu 
sarakstu”. Visi sarakstā iekļautie Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
speciālisti ir piekrituši konsultēt bibliotēkas savā pārziņā 
esošajās jomās.

Lasiet “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”, rakstiet, zvaniet – 
esam atvērti komunikācijai un sadarbībai, kā arī ceram, ka mūsu 
darbs un piedāvājums ir Jums noderīgs!

Lai mūsu sapņi pārtop drosmē un spēkā tos īstenot!

Bibliotēku attīstības centra vadītāja
MāRA JēKABSONE

Izkopta un korekta 
terminoloģija ir pamats ne 

tikai nozares pētniecībai 
un zinātnes attīstībai, bet 
arī praktiskajam darbam 

ikvienā bibliotēkā

“
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Bibliotēku attīstības centra 
pasākumu plāns 2017. gadam

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

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

Marts
14. marts. Skolu bibliotekāru seminārs  
(LNB Konferenču centrs) 

21.–22. marts. Publisko bibliotēku apaļā galda 
diskusijas (LNB Konferenču centrs)

23. marts. Akadēmisko un speciālo bibliotēku apaļā 
galda diskusijas (LNB Konferenču centrs)

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

Aprīlis
Marta beigas/aprīļa sākums. “Maģistru lasījumi” 
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

25. aprīlis. Lasītāju apkalpošanas speciālistu 
konference (LNB Ziedoņa zāle un Konferenču centrs, 
sadarbībā ar LNB Pakalpojumu departamentu un 
Latvijas Bibliotekāru biedrību)

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

Maijs
Seminārs par informācijpratību un medijpratību 
(LNB Konferenču centrs)*

25.–26. maijs. Latvijas akadēmisko, speciālo un 
publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme 
(Valmiera)

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

* Norises laiks, iespējams, tiks mainīts.

Jūnijs
Jūnija pirmā nedēļa. Reģiona galveno bibliotēku 
metodiķu seminārs (divas dienas, Jelgava)

Septembris
Septembra divdesmitie datumi. Bibliotēku 
novadpētniecības konference (divas dienas, Madona)

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

Oktobris
6. oktobris. Seminārs par bibliotēku nozares terminoloģiju 
(LNB Konferenču centrs)

18. oktobris. Reģiona galveno bibliotēku metodiķu 
seminārs (LNB 4. stāva Mazā zāle)

Oktobris. Skolu bibliotēku konsultantu seminārs 
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

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

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

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

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

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

Decembris
14. decembris. Seminārs par bibliotēku statistiku (LNB 
Konferenču centrs)

Decembris. Speciālo bibliotēku seminārs (LNB Bibliotēku un 
informācijas zinātņu lasītava)*
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Bibliotēku attīstības centra foto

Nozīmīgākie bezatlīdzības 
izdevumi Latvijas bibliotēkām

Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda gādību pie lasītājiem 
visu 119 novadu un pilsētu publiskajās bibliotēkās nonākuši 
jau pieci izdevumi. Grāmatu dāvinājumi papildina fonda 
īstenotās mākslas un kultūras programmas un ciešā sadarbībā 
ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centru 
dod iespēju šīs grāmatas piedāvāt plašam lasītāju lokam.

Pie lasītājiem 2016. gadā nonāca Vairas Vīķes-Freibergas 
grāmata “Trejādas saules. Mitoloģiskā Saule” – piecu 
sējumu un daudzu gadu pētījuma par Saules dainām 
noslēdzošais darbs. Savukārt Imanta Freiberga veidotā 
izlase “Laima. Mūža licējiņa” aptver 2220 tautasdziesmas, 
kurās parādās Laimas, Laimes vai laimes vārds, sniedzot plašu 
pārskatu par šo tēlu.

Mākslinieka Ojāra Pētersona mākslas darba “Lielā 
Vāze” lielākā daļa – “3/4” – atrodas pie Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas, bet “1/4” – Akmens tilta pakājē pie AB dambja. 
Objekta āra daļu virsma noklāta ar keramisku mozaīku, kas 
atspoguļo Garlība Merķeļa tekstu no izdevuma “Vidzemes 
senatne” – uz katras no vairāk nekā 14 000 keramikas 
plāksnītēm izvietots viens burts. Neatņemama mākslas darba 
sastāvdaļa ir arī mākslinieka veidotais izdevums ar Merķeļa 
teksta fragmentu, latviešu, angļu, franču, vācu, spāņu un 
krievu valodā.

Borisa un Ināras Teterevu mākslas programmas “Tête-à-tête 
2015” ietvaros pie lasītājiem visās pašvaldību publiskajās 
bibliotēkās nonāca Ditas Rietumas un Normunda Naumaņa 
grāmata “500 visu laiku filmu filmas”. Tajā lasāmas esejas 
par filmām, kas veidojušas kino vēsturi kopš tā dzimšanas līdz 
pat mūsdienām.

Latvijas publisko bibliotēku krājumus papildinājis Aijas 
Odiņas “Labas uzvedības grāmatas” jaunākais izdevums. Tajā 
apkopota plaša ārvalstu etiķetes un diplomātiskās darbības 
pieredze, kā arī vēsturiski materiāli. Lasītājiem būs iespēja 
atsvaidzināt zināšanas par etiķeti un protokolu, sākot no 
iepazīšanās, apģērba kultūras un galda etiķetes līdz lietišķās 
saskarsmes kultūrai.

Ministru kabineta komisija PSRS totalitārā komunistiskā 
okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, 
informācijas par represijām un masveida deportācijām 
apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto 
zaudējumu aprēķināšanai izdevusi trīs grāmatas:

• “Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas”. 
Grāmatā apkopoti tāda paša nosaukuma 2013. gada 
konferences referāti par Latvijas rūpniecības attīstību. 
Izdevumā atspoguļota situācija padomju gados, kad 
rūpniecība attīstījās īpaši strauji, un dots raksturojums, 
kāda patiesībā bija šī rūpniecība. Referāti atklāj arī to, kas 
ar šo rūpniecību notika pēc neatkarības atgūšanas, kā arī 
sniedz vērtējumu par mūsdienu Latvijas rūpniecību un tās 
perspektīvām;

• “Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas 
kolonizācija, 1940–1990”. Grāmatas autors ir vēsturnieks 
Jānis Riekstiņš (1942), kas pastiprināti pētījis masu 
deportācijas Latvijā un represijas pret latviešiem Padomju 
Savienībā 1937. un 1938. gadā. Grāmata ir liela pētījuma 
rezultāts ar 510 atsaucēm. Citāts no izdevuma: “PSRS vadība 
mērķtiecīgi iepludināja Latvijā simtiem tūkstošu migrantu un 
ar to palīdzību centās iznīcināt Latvijas tautas identitāti. Šīs 
politikas rezultātā latviešu kā pamatnācijas īpatsvars PSRS 
okupācijas gados samazinājās no 77 % līdz 52 %”;

SOLVITA OZOLA
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• Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā (Ущерб, 
нанесённый Советским Союзом странам Балтии, 
krievu valodā). Grāmatā apkopoti tāda paša nosaukuma 
2011. gada starptautiskas konferences referāti par PSRS 
nodarītajiem sociālekonomiskajiem, demogrāfiskajiem un 
vides zaudējumiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā un Gruzijā, 
kā arī Vācijas un Krievijas pārstāvju viedokļi par šiem PSRS 
nodarītajiem zaudējumiem.

Plašāku informāciju par izdevumiem sk. tīmekļa vietnē 
www. okupacijaszaudejumi.lv/petijumi. Katra izdevuma 800 
eksemplārus ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku 
attīstības centra starpniecību Latvijas publiskajām bibliotēkām 
nodevusi Tieslietu ministrija sadarbībā ar komisiju.

Valsts kanceleja sadarbībā ar Latvijas vēsturniekiem, muzejiem, 
arhīviem un bijušo Ministru prezidentu dzimtu pēctečiem 
sagatavojusi un izdevusi grāmatu par starpkaru periodā 
Latvijas valdībā strādājušajiem Ministru prezidentiem. 
Grāmata “Deviņu vīru spēks. Stāsti par deviņiem Ministru 
prezidentiem, 1918– 1940” ir stāsts par deviņiem izciliem 
cilvēkiem, kuri izveidoja un attīstīja Latvijas valsti, pēc kara 
izpostītajā teritorijā atjaunojot kārtību un dodot iespēju 
iedzīvotājiem veidot labklājību. Laikā no 1918. līdz 1940. gadam 
Latvijā bija 19 valdības, kuras vadīja 9 Ministru prezidenti: 
Arturs Alberings, ādolfs Bļodnieks, Hugo Celmiņš, Pēteris 
Juraševskis, Jānis Pauļuks, Zigfrīds Anna Meierovics, Marģers 
Skujenieks, Kārlis Ulmanis un Voldemārs Zāmuels. Bijušo 
Ministru prezidentu biogrāfijas, viņu sabiedriskās un politiskās 
dzīves apraksti, papildināti ar vēsturnieku komentāriem, 
laikmeta raksturojumu, dzimtas pārstāvju atmiņām un 
informāciju no periodikas, kā arī ilustratīviem materiāliem, 
grāmatā apkopoti pirmo reizi. Izdevuma zinātniskais 
redaktors ir vēsturnieks Gatis Krūmiņš. Grāmatā izmantoti 
arī materiāli no publisko lekciju cikla par bijušajiem Ministru 
prezidentiem, ko aizvadītajos gados rīkojusi Valsts kanceleja. 
Izdevums ir pirmais Baltijas valstīs, kas veidots ar papildinātās 
realitātes (augmented reality) elementiem. Grāmatā, 
izmantojot mobilo lietotni “Overly”, ir iespējams noskatīties 
videolekcijas par katru bijušo Ministru prezidentu un uzzināt 
citu vērtīgu informāciju. Grāmata ir arī lejuplādējama: 
http://www.mk.gov.lv/lv/content/gramata-devinu-viru-speks. 
600 grāmatas eksemplāri tika nodoti Latvijas pašvaldību 
publiskajām bibliotēkām.

Saeima izdevusi Gunāra Kusiņa grāmatu “Latvijas 
parlamentārisma apskats”. Izdevuma autors ir konstitucionālo 
un valsts tiesību speciālists, ilggadējs Saeimas Juridiskā 
biroja vadītājs. Grāmata ir faktoloģiski bagāts un aizraujošs 
ieskats Latvijas parlamentārisma vēsturē un attīstībā no 
mūsu valsts pirmsākumiem līdz mūsdienām. Grāmata stāsta 
par parlamentārisma aizsākumiem Latvijā, Latvijas Tautas 
padomi kā priekšparlamentu, kā arī par pirmo demokrātiski 
ievēlēto Latvijas tautas pārstāvības institūciju un pirmo 
parlamentu – Satversmes sapulci. Tāpat izdevumā analizēta 
parlamentārisma attīstība pirmo četru Saeimu darbības 
laikā un parlamentārisma krīze Latvijā, kā arī stāstīts par 
pseidoparlamentārismu pēc Latvijas okupācijas. Pētījumā 
izklāstīti mēģinājumi vācu okupācijas laikā Latvijas teritorijā 
atjaunot Latvijas valsti pārstāvošas institūcijas, kā arī sniegta 
informācija par parlamentārisma atjaunošanu Latvijā un tā 
attīstību no Augstākās padomes līdz pat 12. Saeimai. Grāmata 
nodota visām reģionu galvenajām bibliotēkām.

Ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības 
starpniecību visās Latvijas publiskajās bibliotēkās nonākusi 
Viestura Tamuža un Elvitas Rukas grāmata “Ķīmiķis ķemmē 
un saķemmē”, kas ir grāmatas autora un izdevēja Viestura 
Tamuža devums bibliotēku lasītājiem. Viesturs Tamužs ir 

Grāmata “Deviņu vīru spēks. 
Stāsti par deviņiem Ministru 

prezidentiem, 1918– 1940” ir 
stāsts par deviņiem izciliem 
cilvēkiem, kuri izveidoja un 

attīstīja Latvijas valsti, pēc kara 
izpostītajā teritorijā atjaunojot 

kārtību un dodot iespēju 
iedzīvotājiem veidot labklājību

“

pazīstams Latvijas uzņēmējs ar ķīmiķa izglītību, domātāja 
un stāstnieka talantu. Viņš ir arī viens no Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas lielākajiem atbalstītājiem un ziedotājiem, sešus 
gadus vadījis bibliotēkas Atbalsta biedrību, šobrīd – tās 
Uzticības padomes loceklis. Grāmata ir Viestura pieredzes 
stāsts par dzīvi, politikas un biznesa aizkulisēm, kur mūsu 
laikmets un cilvēki atklājas caur aculiecinieka humora pilniem 
stāstiem par piedzīvoto, atklāto un pārdomāto. Viestura 
pieredzes stāstu uzklausījusi un pierakstījusi Elvita Ruka, 
kura pēc paveiktā kopdarba atzīst: “Šī ir pirmā grāmata, ko 
pierakstu ar roku un pirmajā personā rakstu par cilvēku, kas 
neesmu es. Grāmatas varonis ir viņš – Viesturs Tamužs –, taču 
stāsti no viņa dzīves plūst tik organiski un ar līdzpārdzīvojuma 
efektu, ka atliek vien ļauties. Kam? Vispirms stāstīšanas, tad 
rakstīšanas un visbeidzot lasīšanas priekam, kam pamatā ir 
dzīva cilvēka dzīvi stāsti.” Grāmatas noskaņu bagātina Gvido 
Kajona fotogrāfijas.

Dzejas dienu laikā biedrība “Ascendum” un Latvijas Bērnu 
un jaunatnes literatūras padome izdevusi otro atjaunoto 
bērnu dzejas gadagrāmatu “Garā pupa”. Dzejas krājumā 
atrodami gan bērnu dzejas jaunumi, gan līdz šim nepublicēti 
atradumi Gunara Saliņa, Pētera Brūvera un Janas Mores arhīvos. 
Gadagrāmatas veidošanā ar jauniem darbiem piedalījušies 26 
latviešu dzejnieki, pārstāvot arī latgaliešu un lībiešu valodu. 
Bērnu ceļvede latviešu tautasdziesmu bagātībās šoreiz ir 
režisore Roze Stiebra. Nodaļā “Atgādinājums” pulcēti dzejas 
jubilāri: Anna Brigadere, kurai īpašu pasaciņu veltījusi Nora 
Ikstena, Vizma Belševica, Astrīde Ivaska, Valdemārs Ancītis. 
Savus mīļākos Ulda Ausekļa un Arnolda Auziņa dzejoļus 
izraudzījušies labi viņu grāmatu pazinēji. Nodaļā “Zem viena 
spārna” apkopoti dzejoļi, kuros atveidotas dažādu putnu balsis. 
Atdzejotāji iepazīstina jaunos lasītājus ar angļu, amerikāņu, 
krievu, poļu, lietuviešu un igauņu autoru dzejoļiem. Pasaku 

“Vecīša cimdiņš”, ko par savu uzskata gan latvieši, gan krievi, 
gan ukraiņi, trejvalodīgā dzejas ludziņā pārvērtusi Inese 
Zandere. Nodaļā “Sākums” publicēti bērnu radošie darbi – 
interneta žurnāla “Satori” un biedrības “Ascendum” izsludinātā 
konkursa dalībnieku veiksmīgākie dzejoļi. Latvijas publiskajām 
bibliotēkām gadagrāmatas 800 eksemplārus nodevusi biedrība 

“Ascendum”.

Žurnāls “Putni dabā” tiek izdots kopš 1987. gada. Izdevējs – 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība, kas ir lielākā dabas aizsardzības 
organizācija valstī un apvieno ap 500 biedru visā Latvijā. Kopš 
2012. gada Latvijas Ornitoloģijas biedrība žurnālu bez maksas 
piešķir visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Žurnāls iznāk 
četras reizes gadā. Vairāk informācijas: www.lob.lv un  
www.putnidaba.lv.

http://www.okupacijaszaudejumi.lv/petijumi
http://www.mk.gov.lv/lv/content/gramata
http://www.lob.lv
http://www.putnidaba.lv
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Žurnāls “Vides Vēstis” tiek izdots kopš 1997. gada un iznāk 
pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumam. 
Žurnāls informē par aktualitātēm vides aizsardzībā, stāsta par 
norisēm dabā, rosina izvēlēties zaļu dzīvesveidu. Žurnāls iznāk 
sešas reizes gadā. Visi žurnāla izdevumi ir bez maksas lasāmi 
tīmeklī: www.videsvestis.lv. Par žurnāla iespiestā izdevuma 
nonākšanu Latvijas bibliotēkās ir parūpējusies biedrība “Vides 
Vārds” – lai šī gada žurnāli nonāktu visās Latvijas publiskajās 
bibliotēkās tika lūgts finansējums Saeimai. Arī šogad ir lūgts 
atbalsts Saeimai, lai nākamā gada žurnāla numuri nonāktu 
bibliotēkās.

Žurnāls “Rīgas Laiks” savā pastāvēšanas laikā kopš 1993. gada 
iemantojis nedalītu īpaša lasītāju loka uzmanību – tas ir viens 
no pieprasītākajiem latviešu preses izdevumiem Latvijas 
bibliotēkās. Īpaši nozīmīgi ir, ka “Rīgas Laiks”, atšķirībā no 
daudziem citiem īslaicīgas nozīmes preses izdevumiem, 
gadiem ritot, atstāj paliekošu ieguldījumu mūsu valsts 
kultūrvēstures procesu izpratnē. Žurnāls iznāk 12 reizes gadā. 
Kopš 2012. gada žurnāla “Rīgas Laiks” izdevēji pēc savas 
iniciatīvas ik mēnesi nodod Latvijas bibliotēkām vairāk nekā 
1000 žurnāla eksemplārus, cerot, ka šis solis ļaus Latvijas 
bibliotēku lasītājiem piekļūt netradicionālai, interesantai 
un saistošai lasāmvielai un iegūt ne ar ko neaizvietojamu 
intelektuālu pieredzi.

IFLA 82. ģenerālkonference Kolumbusā 
(ASV): bibliotēkas bez robežām

MāRA JēKABSONE

2016. gada 13.–19. augustā Kolumbusā (Columbus, Ohaijo, 
ASV) notika Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju 
federācijas (International Federation of Library Associations 
and Institutions, IFLA) 82. ģenerālkonference. Pasākums pulcēja 
vairāk nekā 3000 bibliotēku nozares pārstāvju no visas pasaules. 
IFLA ģenerālkonference ir notikums, kuru bibliotekāri gaida ik 
gadu. Tā ir iespēja ne tikai gūt jaunas idejas un nepastarpināti 
uzzināt aktualitātes nozares virzībā, bet arī komunicēt ar 
kolēģiem no visas pasaules un izjust lielas starptautiska mēroga 
konferences gaisotni. Paralēli konferences sesijām bija iespēja 
aplūkot jaunāko nozares piedāvājumu izstādi un apmeklēt 
tuvākas un tālākas Kolumbusas apkārtnes bibliotēkas.

Kopā ar kolēģiem no Šrilankas, Rumānijas, Butānas, Slovēnijas un Armēnijas. Māras Jēkabsones foto

Bibliotēka – centrālā vieta 
pratību apguvei

Daudz tika spriests par bibliotēku lomu dažādu pratību, īpaši 
rakstpratības, informācijpratības un medijpratības veicināšanā. 
Lai cik dīvaini tas neliktos, 21. gadsimtā analfabētisms nevis 
krītas, bet tieši otrādi – aug. Un runa šajā gadījumā nav tikai 
par neprasmi lasīt, rakstīt un rēķināt, bet par neprasmi strādāt 
ar informāciju un medijiem. Kā spilgts piemērs tika minēta 

“tīmekļpratība” (web literacy) jeb drīzāk “tīmekļnepratība” – 

http://www.videsvestis.lv
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Konferences atklāšanas pasākums. Māras Jēkabsones foto

Integrētie plaukti grāmatu automāta veidā konferences 
izstādē. Māras Jēkabsones foto

Kopā ar kolēģi no Malaizijas. Māras Jēkabsones foto

Tiek meklētas jaunas, 
efektīvākas metodes bibliotēku 

vērtības noteikšanai

“

miljoniem sociālā tīkla “Facebook” lietotāju nevar atbildēt 
uz jautājumu, kāpēc viņi lieto internetu. Bibliotēku loma 
tika atzīta kā izšķiroša – tieši bibliotēka ir tā, kas vislabāk var 
sniegt palīdzību dažādu pratību attīstīšanā cilvēkiem visā 
pasaulē. Taču ikvienam bibliotekāram der ielāgot, ka īsta 
palīdzība šādā gadījumā ir nevis sniegt informāciju, iedodot 
to tieši rokās, bet pilnveidot prasmes atrast, izvērtēt, strādāt 
ar informāciju.

Interesants bija referāts par to, kā Koprivnicas (Koprivnica) 
bibliotēka Horvātijā īsteno veselībpratības veicināšanas 
projektus – bibliotēkā notiek tikšanās ar ārstiem, nodarbības 
par dažādām veselības tēmām, tajā skaitā par pacientu 
tiesībām un pienākumiem. Arī krājuma veidošanā 
pastiprināta uzmanība tiek pievērsta literatūrai par veselību. 
Savdabīga kustība vērojama atsevišķu valstu akadēmiskajās 
bibliotēkās – daudzas medicīnas universitāšu bibliotēkas 
arī izvērš darbu iedzīvotāju veselībpratības uzlabošanā. No 
vairāku akadēmisko bibliotēku prezentācijām izskanēja tāds 
amats kā “medicīnas bibliotekārs” (medical librarian).

Bibliotēku aizstāvība un 
ietekmes mērījumi
Viens no karstākajiem konferences tematiem bija bibliotēku 
aizstāvība (library advocacy). Daudzām valstīm vēl joprojām 
nepieciešams iestrādāt bibliotēkas valdību dokumentos un 
stratēģijās, nacionālajos attīstības plānos. Tikpat vajadzīga 
ir apmācība aizstāvības jomā, lai bibliotekāri un bibliotēku 
politikas veidotāji prastu izvirzīt pareizus mērķus un plānot 
rezultatīvas darbības. Tika pieminēta IFLA “Starptautiskā 
aizstāvības programma” (International Advocacy 
Programme): http://www.ifla.org/node/10092.

Bibliotēku aizstāvības kontekstā daudz uzmanības tiek 
pievērsts bibliotēku ietekmes mērījumu un pētījumu 
veikšanai, tiek meklētas jaunas, efektīvākas metodes 
bibliotēku vērtības noteikšanai. Vietā gan piebilde, ka 
vairumā gadījumu finansiālā vērtība un ietekmes vērtība 
mēdz būt atšķirīgi lielumi, taču arvien vairāk visa veida 
bibliotēku meklē iespēju izpētīt savu ietekmi dažādos 
griezumos – ekonomiskajā, sociālajā un citos aspektos. 
Viena no iespējām ir salīdzinošā vērtēšana (benchmarking), 
kur arī bibliotēku darba vērtēšanai tiek piedāvātas, 
piemēram, tādas palīdzības sistēmas kā “Edge Toolkit”: 
http://www.libraryedge.org/toolkit. Bila un Melindas Geitsu 
fonda iniciatīvas “Global Libraries” ietvaros ir izstrādāts 

“Data Atlas”, kas paredzēts kā palīgs datu vākšanā un 
apkopošanā bibliotēku ietekmes mērījumiem un aizstāvībai: 
https://www.glatlas.org/Home/About. Tika uzsvērts, ka 
bibliotēku aizstāvībai kā argumenti sarunām ar finansētājiem 
un naudas devējiem ir nepieciešami ne tikai sausi dati un 
fakti, bet arī spēka stāsti (power stories).

Īpaši sarežģīta pakalpojumu kvalitātes noteikšana ir 
nacionālajām bibliotēkām, jo saviem kvalitātes pētījumiem 
un mērījumiem tās nevar izmantot ne publisko, ne 
akadēmisko bibliotēku metodes. Šim nolūkam šobrīd tiek 
veikts apjomīgs pētījums, kura rezultātā tiek solīts speciāls 
ISO standarts nacionālajām bibliotēkām.

http://www.ifla.org/node/10092
http://www.libraryedge.org/toolkit
https://www.glatlas.org/Home/About
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Jaunākie starptautiskie  
nozares dokumenti
Tika apspriesti jaunākie IFLA un citu starptautisku organizāciju 
apstiprinātie dokumenti, kā arī uzsvērta nepieciešamība 
pēc aktīvas darbības šajos dokumentos nostiprināto ideju 
īstenošanā:

• IFLA Guidelines for Continuing Professional Development: 
Principles and Best Practices:  
http://www.ifla.org/publications/node/10532;

• UNESCO PERSIST Guidelines for the selection of digital 
heritage for long-term preservation:  
http://www.ifla.org/node/10720;

• IFLA Strategic Plan 2016–2021:  
http://www.ifla.org/strategic-plan;

• 2030 Agenda for Sustainable Development: 
www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

• IFLA Toolkit: Libraries and the post-2015 development 
agenda: http://www.ifla.org/publications/toolkit--libraries-
and-the-un-post-2015-development-agenda

• IFLA Trend Report Update: http://trends.ifla.org.

Dzīve pārmaiņās ir pastāvīgs bibliotekāra profesijas pavadonis. 
Ļoti svarīgi ir iestrādāt šīs pārmaiņas nozares dokumentos 
un izglītībā. Diemžēl ne pirmajā, ne otrajā – atjaunotajā – 
IFLA “Tendenču ziņojumā” (IFLA Trend Report) bibliotekāra 
profesijas izmaiņas nav iekļautas, kaut gan tās ir tikpat 
nozīmīgas kā visas pārējās pārmaiņas, kas skar bibliotēkas. 
Bibliotekāru izglītības laukā tiek prognozēts, ka talantu un 
prasmju izkopšana kļūs svarīgāka par formālo izglītību.

Autortiesības un tīmekļa attīstība
Pārrunāts tika arī autortiesību jautājums. Tika uzsvērts, 
ka mūsdienās nav nepieciešamas stīvas un vecmodīgas 
autortiesības, bet elastīgi ierobežojumi un izņēmumi. Tika 
akcentēti divi elastības pamatprincipi: atšķirīgs (specifisks) 
mērķis un nekaitīgums (kaitniecības neesamība). Kā 
spilgts piemērs tika minēta TPP (Trans-Pacific Partnership 
Agreement) – jauna kustība autortiesību jomā, kā īpaši labu un 
veiksmīgu uzteicot Austrālijas pieredzi. Izmaiņas autortiesībās 
un autortiesību jautājuma attīstība būs liels izaicinājums 
bibliotēkām.

Situācijas saasinājums vērojams izdevējdarbībā. Kā zināms, 
zinātnisko un pētniecisko resursu cenas nepārtraukti 
aug, turpretī bibliotēku budžeti – samazinās. Te līdzēt 
varētu konsorciju veidošana un sarunas ar izdevējiem un 

piegādātājiem. Īpaši šī situācija aktuāla akadēmiskajām 
bibliotēkām. Turklāt tiek prognozēts, ka lielās kompānijas 
pilnībā pārņems e-grāmatu tirgu. Piemēram, “Amazon” jau 
tagad kontrolē vairāk nekā 50 % e-grāmatu tirgus visās lielajās 
valodās. Tas gan nenozīmē, ka uz mazajām valodām šie draudi 
neattiecas. Agrāk vai vēlāk lielās kompānijas mēģinās “apēst” 
visus mazos spēlētājus.

Kā liela problēma tika minēta saišu puve (links route) – situācija, 
kad saites ar laiku kļūst nepieejamas, tās vairs nedarbojas un 
tās nevar atvērt. Kā viens no risinājumiem un iespējām saišu 
saglabāšanai ir “Perma.cc”: https://perma.cc.

Aktuāls ir atvērtās piekļuves (open access) jautājums – atvērtās 
e-grāmatas (open e-books, OEB), atvērtā koda sistēmas un 
citas atvērto datu iniciatīvas. Kā spilgti piemēri tika minēti tādi 
projekti kā “Mukurtu”: http://mukurtu.org un “Smart Aarhus”: 
http://www.smartaarhus.eu/projects/open-data-aarhus. Arvien 
vairāk jādomā par to, kā nākamajām paaudzēm tiks saglabāta 
sociālajos tīklos cirkulējošā informācija. Viens no risinājumiem 
šajā jomā ir platforma “DocNow”: http://www.docnow.io.

Jaunas bibliotēku ēkas 
un pakalpojumi
Jaunas, skaistas bibliotēkas top visur pasaulē. Pēdējo gadu 
spilgtākais piemērs ir Orhūsas (Aarhus) bibliotēka “Dokk1” 
Dānijā. Tas ir 10 gadus ilgs projekts (2005–2015), kura 
rezultātā ir uzcelta ne tikai jauna bibliotēka un izveidots 
informācijas, kultūras un komunikācijas centrs, bet pilnībā 
mainīta bibliotēkas koncepcija un personāla domāšana. Spilgts 

“Dokk1” darbības virziens ir partnerība – 50 % no visa, kas 
notiek bibliotēkā, tiek rīkots kopā ar partneriem. Dānijas kolēģi 
nav skopi un labprāt dalās savā pieredzē un idejās ar citām 
bibliotēkām – sk. “Model programme for public libraries”: 
http://modelprogrammer.slks.dk/en.

Runājot par bibliotēku telpām, tika uzsvērtas tādas īpašības 
kā atvērtība, caurspīdība, redzamība, elastība. Lai bibliotēka 
būtu piemērota visiem, lai katrs tajā varētu atrast savu vietu. 
Taču iepriekš minētās īpašības attiecas arī uz bibliotēku 
pakalpojumiem un personālu. Tika uzsvērts – ja bibliotēka 
patiešām vēlas būt noderīga saviem lietotājiem, viņi jāiesaista 
bibliotēkas attīstībā. Un runa šajā gadījumā nav tikai par 
aptaujām vai fokusgrupu diskusijām, kas tiek veiktas labi ja 
reizi gadā, bet regulārām nodarbībām un tikšanās reizēm par 
ikvienu soli un izmaiņu bibliotēkas darbā. Lietotāju iesaistes 
galvenais mērķis ir pakalpojumu uzlabošana. Angļu valodā tā 

Skats uz Kolumbusas Galveno bibliotēku. Māras Jēkabsones fotoKolumbusa. Debesskrāpji ir ikvienas ASV pilsētas 
ainavas sastāvdaļa. Māras Jēkabsones foto

http://www.ifla.org/publications/node/10532
http://www.ifla.org/node/10720
http://www.ifla.org/strategic-plan
www.un.org/sustainabledevelopment/development
http://www.ifla.org/publications/toolkit--libraries-and-the-un-post-2015-development-agenda
http://www.ifla.org/publications/toolkit--libraries-and-the-un-post-2015-development-agenda
http://trends.ifla.org/
Perma.cc
https://perma.cc/
http://mukurtu.org/
http://www.smartaarhus.eu/projects/open-data-aarhus
http://www.docnow.io/
http://modelprogrammer.slks.dk/en/
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tiek apzīmēta ar tādiem terminiem kā “citizens cooperation”, 
“user driven innovations”, “co-production” un “co-creation”.

Interesants jaunums ir apģērbu noma bibliotēkā, ko praktizē 
Austrālijas bibliotēkas, kā arī palīdzība skolēniem mājasdarbu 
pildīšanā, ko aktīvi piedāvā ASV bibliotēkas. Dānijas bibliotēkas 
šo pašu pakalpojumu piedāvā tiešsaistē (online homework 
help). Arvien vairāk bibliotēku kļūst pieejamas 24/7 režīmā 
un izmanto pašapkalpošanās sistēmas. Jāatzīst, ka lielākoties 
visi jauninājumi ir saistīti ar informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju izmantojumu: bibliotēku mobilās lietotnes, 
robottehnoloģijas, satura kūrēšana (content curation), tēmturu 
(hashtag) izmantošana bibliotēku pasākumos (lai uzdotu 
jautājumus, aptaujātu apmeklētājus, dalītos ar attēliem u. c. 
informāciju), integrētie plaukti (integrated shelving), kas dod 
iespēju blakus izvietot kā fizisko, tā digitālo krājumu. Inovāciju 
un tehnoloģiju sakarā patīkama bija atziņa, ka bibliotēku 
tehnoloģijas tomēr jāveido uz bibliotēku principiem.

Bibliotēku mārketings
Par bibliotēku mārketinga guru dēvētā Floridas Universitātes 
profesore Kristija Kūnca (Christie Koontz) savā lekcijā par 
bibliotēku mārketingu apskatīja tā pamatprincipus. Nekas 
būtiski jauns, taču, ja gribam īstenot patiešām veiksmīgu 
mārketingu, bez šo principu ievērošanas neiztikt. Labs 
mārketings nav iespējams bez mārketinga stratēģijas, misijas 
un mērķiem, tirgus izpētes un segmentācijas, mērķgrupu 
noteikšanas, darbības plāna. Nevar plānot mārketingu un 
rakstīt mārketinga plānu, ja nav izpratnes, kas mārketings 
patiesībā ir, piemēram, ja nav mērķa, ja nav notikusi izpēte, 
mērķgrupu noteikšana u. tml. Ļoti svarīga ir arī īstenotā 
mārketinga novērtēšana – kas ir izdevies, kas nav, rezultātu 
izvērtēšana. Bibliotēku gadījumā svarīgi ielāgot, ka mārketinga 
produkti var būt ne tikai grāmatas, bet arī personas, piemēram, 
bibliotekāri, vieta, telpa, ideja. Lektore akcentēja, ka nav 
katrreiz jāizgudro jauns mārketinga projekts, var izmantot arī 
jau iepriekš īstenotu projektu, kas realizēts pirms vairākiem 
gadiem, un īstenot to atkārtoti – atsvaidzinātā veidā. Labi 
rezultāti parasti ir bibliotēku mārketingam, izmantojot speciālās 
kolekcijas.

Svarīgs jaunums – lietotāju sasniegšana, komunikācija ar 
lietotājiem, bibliotēkas mārketings strauji pāriet no bibliotēku 
tīmekļa vietnēm, kas arvien vairāk zaudē apmeklējumu, uz 
sociālajiem tīkliem un viedtālruņiem.

Konferencē tika prezentēti IFLA Menedžmenta un mārketinga 
sekcijas Starptautiskās bibliotēku mārketinga balvas 
(International IFLA BibLibre Marketing Award) 2016. gada 
laureāti. Trešās vietas ieguvējas ir Saulainā krasta (Sunshine 
Coast) bibliotēkas no Austrālijas par saviem netradicionālajiem 
pasākumiem, kas tika organizēti, lai pievērstu iedzīvotāju 
uzmanību bibliotēkām. Otrā vieta: Ksiamenas (Xiamen) 
Universitātes bibliotēkai no Ķīnas par bibliotēkas lietotāju 
pieredzes un viedokļu izmantošanu bibliotēkas pakalpojumu 
popularizēšanā. Pirmā vieta: Vankūveras publiskajai 
bibliotēkai (Kanāda) par veikto reklāmas kampaņu jaunajai 
bibliotēkas “Iedvesmas laboratorijai” (Inspiration Lab). 
Plašāku informāciju par Starptautiskās bibliotēku mārketinga 
balvas 2016. gada laureātiem un pretendentiem sk.: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRu3GSvaE_M.

Lielisks veids kā popularizēt bibliotēku, tās krājumu un 
pakalpojumus, kā arī iespēja dokumentēt ikdienu, vēsturi, 
iesaistīt lietotājus, iedzīvotājus ir “Vikipēdija”, kam konferencē 
bija veltīts gan atsevišķs stends izstādē, gan referātu sesija. 
Arvien vairāk bibliotēku iesaistās “Vikipēdijas” veidošanā, 
tādējādi gan popularizējot sevi, gan uzlabojot savas 
profesionālās iemaņas, gan pilnveidojot šīs tiešsaistes 
enciklopēdijas saturu.

“Jaunie bibliotekāri”
Interesanta saruna izvērtās par terminu “jaunie bibliotekāri” 
(new librarians). Tika uzsvērts, ka šajā gadījumā runa nav 
par vecumu, bet gan par attieksmi un dzīvesveidu. Tam, ko 
mūsdienās dara “jaunie bibliotekāri”, nav robežu. Viņi dara 
visu, turklāt nepārtraukti mācās, apgūst ko jaunu un to ievieš, ir 
aktīvi sociālajos tīklos, kas pārsvarā tiek izmantoti kā platforma, 
lai apmainītos ar idejām un dalītos ar informāciju. Ambivalenti 
vērtējama “jauno bibliotekāru” tieksme pēc karjeras – no 
vienas puses, tas sekmē mērķu un rezultātu sasniegšanu, 
inovāciju ieviešanu, bibliotēku ietekmes palielināšanu, taču, 

Kolumbusas Parsons filiālbibliotēka un tās mājasdarbu palīdzības centrs skolēniem. Māras Jēkabsones foto

Interesants jaunums ir apģērbu 
noma bibliotēkā, ko praktizē 

Austrālijas bibliotēkas

“

https://www.youtube.com/watch?v=ZRu3GSvaE_M
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no otras puses, novērots, ka viņi diezgan bieži mēdz pamest 
bibliotēkas un aiziet tur, kur ir iespēja gūt labāku atalgojumu 
un citas iespējas. Vairāki konferences dalībnieki norādīja, 
ka bibliotekāra profesijā vairums tomēr nerunā par karjeru, 
bet par aicinājumu un cilvēcību, par vēlmi palīdzēt un darīt 
pasauli labāku.

Būt aktīvākiem
Tika atzīts, ka pārmaiņas notiek, taču vairumā bibliotēku tās 
notiek pārāk lēni un ir vajadzīga aktīvāka attieksme un rīcība. 
Bibliotekāriem ir jābūt pārmaiņu motoriem, kas nevis iet līdzi 
pārmaiņām vai seko tām, bet paši veido pārmaiņas vai pat tās 
izraisa. Lai tā notiktu, vispirms jāmainās pašiem, taču galvenais 
ir nestāvēt uz vietas, bet attīstīties un mainīties – kā savā 
prezentācijā uzsvēra Orhūsas bibliotēkas “Dokk1” pārstāve 
Marīe Estergorda (Marie Østergård): brīdī, kad mēs pārstājam 
attīstīties, mēs mirstam (the minute we stop evolving we die).

Detalizētu konferences programmu un citu informāciju par 
konferenci sk. konferences tīmekļa vietnē: http://2016.ifla.org. 
Konferences foto iespaidus sk. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bibliotēku attīstības centra “Facebook” lapā: https://
www.facebook.com/lnb.bac/photos/?tab=album&album_
id=1172836422790730, videoierakstu no stāstījuma par 
konferenci sk. Latvijas Nacionālās bibliotēkas “YouTube” 
kanālā: https://www.youtube.com/watch?v=BhglRTgRYVo.

2018. gadā IFLA ģenerālkonference notiks Kualalumpurā 
Malaizijā, 2017. gadā – tepat Vroclavā Polijā. Aicinu Latvijas 
bibliotekārus nekautrēties un pieteikties dalībai konferencē 
ar referātiem. Latvijas bibliotēkām ir, ar ko lepoties un par ko 
stāstīt. Latvijas bibliotēku darbs tiek veikts gana augstā līmenī, 
lai varētu iedvesmot bibliotēkas visā pasaulē. Uzdrošinieties un 
piesakieties!

Grāmatu strūklaka pie Sinsinati (Cincinnati) 
bibliotēkas. Māras Jēkabsones foto

Sinsinati bibliotēkas “makerspace”, kas meistarotgribētājiem 
piedāvā visdažādākās tehnikas iespējas. Māras Jēkabsones foto

 

MāRA JēKABSONE

Konference “DigiGo”: kā strādāt 
ar jauniešiem digitālajā vidē

2016. gada 6. oktobrī Rīgā notika konference “DigiGo – 
digitālais jaunatnes darbs”. Konferenci organizēja Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra, un tā pulcēja pārstāvjus 
no dažādām institūcijām un organizācijām, kas strādā ar 
jauniešiem. Konferences programmā bija gan referāti par 
sociālo mediju tendencēm un digitālo jaunatnes darbu, gan 
tematiskās darbnīcas par aktuālajiem digitālajiem rīkiem 
un to izmantošanu darbā ar jauniešiem. Arī bibliotēkas 
strādā ar jauniešu mērķauditoriju, tāpēc bija svarīgi uzzināt 
jaunāko informāciju gan par to, kādi ir mūsdienu jaunieši, gan 
digitālā vide.

Sociālo mediju fenomens
Sociālie mediji ir visstraujāk augošais mediju veids, atzina 
konferences lektors, digitālā mārketinga speciālists Artūrs 
Mednis. Izpētīts, ka jaunieši internetā dzīvo jau 99 %, sociālos 

tīklus lieto 93 % jauniešu, turklāt tikai 9 % šim mērķim izmanto 
datorus. Vairums jauniešu ir sasniedzami sociālajos tīklos 
telefonā cauru diennakti – tas jāņem vērā ikvienam, kas vēlas 
strādāt ar šo mērķauditoriju. Starp citu, visstraujāk augošā 
sociālo mediju auditorija, kas šobrīd visaktīvāk ienāk sociālajos 
tīklos, ir cilvēki vecumā no 30 līdz 50 gadiem. Tas gan nemazina 
paaudžu plaisas paplašināšanos – vecāki un bērni runā 
dažādās valodās un pilnībā nesaprot viens otru. Piemēram, 
daudzi jaunieši mūsdienās vairs nezina, kas ir CD un DVD vai 
radio, viņi klausās mūziku un skatās filmas “Spotify”. Sociālie 
mediji ir radījuši arī ātruma kultu – cilvēkiem nav laika gaidīt 
kvalitatīvu rezultātu, kā arī izvērtēt pie viņiem nokļuvušās 
informācijas saturu.

Lai veiksmīgi uzrunātu mērķauditoriju, ir jāzina, kur šī 
auditorija atrodas, ko tā dara un kas tai patīk. Vispopulārākā 
jauniešu uzturēšanās vieta šobrīd ir sociālais tīkls “Facebook”. 

“Draugiem.lv” ilgi spēja izturēt šī starptautiskā tīkla konkurenci, 
taču jaunieši arvien vairāk pamet “Draugiem.lv” un pāriet uz 

http://2016.ifla.org
https://www.facebook.com/lnb.bac/photos/?tab=album&album_id=1172836422790730
https://www.facebook.com/lnb.bac/photos/?tab=album&album_id=1172836422790730
https://www.facebook.com/lnb.bac/photos/?tab=album&album_id=1172836422790730
https://www.youtube.com/watch?v=BhglRTgRYVo
Draugiem.lv
Draugiem.lv
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A. Mednis demonstrē jaunākās sociālo mediju tendences. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras foto

“Facebook”. Pēc “Facebook” otrs populārākais tīkls jauniešu 
vidū ir “Snapchat”, īpaši pusaudžiem. Ir jāsaprot, ka pilnībā 
ir mainījies mediju patēriņš un to satura ražošana, uzsvēra 
A. Mednis. Dalīties ar saturu mūsdienās ir tas pats, kas to 
radīt. Līdz ar to jaunieši ir kļuvuši par satura ražotājiem pilnīgi 
citā izpratnē nekā līdz šim. Taču, lai uzrunātu jauniešus, ar 
atrašanos tīklā vien nepietiek, ir jārada saturs, ar kuru jaunieši 
vēlas dalīties.

Patērētāji, kuros jāieklausās
Biedrības “Apvienība JUMS” pārstāve Solvita Jirgensone 
atgādināja, ka šodien dzīvojam patērētāju sabiedrībā – 
mūsdienu jaunieši patērē pilnīgi visu, tajā skaitā viens otru. 
Viss mūsdienās tiek pārdots, taču uz to var paraudzīties 
no dažādiem skatpunktiem. Arī uzmanības pievēršana ir 
pārdošana, un pārdot var arī sabiedriskā labuma lietas. Jaunieši 
vēlas visu iegūt ātri, un lai tas būtu forši un noderīgi tūlīt. Taču 
uz jautājumu “kas ir forši?”, visticamāk atbildi nebūs iespējams 
saņemt. Atliek pētīt, kādu saturu jaunieši patērē. Populārākā 

“Facebook” lapa jauniešu vidū ir “Toma Joki”. Kā pievērst 
jauniešu uzmanību kvalitatīvam saturam? Ar stāstu. Un tam ne 
vienmēr ir nepieciešama dārga tehnika, uzsvēra A. Mednis.

S. Jirgensone aicināja ieklausīties jauniešos un ļaut viņiem 
runāt. Lai jaunieši paši stāsta par jūsu pasākumiem, dalās ar 
bildēm, iespaidiem un atzinumiem! Ja gribat zināt jauniešu 
domas, vaicājiet to viņiem! Un klausieties, nevis runājat paši.

Kā izskatāmies sociālajos tīklos
S. Jirgensone konferencē vadīja tematisko darbnīcu par kritisko 
domāšanu un atbildību sociālajos un digitālajos medijos. 

Ne tikai jaunieši, bet arī pieaugušie mēdz neatšķirt medijos 
cirkulējošos faktus un viedokļus, tāpēc kritisko domāšanu 
attīstīt ir ļoti svarīgi. To var mēģināt darīt, piemēram, analizējot 
sociālajos tīklos notiekošo. Katrs no mums sociālajos tīklos 
rada savu zīmolu, uz kuru ik pa laikam ir lietderīgi palūkoties 
no malas. Pamēģiniet, piemēram, atbildēt uz jautājumu: “vai 
tu esi, vai tu jūti sevi tādu, kāds tu izskaties sociālajos tīklos?”. 
Būtu liekulīgi apgalvot, ka mēs neesam tie, ko ievietojam 
sociālajos tīklos, ar ko dalāmies, kam sekojam. Var arī 
izmēģināt nelielu testu – pēc ierakstiem, video un bildēm, ar 
ko cilvēks pēdējā laikā ir dalījies sociālajos tīklos, mēģināt 
noteikt viņa personības pazīmes: vecumu, dzimumu, profesiju, 
nodarbošanos, izglītības un intelekta līmeni, ģimenes stāvokli, 
hobijus u. tml. Ticiet man, rezultāti jūs pārsteigs!

S. Jirgensone aicināja sociālos tīklus izmantot dažādiem 
mērķiem: komunikācijai, pašizpausmei, pašattīstībai, karjeras 
veidošanai, atbalstītāju un sponsoru meklēšanai utt. Rūpīgi 
pārdomājiet, kam sekojat. Arī sekojot var sasniegt sākumā 
šķietami nesasniedzamu personu vai organizāciju. Uzmanieties 
ar sensitīvām tēmām, labāk tās neaizskart. Arī sociālajos tīklos 
uzturiet savas vērtības, veidojiet pozitīvu tēlu un bez žēlastības 
izdzēsiet tos, kas traucē sasniegt mērķi vai kaitē reputācijai.

Aktuālie digitālie rīki
Jauniešu studijas “BaMbuss” vadītāja Līga Siliņa demonstrēja 
vairākus mūsdienās populārus digitālos rīkus:
“Facebook” ir sociālais tīkls, kas šobrīd aug visstraujāk un 

visticamāk arī turpinās augt;
“Draugiem.lv” ir aktuāls jauniešiem līdz 13 gadiem un 

vecākiem cilvēkiem, tāpēc to var izmantot šo mērķauditoriju 
sasniegšanai;

“Twitter” lēnām mirst, jaunieši strauji iet prom no turienes, to 
vairāk izmanto organizācijas savai komunikācijai;

Draugiem.lv
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“Instagram” ir vizuālās komunikācijas vieta, kas ļoti populāra 
jauniešu vidū, tā ir arī labs veids, kā ietaupīt laiku, jo tajā 
ievietotās bildes var ērti sasaistīt ar “Facebook”;

“YouTube” var veidot savu videokolekciju, kā arī nodrošināt 
pasākumu tiešraides;

“Google+” Latvijā nav pārāk populārs, visvairāk to izmanto 
formu, piemēram, aptaujas anketu vai pasākumu reģistrācijas 
formu veidošanai, dokumentu un kalendāra koplietošanai, šī 
rīka priekšrocība ir iespēja veidot personu lokus jeb grupas;

“Pinterest” lieti noder interešu loka veidošanai;
“Skype” lietošana ir ērtāka datorā, nevis telefonā, kas mazina tā 

popularitāti;
“WhatsApp” noder ātrai saziņai internetā, ir lieliski 

izmantojams telefonā, turklāt ziņas var arī ierunāt, līdzīgi rīki ir 
“Messenger” un “Hangouts”;

“LinkedIn” ir profesionālās darbības rīks, CV, kas noder 
profesionālo kontaktu veidošanai un sadarbībai, profesionālai 
sevis demonstrēšanai un pārdošanai, svarīgi, ka šeit var 
norādīt arī brīvprātīgo pieredzi;

“Snapchat” ir ļoti populārs pusaudžu vidū, šī tīkla īpatnība ir, ka 
tur ievietotais saturs jeb stāsts (parasti attēls) pēc 24 stundām 
automātiski izdzēšas;

“Doodle” rīks noder tikšanās plānošanai;
“AnyMeeting” ir labi lietojams vebināru organizēšanai;
“Vine” ir videorīks, kur tiek izplatīti 6 sekunžu video, ļoti 

populārs ASV;
“Nutshell” diemžēl pieejams tikai „iPhone” lietotājiem, taču 

tā pievilcība slēpjas iespējā veidot īsus video no attēliem, 
līdzīgs rīks citu ierīču īpašniekiem ir “SnapMovie”;

“Actionbound” var izmantot spēļošanai telefonā, ar šī rīka 
palīdzību var izveidot spēli un iekļaut tajā, piemēram, arī 
bibliotēku;

“ManaBalss.lv” ir lielisks rīks viedokļa paušanai par valstiskiem 
jautājumiem, ja iniciatīva gūst pietiekamu atbalstītāju skaitu, 
tai ir izredzes tikt izvirzītai uz balsošanu Saeimā.

Pārdomājot garo iespēju uzskaitījumu, der atcerēties divas 
vērā ņemamas atziņas par sociālajiem un digitālajiem medijiem, 
kuras tika akcentētas arī konferences gaitā: 1) visi šie mediji 
ir viens liels laika zaglis; 2) katrs rīks ir domāts citam mērķim 
un citai mērķauditorijai, liela kļūda ir dublēt vienu un to pašu 
saturu visos tīklos.

“Facebook” triki
Tā kā populārākais rīks šobrīd ir “Facebook”, lūk, daži ieteikumi 
šī sociālā tīkla lietotājiem:

• ziņas garums nedrīkst pārsniegt 250 rakstu zīmes – jo īsāks 
teksts, jo vairāk tas sasniegs, par optimālu ziņas apjomu tiek 
uzskatītas 80 zīmes;

• arī garus video nav ieteicams veidot, jo tādus šodien 
nevienam nav pacietības skatīties;

• veiksmīgi ir iekļaut tekstā jautājumus;
• ļoti nozīmīga ziņas sastāvdaļa ir attēls, ja nebūs attēla, būs 

maz cilvēku, kurus ziņa interesēs;
• ja tiek veidots attēls, teksts nedrīkst aizņemt vairāk par 20 % 

no tā, tas pats attiecas uz plakātiem;
• emociju izmantošana paaugstina ziņas “vērtību”;
• rūpīgi jāvēro, kurā laikā ziņas visvairāk tiek lasītas, un jāliek tās 

aptuveni pusstundu pirms šī aktīvā laika.

Novērots, ka sociālie tīkli visvairāk tiek skatīti no rīta brokastu 
laikā un vakarā pirms gulētiešanas. Nav iespējams strādāt 
sociālajos tīklos no plkst. 9.00 līdz 17.00. Ja ir vēlme sasniegt 
rezultātu, sociālajos tīklos jādzīvo nepārtraukti, un arī par 
privāto dzīvi sociālajos tīklos jāaizmirst.

Mērķis vai līdzeklis
Pārdomas rosinošas bija projekta “Screenagers international 
research project” gaitā gūtās atziņas, kuras konferencē 
prezentēja Īrijas Nacionālās jaunatnes padomes pārstāve 
Odrija Reilija (Audrey Reilly). Digitālie rīki nenoliedzami palīdz 
uzlabot darbu ar jauniešiem – šādu apgalvojumu pauž 79 % 
jaunatnes darbinieku Dānijā. Taču pārsteidzoši ir dati par to, ka, 
piemēram, 48 % Somijas jaunatnes darbinieku trūkst zināšanu 
darbā ar sociālajiem un digitālajiem medijiem. Pētījumā 
secināts, ka vislielākās grūtības sagādā nepietiekamas prasmes 
un vāja informācijas un komunikācijas tehnoloģiju bāze. 
O. Reilija akcentēja, ka digitālajam jaunatnes darbam ir tāds 
pats mērķis kā jaunatnes darbam vispār.

Sociālie mediji un digitālie rīki ir tikai līdzeklis mērķa 
sasniegšanai. Turklāt sociālajos tīklos ir jāspēj būt. Un tas nav tik 
vienkārši, kā pirmajā mirklī šķiet. Taču nenoliedzami mūsdienās 
tā ir iespēja sasniegt mērķi un gūt panākumus, īpaši darbā ar 
jauniešiem.

Konferences fotogalerija aplūkojama Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras tīmekļa vietnē: http://jaunatne.gov.lv/
lv/galerija/regionala-konference-digigo-digitalais-jaunatnes-
darbs-06102016.

O. Reilija prezentē pārdomas rosinošus jaunatnes darbinieku 
viedokļus. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras foto

S. Jirgensones piedāvātais “Facebook” tests ļāva paraudzīties ar citām acīm 
arī pašiem uz sevi. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras foto

ManaBalss.lv
http://jaunatne.gov.lv/lv/galerija/regionala-konference-digigo-digitalais-jaunatnes-darbs-06102016
http://jaunatne.gov.lv/lv/galerija/regionala-konference-digigo-digitalais-jaunatnes-darbs-06102016
http://jaunatne.gov.lv/lv/galerija/regionala-konference-digigo-digitalais-jaunatnes-darbs-06102016
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IEVA KOKOREVIčA

Medijpratība un informācijpratība – 
aizvien aktuālākas: atskats uz 2. Eiropas 
Medijpratības un informācijpratības forumu

Aizvadītajā vasarā eksperti no vairāk nekā 25 UNESCO 
dalībvalstīm pulcējās 2. Eiropas Medijpratības un 
informācijpratības forumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
Rīgā. Speciālisti bija vienisprātis, ka prasmēm kritiski izvērtēt 
informāciju un analizēt mediju sniegto saturu ir izšķiroša 
nozīme, lai sabiedrība spētu orientēties un dzīvot jēgpilni 
mūsdienu informācijas, mediju un komunikācijas vidē. 
Vairāki sarunu temati tika veltīti bibliotēku lomai un iespējām 
medijpratības veicināšanā.

2. Eiropas Medijpratības un informācijpratības forums Rīgā 
norisinājās 27.–29. jūnijā. Forumu rīkoja UNESCO Sekretariāts, 
Eiropas Komisija un Globālā alianse sadarbībai medijpratības 
un informācijpratības jomā (Global Alliance for Partnerships on 
Media and Information Literacy, GAPMIL) sadarbībā ar Latvijas 
Republikas valdību. Pasākuma uzmanības centrā bija jautājumi 
par to, kā medijpratība un informācijpratība var veicināt 
atvērtas un drošas vides un sabiedrības veidošanos mūsdienu 
medijiem bagātajā laikmetā. (1) Kā atzīmēja foruma organizētāji, 
viens no digitālās revolūcijas izaicinājumiem ir sabiedrības 
pārveide, cilvēkiem no pasīviem mediju un informācijas 
lietotājiem kļūstot par aktīviem un kritiskiem to lietotājiem, 
t. sk. satura radītājiem un izplatītājiem. Cilvēki dažkārt nespēj 
orientēties faktos, neatšķir patiesību no baumām, nespēj 
identificēt propagandas vai sabiedrisko attiecību radīto saturu, 
reizēm pat melus un maldīgu informāciju uztver kā patiesību, 
ticot visam, kas pieejams medijos, t. sk. sociālajos medijos, 
blogos un mājaslapās. Robeža starp vārda un izpausmes 
brīvību un nepareizu mediju izmantošanu, veicinot cenzūru, 
naidu, bailes un dezinformāciju, ir ļoti trausla. (1)

Viens no izšķirīgajiem aspektiem – 
cilvēcība un empātija
Forumā tika analizēta sabiedrība informatīvajā vidē un tās 
vajadzības, meklējot atbildes uz jautājumiem, kādēļ cilvēki 
bieži izvairās vai noliedz informācijas esamību, kā cilvēki 
pieņem lēmumus, kā viņus uzrunāt un iesaistīt. Vairāki 
eksperti, kas uzstājās forumā, uzsvēra, ka viens no izšķirīgajiem 
aspektiem ir cilvēcība un empātija. Arī Latvijas Republikas 
kultūras ministre, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas 
prezidente Dace Melbārde, forumu noslēdzot, izcēla sociālo 
prasmju, jo īpaši empātijas, emocionālās inteliģences un 
savstarpējas cieņas kā domāšanas veida lomu medijpratībā un 
informācijpratībā: “Tā kā 21. gadsimta medijpratība lielā mērā 
ir balstīta komunikācijas procesā, šīs īpašības, ne tikai prasmes, 
ir izšķirīgas mūsu iespējās reaģēt uz saņemto informāciju, 
piedalīties sarunā un veidot saturu.” (2)

Foruma laikā tika sagatavotas rekomendācijas par medijpratību 
un informācijpratību mainīgajā mediju un informācijas vidē. 
Rīgas rekomendācijas (Riga Recommendations on Media 
and Information Literacy in a Shifting Media and Information 

Landscape) aicina UNESCO dalībvalstis un ieinteresētās 
puses (interneta un tehnoloģiju uzņēmumus, izglītotājus, 
bibliotekārus, žurnālistus, izdevējus u. c.) atzīt, ka medijpratība 
un informācijpratība ir dzīves kodols, kas var likt pamatus 
ilgtspējīgai attīstībai. (2)

Nepieciešama medijpratības un 
informācijpratības integrācija 
mācību procesā

Foruma laikā tika uzsvērta nepieciešamība pēc plašākas 
digitālās industrijas iesaistes un ilgtspējīgas nacionālās 
politikas veidošanas, lai nodrošinātu medijpratības un 
informācijpratības integrāciju formālajā, neformālajā un 
ikdienas mācīšanās procesā. Lai gan mūžizglītības pieeja 
medijpratības un informācijpratības veicināšanā ir būtiska 
jebkurā vecuma grupā, īpaši izceļama ir jauniešu auditorija. 
Veids, kādā jaunieši saņem informāciju, kļūst arvien 
haotiskāks – tie ir draugu ieteikumi, sociālo mediju ieraksti 
u. tml. UNESCO īstenotajā aptaujā 54 % jauniešu atklāj, 
ka viņi nezina, vai nav pārliecināti par savām zināšanām, kā 
internetā reaģēt, piemēram, uz radikāla un ekstrēma satura 
informāciju. Vairāk nekā puse jauniešu atzīst, ka naidpilna un 
radikāla informācija ir visbiežāk sastopama “Facebook”, 14 % 
to pamanījuši “YouTube”, bet vismazāk tas konstatēts ziņu 
kanālos un “Twitter” (attiecīgi 9 % un 8 %). (2) Eksperti foruma 
laikā daudzkārt uzsvēra, ka līdzās skolām un bibliotēkām 
dialogam ar mediju lietotājiem ir jānotiek arī individuālā 
līmenī. Starpkultūru un starpreliģiju dialoga trūkums medijos 
veicina dezinformāciju, stereotipus un bezjūtīgumu. Tāpēc 
medijpratības un informācijpratības apguvei ir jābūt integrētai 
izglītībā, balstoties uz empīrisko pieredzi. (2)

Medijpratības apguve 
bibliotēkās – veiksmīga un vairāk 
popularizējama

Atsevišķas sesijas forumā tika veltītas medijpratības apguvei 
bibliotēkās. Bibliotēkas visā pasaulē, īpaši publiskās bibliotēkas, 
aizvien biežāk kļūst par vietējās kopienas mūžizglītības 
centriem, palīdzot attīstīt jaunas prasmes dažādās jomās, 
īpašu uzmanību pievēršot medijpratībai un informācijpratībai. 
Bibliotēkās visu vecumu interesentiem iespējams apgūt 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmes un rīkus, 
lai meklētu, izvērtētu un izmantotu informāciju, kā arī attīstīt 
kritiskās domāšanas prasmes. Tomēr forumā tika atzīmēts, ka 
bibliotēku darbs un ieguldījums medijpratības veicināšanā ir 
nepietiekami atzīts un maz pārstāvēts esošo medijpratības 
politikas nostādņu veidošanā. (3) Jautājumi, kas jārisina: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/riga_recommendations_on_media_and_information_literacy.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/riga_recommendations_on_media_and_information_literacy.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/riga_recommendations_on_media_and_information_literacy.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/riga_recommendations_on_media_and_information_literacy.pdf
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kā bibliotekāri redz savu lomu medijpratības attīstīšanā? 
Vai apzināmies ietekmi medijpratības politikas nostādņu 
veidošanā? Kādi ir ierobežojumi, cik reāla ir iesaiste? Kādas ir 
sadarbības iespējas starp bibliotēkām un citiem spēlētājiem? 
Vai bibliotekāri ir pietiekami kvalificēti efektīvam darbam 
medijpratības jomā?

Kā, daloties pieredzē, informēja Lēna Toivonena (Leena 
Toivonen), Valkeakoski pilsētas bibliotēkas vadītāja Somijā, 
Eiropas Bibliotēku informācijas un dokumentācijas asociācijas 
(European Bureau of Library Information and Documentation 
Associations, EBLIDA) pārstāve, Somijā veiktas bibliotēku 
aptaujas rezultāti rāda, ka izplatītākā metode medijpratības 
apguvei ir skolu vizītes. Parasti izvēlētā mērķauditorija ir 
skolēni vecumā no 9 līdz 18 gadiem, tikai nelielai daļai 
bibliotēku ir piedāvājums arī jaunākai auditorijai. Vairāk nekā 
puse no bibliotēkām piedāvā medijpratības nodarbības arī 
pieaugušajiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Medijpratības 
stiprināšana ir iestrādāta valsts politikas pamatnostādnēs. 
Mācību plānošanā un organizēšanā bibliotēkas aktīvi 
sadarbojas ar skolām un citām institūcijām. (4) Tika atzīts, ka 
ar šo jomu nākotnē saistās daudzi izaicinājumi: to ietekmē 
gan strauja tehnoloģiju attīstība, gan mācību metožu 
izmaiņas; pieaug attēlu un valodu (īpaši angļu valodas) 
izmantošanas nozīme. Pie problēmjautājumiem tika norādīts, 
ka medijpratības metodiskie materiāli pašlaik netiek atsevišķi 
apkopoti un sistematizēti, būtu nepieciešama datubāze ar 
labās prakses piemēriem. Aktuāls jautājums medijpratības 
kontekstā ir arī bibliotēku personāla izglītība, pedagoģiskās, kā 
arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmes. (4) To 
kā izaicinājumu Latvijā atzina arī Latvijas Universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes Informācijas pārvaldības studiju programmas 
direktore Baiba Holma.

Saistībā ar profesionālās informācijas resursu apkopošanu kā 
veiksmīgs piemērs forumā tika prezentēts Vācijas bibliotēku 
asociācijas portāls “ www.informationskompetenz.de ”, kurā tiek 
apkopotas ar šo jomu saistītās aktualitātes, standarti, mācību 
materiāli un statistika.

Latvijā labas iespējas, pateicoties 
plašam bibliotēku tīklam
Medijpratība kā vienots koncepts ietver zināšanas, 
prasmes un attieksmes, kuras nav attīstāmas atsevišķi. Tās 
ir neaizvietojamas studiju procesā un ir nepieciešamas 
arī ikdienas dzīvē. Praksē medijpratības veicināšanā būtu 
jāiesaistās vairākiem mediatoriem (vecākiem, skolām, 
bibliotēkām, plašsaziņas līdzekļiem u. c.), tomēr vairumā 
gadījumu šī mērķa īstenošanai pietrūkst jaudas. (3) Tika 
atzīmēts, ka Latvijā šajā ziņā ir īpaša situācija – medijpratības 
stiprināšanā, īpaši runājot par bērnu auditoriju, lokālā līmenī ļoti 
būtisku lomu ieņem bibliotēkas, pateicoties plašam bibliotēku 
tīklam un bezmaksas interneta pieejamībai tajās. Saskaņā ar 
starptautisku pētījumu “EU Kids Online”, Latvijā 46 % bērnu 
un jauniešu atzīmējuši, ka lieto internetu bibliotēkās, kamēr 
citviet Eiropā šis rādītājs ir vidēji 12 %. Piektdaļa aptaujāto 
(21 %) atzīmējuši, ka saņēmuši padomus par interneta lietošanu 
no bibliotekāriem, kamēr citviet Eiropas valstīs to atzīmējuši 
tikai 6 %. (5) Liela nozīme bijusi arī projekta “Trešais tēva 
dēls” ieviešanai pirms 10 gadiem, kura rezultātā nodrošināta 
iespēja ikvienam Latvijas iedzīvotājam bez maksas izmantot 
informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas – datortehniku un 
internetu, kā arī saņemt konsultācijas to lietošanā jebkurā 
pašvaldības publiskajā bibliotēkā. Pētījumā par interneta 
lietošanu bibliotēkās 30 % aptaujāto atzīmējuši, ka viens no 

galvenajiem iemesliem interneta lietošanai bibliotēkās ir 
iespēja saņemt atbilstošu palīdzību no bibliotekāriem. (5)

Forumā tika akcentēts, ka modernizētas bibliotēkas ir tiešs 
atbalsts modernai sabiedrībai. Bibliotēkas var aktīvi iesaistīties 
medijpratības veicināšanā – palīdzēt apgūt un uzturēt 
visdažādākās medijpratības formas un mainīties, no grāmatu 
krātuvēm kļūstot par mediju laboratorijām. (6) Daudzi iesaistītie 
bija vienisprātis, ka bibliotēkām vajadzētu kļūt pamanāmākām 
saistībā ar tajās īstenotajām medijpratības aktivitātēm – ir 
vairāk jārunā par tām un intensīvāk jāiesaistās mediju politikas 
un rīcības plānu veidošanā. Jāatgādina, ka medijpratība kā 
viens no rīcības virzieniem ir iekļauta Latvijas mediju politikas 
pamatnostādņu 2016.–2020. gadam īstenošanas plānā. Tā 
ietvaros medijpratībā paredzēts izglītot arī publisko bibliotēku 
bibliotekārus.
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MARTA DZIĻUMA

2016. gads – medijpratības un 
informācijpratības aktualizācijas gads

2015. gada 1. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
Bibliotēku attīstības centrā darbu uzsāka par medijpratības, 
informācijpratības un mūžizglītības projektu koordinēšanu 
atbildīgs darbinieks. Reorganizējot LNB Bibliotēku attīstības 
institūtu, LNB vadība lēma, ka nepieciešams, lai par 
mūsdienu sabiedrības (tajā skaitā ar izglītības, mūžizglītības 
un pašizglītības nodrošināšanu saistīto institūciju) karsto 
tematu – medijpratību – un tā aktuālajiem jautājumiem tiktu 
regulāri apkopota un izplatīta informācija. LNB iesaistījās 
Kultūras ministrijas Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 
2016.–2020. gadam īstenošanas plāna izstrādē, paredzot, 
ka LNB šajos gados izstrādās mācību programmas un 
metodiku, kā arī realizēs pilotprojektu Latvijas bibliotekāru un 
pedagogu profesionālās pilnveides kursiem medijpratībā un 
informācijpratībā. Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 
2016.–2020.gadam un to īstenošanas plānu Latvijas Republikas 
valdība apstiprināja šī gada 8. novembrī.

Dažādos ar medijpratību un informācijpratību saistītos 
dokumentos īpaši uzsvērta bibliotēku loma šo kompetenču 
nodrošināšanā un visa veida palīdzības sniegšanā bibliotēku 
lietotājiem. Bibliotēkas un bibliotekāri par būtiskiem 
medijpratībā un informācijpratībā iesaistītiem dalībniekiem 
tiek uzskatīti pamatoti, jo viņu ikdienas darba auditorija ir 
visu vecumu, visu profesionālo un sociālo grupu sabiedrības 
pārstāvji. Publiskās bibliotēkas jau sen nav tikai vieta grāmatu 
saņemšanai un nodošanai, tās ir tveramas daudz plašāk, jo ir 
savu kopienu centri – vieta, kur iedzīvotāji ierodas lasīt preses 
izdevumus, komunicēt savā starpā, apmeklēt izglītojošus un 
kultūras pasākumus, strādāt ar datoru un internetu, mācīties. 
Līdz ar to bibliotekārs ir cilvēks, kam tiek lūgta palīdzība 
gan tehnisku jautājumu risināšanā darbā ar informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijām, gan arī viedokļu noskaidrošanā un 
apmaiņā. Tāpat bibliotekārs rīko izglītojošas aktivitātes savai 
kopienai, un bibliotēka ļoti bieži ir šo aktivitāšu norises vieta.

LNB Bibliotēku attīstības centra darbinieki par medijpratības 
un informācijpratības jautājumiem informējuši bibliotēku 
speciālistus gan savos, gan reģionu bibliotēku organizētajos 
profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumos. 
Gada nogalē – 8. decembrī – notika Bibliotēku attīstības 
centra organizētais medijpratībai un informācijpratībai 
veltītais seminārs, kur tika iezīmēti būtiski medijpratības un 
informācijpratības aspekti. UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja 
Evija Maļkeviča skaidroja, ka UNESCO aicina uz medijpratību 
un informācijpratību raudzīties daudz plašāk nekā tikai uz 
spēju darboties ar plašsaziņas līdzekļiem – tās ir zināšanas un 
prasmes strādāt ar visa veida multivides un citiem informācijas 
sniedzējiem (bibliotēkām, arhīviem, muzejiem, interneta 
u. c. resursiem) neatkarīgi no izmantotajām tehnoloģijām, 
kā arī mūsu attieksmes un vērtību izpratnes. Tika uzsvērta 
medijpratības un informācijpratības nozīme, jo tā dod iespēju 
iedzīvotājiem izprast informācijas sniedzēju funkcijas un 
kritiski izvērtēt to sniegto saturu, lai pieņemtu pamatotus 
lēmumus. Drošāka interneta centra izglītības vadītāja Liene 
Valdmane uzsvēra kritiskās domāšanas pamatprincipus un to 
nozīmi medijpratības kontekstā. L. Valdmanes priekšlasījumā 
ne reizi vien izskanēja doma, ka mūsdienu pieaugušie ir 
fragmentāras informācijas paaudze: lielākā daļa ātri klikšķina 

lapas un pārskrien informācijai, neatrodot laiku iedziļināties. 
Attiecībā uz bērniem un jauniešiem L. Valdmane norādīja, ka 
interneta lietošanas mērķi un iemesli visbiežāk ir pasīva satura 
lietošana, radošai izpausmei un satura veidošanai atvēlot vien 
niecīgu interneta lietošanas daļu. UNESCO Medijpratības un 
informācijpratības katedras Latvijas Universitātē vadītāja Guna 
Spurava pievērsās bibliotekāra kā mediatora (zināšanu un to 
uztvērēja – bibliotēkas lietotāja) konceptam medijpratības 
kontekstā, savukārt valodnieks Aldis Lauzis skaidroja terminu 
veidošanas pamatprincipus (nav noslēpums, ka tieši “pratību” – 
dažādu nozaru izglītotības – jēdzienu latviskošana šobrīd 
rada ne mazums grūtību). Ar priekšlasījumu “Medijpratība: 
nozīme Latvijas un Eiropas kontekstā un Kultūras ministrijas 
plānotie pasākumi tās attīstīšanai” uzstājās Kultūras ministrijas 
Mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele, kas runāja 
ne tikai par nākamo gadu plāniem Latvijā, bet iezīmēja arī 
tādus medijpratības aspektus kā sabiedrības radikalizācija un 
kaimiņvalsts Krievijas naratīvu ietekmes un pazīmju pazīšana 
Latvijas informatīvajā telpā. Kinokritiķe un Nacionālā kino centra 
vadītāja Dita Rietuma ieskicēja to, kādu dimensiju medijpratībai 
un informācijpratībai piešķir jebkura vecuma cilvēka izglītotība 
kino jautājumos (cinema literacy – kino pratība vai filmpratība), 
kino valodas un montāžas principu pārzināšana, kas ļauj atpazīt 
manipulācijas pazīmes audiovizuālajos materiālos.

Semināra sākuma un beigu daļā Latvijas publisko bibliotēku 
pārstāvji tika aicināti izteikt savas domas par medijpratības 
un informācijpratības atslēgas vārdiem, kā arī par savām 
pilnveidojamajām zināšanām un prasmēm. Medijpratības 
un informācijpratības kompetenču attīstībai turpmākajos 
gados LNB Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas 
Universitāti, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Kultūras 
ministriju izstrādās profesionālās pilnveides programmu, 
materiālus un metodiku, kā arī veiks mācību pilotprojektus, kur 
skolnieku/studentu lomās būs Latvijas bibliotekāri un pedagogi.

LNB Bibliotēku attīstības centrs turpina darbu pie dažādu 
metodisko materiālu tulkošanas (pieejamības nodrošināšanas 
valsts valodā) un izstrādes, lai Latvijas bibliotēku speciālistiem 
nodrošinātu atbalstu darbā ar dažādiem medijpratības un 
informācijpratības jautājumiem. Šai darbā Bibliotēku attīstības 
centra tuvākie sadarbības partneri ir UNESCO Latvijas 
Nacionālā komisija, Latvijas Universitāte un Kultūras ministrija. 
Par katru nākamo soli Bibliotēku attīstības centrs Latvijas 
bibliotēku pārstāvjus informēs gan bibliotēku vēstkopās, gan 
nozares pasākumos.

Bibliotēkas un bibliotekāri par 
būtiskiem medijpratībā un 

informācijpratībā iesaistītiem 
dalībniekiem tiek uzskatīti pamatoti, 

jo viņu ikdienas darba auditorija ir 
visu vecumu, visu profesionālo un 

sociālo grupu sabiedrības pārstāvji

“

2020.gadam
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Vēl nesen par savu amatu nosaukumiem pārāk 
neaizdomājāmies – bibliotēkās pārsvarā strādāja bibliotekāri. 
Protams, starp viņiem bija arī bibliogrāfi, kataloģizētāji, 
izstāžu veidotāji un noformētāji. Šodien neviens nebrīnās, 
ieraugot bibliotēkas darbinieku sarakstā datorspeciālistus vai 
māksliniekus, taču, ja gribam būt pēc iespējas precīzāki un 
vēlamies, lai bibliotekāra amata nosaukums atbilstu konkrētā 
amata un veicamo pienākumu aprakstam, par to jāpiedomā 
īpaši. Ar dažādu pieeju šī jautājuma risināšanā saskaramies 
arī, lasot nozares profesionālo literatūru svešvalodās, un 
reizēm nākas palauzīt galvu: Kas gan varētu ietilpt “outreach 
librarian” amata pienākumos? Vai “page technician” arī ir 
bibliotekārs?

Pārdomu rosināšanai piedāvājam biežāk sastopamo 
bibliotekāru amatu nosaukumu apkopojumu angļu valodā 
un to pienākumu skaidrojumus – varbūt tas palīdzēs labāk 
izprast profesionālos tekstus, kā arī, saglabājot kritisku pieeju 
citvalstu pieredzei, rosinās idejas pašmāju terminu un amatu 
nosaukumu meklējumos.

Academic liaison librarian – bibliotēkas kontaktpersona 
sadarbībai ar akadēmisko personālu

Academic librarian – strādā akadēmiskajā bibliotēkā, apgādā 
ar informāciju akadēmisko personālu, pētniekus un studentus, 
māca informācijpratību

Adult services librarian – sniedz bibliotekāros pakalpojumus 
pieaugušo auditorijai

Bibliographer – apraksta izdevumus, veido bibliogrāfijas

Cataloguer – apraksta, klasificē, indeksē un kataloģizē visu 
veidu resursus, kas atrodas bibliotēkā, veido tiem metadatus

Cybrarian – bibliotekārs vai pētnieks, kurš izmanto internetu 
kā informācijas avotu

Data librarian – nodarbojas ar datu pārvaldību

Embedded librarian – bibliotekārs, kurš iesaistīts kādas 
nozares vai projekta pētniecības grupā, parasti darbojas ārpus 
tradicionālās bibliotēkas vides

Immigrant services librarian – nodarbojas ar bibliotekāro 
pakalpojumu sniegšanu imigrantiem

Information officer, arī Information manager, Information 
advisor, Information scientist, Information specialist – 
darbojas bibliotēkās un citās ar informācijas piegādi saistītās 
struktūrās (arī privātajos uzņēmumos); amats prasa labas 
iemaņas informācijas meklēšanā un prasmi sagatavot 
informāciju lietotājam viegli uztveramā formā, kā arī atbildību 
par informācijas drošību un aizsardzību

Knowledge manager – attīsta un pārvalda kompleksas 
bibliotēku informācijas sistēmas, strādā ar personālu, plāno 
budžetu, piedalās iestādes politikas veidošanā un nodarbojas 
ar datu aizsardzību

Library assistant – parasti strādā skolu, koledžu un publiskajās 
bibliotēkās, citās struktūrās mēdz dēvēt par Information 
assistant vai Learning resources assistant

Library consultant – sniedz konsultatīvu atbalstu citu 
bibliotēku darbiniekiem un/vai bibliotēkas apmeklētājiem

Library supervisor – veicamie pienākumi lielā mērā atkarīgi 
no bibliotēkas lieluma un specifikas; kopā ar administrāciju 
piedalās bibliotēkas politikas veidošanā un nodarbojas ar 
kvalitātes kontroli

Library technician – asistē bibliotekāriem, palīdzot konsultēt 
lasītājus bibliotēkas katalogu lietošanā, izdevumu meklēšanā 
un atbildot uz vienkāršiem apmeklētāju jautājumiem, kas 
neprasa iedziļināšanos attiecīgajā tēmā, veido ierakstus, kārto 
un izvieto izdevumus plauktos, veic grāmatu un laikrakstu sīko 
remontu, reģistrē apmeklētājus, strādā ar resursu cirkulācijas 
programmu; var būt sīkāks dalījums: Acquisitions technician, 
Assistant librarian, Library aide, Library assistant, Library 
associate, Library clerk, Library specialist, Library technical 
assistant, Page technician

Local studies librarian – apzina, vāc, strukturē un saglabā 
novadpētniecības materiālus

Media specialist – strādā ar visu veidu audiovizuālajām 
iekārtām un aprīkojumu, māca lietotājus, kā izmantot 
multimedijus un ierakstu tehniku; interesanti, ka ASV ar šo 
pašu terminu pieņemts apzīmēt bibliotekārus, kas strādā 
mācību iestāžu bibliotēkās un kuru uzdevums ir veicināt 
informācijpratību un medijpratību, tiesa, pēdējā laikā nomainot 
to ar School librarian

Medical librarian – palīdz veselības aizsardzības speciālistiem 
iegūt un atjaunināt profesionālo informāciju; mēdz strādāt arī ar 
visplašāko sabiedrību, palīdzot iegūt informāciju par veselības 
jautājumiem, veicinot veselībpratību

Outreach librarian – strādā ar īpašām klientu 
kategorijām: cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, trūcīgajiem, 
mazākumtautībām, mājām piesaistītiem senioriem un 
cilvēkiem ar veselības problēmām, bezpajumtniekiem u. c.; 
ja šāds bibliotekārs darbojas universitātes bibliotēkā, tad 
viņa pienākumos ietilpst darbs ar pirmkursniekiem, apmaiņas 
studentiem un mazākumtautību pārstāvjiem

Prison librarian – atbild par cietuma bibliotēkas vadīšanu, 
veidojot neitrālu un rosinošu vidi, kā arī mācot ieslodzītajiem 
informācijpratību

ELITA VĪKSNA, ANDA SALDOVERE

Kā mūs sauc jeb Mūsdienīgi un 
profesijas daudzpusību apliecinoši 
bibliotekāru amatu nosaukumi
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Public librarian – darbojas publiskajās bibliotēkās, nodrošinot 
vietējai kopienai brīvu piekļuvi informācijai, organizējot 
pasākumus, veicinot rakstpratību, informācijpratību un 
mūžizglītības iespējas, kā arī atbalstot vietējo uzņēmējdarbību

Reference librarian – iesaka, interpretē, novērtē informācijas 
resursus, kas atbilst klienta vajadzībām; pēc vajadzības 
sagatavo padziļinātas uzziņas; var darboties attālināti

School librarian, arī Learning resources manager, Learning 
centre manager – darbojas skolās un mācību centros, 
nodrošinot ar mācību līdzekļiem gan skolēnus, gan skolotājus, 
veicina rakstpratības un informācijpratības iemaņas

Serial librarian – strādā ar periodiskajiem izdevumiem

Special librarian – strādā speciālajās bibliotēkās

Subject librarian – nozaru bibliotekārs, kurš specializējies 
noteiktā nozarē, priekšmetā vai disciplīnā; atbild par krājuma 
veidošanu savā nozarē un padziļinātu konsultāciju sniegšanu 
interesentiem

System librarian – organizē un pārvalda informācijas 
tehnoloģijas: elektronisko katalogu, informācijas sistēmas u. c.

Youth services librarian, arī Children’s librarian – bibliotekārs, 
kurš apkalpo bērnus un/vai jauniešus; bieži tiek izdalīts Young 
adult librarian, kurš strādā ar auditoriju vecumā no 12 līdz 18 
gadiem

Standartā LVS ISO 2789:2016 “Informācija un dokumentācija. 
Starptautiskā bibliotēku statistika” dota šāda definīcija:

ārējais apkalpošanas punkts
pakalpojumu punkts ārpus bibliotēkas, kurā lietotājiem regulāri 
pieejami noteikti pakalpojumi

1. piezīme. Šādi punkti atrodas ārpus bibliotēkas telpām, 
piemēram, veco ļaužu pansionātos, sabiedriskajos centros, 
ārstniecības iestādēs u. tml. vietās, kurās deponēti 
bibliotēkas materiāli ierobežotai lietotāju grupai.

2. piezīme. Ietver arī pakalpojumu punktus, kuri piedāvā 
elektroniskos pakalpojumus, ne – iespiestos izdevumus.

3. piezīme. Pie ārējās apkalpošanas punktiem neuzskaita 
pārvietojamās bibliotēkas un to pieturvietas.

4. piezīme. Datorpieslēgums ārpus bibliotēkas telpām 
(piemēram, studentu kopmītnēs) nav uzskatāms par ārējo 
apkalpošanas punktu.

Lai bibliotēku reorganizētu par ārējās apkalpošanas punktu, 
dibinātājs, piemēram, pašvaldība, raksta vēstuli Latvijas 
Bibliotēku padomei ar lūgumu izskatīt konkrētas bibliotēkas 
reorganizāciju un pārveidošanu par ārējās izsniegšanas punktu. 
Pašvaldībai, rakstot pamatojumu, jāņem vērā, vai situācija pēc 
bibliotēkas reorganizācijas būs atbilstoša prasībām, kuras 
noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 355 “Vietējas 
nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi”. Reģiona galvenā 
bibliotēka savu viedokli iesniedz kopā ar pašvaldību vai arī 
Latvijas Bibliotēku padome pati sazinās ar reģiona galveno 
bibliotēku, lai uzzinātu tās viedokli. Jautājums tiek izskatīts 
Latvijas Bibliotēku padomē, kas sniedz atzinumu par situāciju, 
un atbalsta vai neatbalsta ārējā apkalpošanas punkta izveidi.

Ja ārējais apkalpošanas punkts tiek veidots vietā, kur 
nav bibliotēkas, saskaņošana ar Latvijas Bibliotēku padomi 
nav nepieciešama. Šajā situācijā ir jāveic izmaiņas attiecīgās 
bibliotēkas nolikumā, iekļaujot tajā informāciju par ārējā 
apkalpošanas punkta piederību bibliotēkai.

Kādas procedūras jāveic, lai izveidotu 
ārējās apkalpošanas punktu??
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Nav normatīvo dokumentu, kas noteiktu bibliotēku vizitāciju 
kārtību. Tāpat nav viena noteikta dokumenta parauga par to, kā 
veikt vizitācijas, ko atzīmēt, kā atzīmēt, kā veikt izpildes kontroli 
utt. Arī pieredze bibliotēkās ir dažāda.

Kā viens no variantiem ir vizitāciju žurnāls (mape, burtnīca), kurā 
tiek atzīmēts datums, kad apmeklēta bibliotēka, vizitors, vizītes 
mērķis, redzētais, secinājumi, ieteikumi un to izpildes termiņš. 
Pārbaudes kritērijus var pietuvināt akreditācijas prasību 
indikatoriem. Žurnāls var atrasties abās pusēs – gan galvenajā 
bibliotēkā un konkrētajā bibliotēkā, gan tikai vienā no pusēm. 
Ja ieraksts atrodas vienā no pusēm (piemēram, apmeklētajā 
bibliotēkā), ieraksts tiek nokopēts vai arī galvenās bibliotēkas 
pārstāvji raksta ziņojumu par vizītē konstatēto un nosūta to 
bibliotēkai.

Cita pieredze: Katru gadu pirms bibliotēku apmeklēšanas 
tiek sagatavota veidlapa, bibliotēkas pārbaudes akts (vai kā 
citādi nosaukts dokuments) ar uzdevumiem, jautājumiem, ko 
pārbaudīt. Apmeklējuma laikā to aizpilda, paraksta abas puses, 
nokopē un iešuj mapē.

Izmantojot šodienas tehnoloģiskās iespējas, ērtāk redzēto, 
ieteikumus, vērtējumu sagatavot elektroniski un nosūtīt 
katrai bibliotēkai e-pastā. Svarīgi, lai šos vērtējumus uzzina 
arī pašvaldība. Vizitācijas laikā var tikt pieaicināti pašvaldības 

LNB pakalpojumi

pārstāvji, un atsauksmi par redzēto galvenā bibliotēka nosūta 
arī pašvaldībai.

Ir viedoklis, ka vizitāciju burtnīca nemaz nav vajadzīga, jo 
darbu izpildi tas neveicina, un šāda kontrole bibliotēkām nav 
nepieciešama. Svarīgākos darbus, kas veicami pārraudzībā 
esošajās bibliotēkās, var atzīmēt arī citādi, piemēram, 
plānotājā, un pēc tam e-pastā vai telefoniski pārrunāt izpildi 
vai neizpildi un tās iemeslus. Darbu izpildi var pārbaudīt 
nākamajā vizītē, piemēram, vai ir izpildīti norādījumi krājuma 
kārtojumā vai daleņu noformējumā. Citus jautājumus var 
kontrolēt attālināti, piemēram, darbu ar bibliotēkas mājaslapu, 
kopkatalogu. Arī bibliotēkas pašas var ziņot par darba izpildi 
tūlīt pēc paveiktā.

To, kurš bibliotēkas speciālists dodas vizitācijā, nosaka 
apskatāmais jautājums un pārbaudāmie darba procesi. 
Parasti tas ir attiecīgā reģiona metodiķis, reizēm arī reģiona 
galvenās bibliotēkas direktors un/vai cits speciālists, 
piemēram, pieaugušo apkalpošanas, bērnu apkalpošanas, 
komplektēšanas, automatizācijas speciālists.

Sadarbībā ar Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas 
departamenta Bibliotēku un arhīvu nodaļu un reģionu 

galvenajām bibliotēkām sagatavojusi ILZE KĻAVIņA

Kāda ir kārtība, kas nosaka, kā jāveic un jānoformē 
dokumentācija, veicot vizitāciju bibliotēkās??

LNB speciālistu-konsultantu saraksts

Temats Speciālists, kontaktinformācija

LNB pakalpojumi Anda Lamaša – anda.lamasa@lnb.lv; 67806136
Mācību pakalpojums lasītājiem Ginta Zalcmane – ginta.zalcmane@lnb.lv; 67806113
Informācijas pakalpojumi Anda Simina – anda.simina@lnb.lv; 67806101

Ginta Zalcmane – ginta.zalcmane@lnb.lv; 67806113
Sabiedriskās attiecības Augusts Zilberts – augusts.zilberts@lnb.lv; 67716235
Digitalizācija pēc pieprasījuma Anda Simina – anda.simina@lnb.lv; 67806101
Starpbibliotēku abonements (SBA) un starptautiskais 
starpbibliotēku abonements (SSBA)

Ruta Jegorova – loan@lnb.lv; 67716188

Starptautiskais grāmatu standartnumurs (ISBN) Aiva Gailīte – isbn@lnb.lv; 67806149
Starptautiskais nošizdevumu standartnumurs (ISMN) Aiva Gailīte – ismn@lnb.lv; 67806149
Starptautiskais seriālizdevumu standartnumurs (ISSN) Guna Linkeviča – issn@lnb.lv; 67806149
UDK indeksi un autorzīmes izdevējiem Elita Eglīte – udk@lnb.lv; 67716194
Latvijas izdevējdarbības statistika Gunta Lodziņa – gunta.lodzina@lnb.lv; 67716201
Latvijas bibliotēku statistika Baiba Bierne – baiba.bierne@lnb.lv; 67806128
Repozitorijs “Academia” Kristīne Robežniece – kristine.robezniece@lnb.lv; 

67716237
Bezatlīdzības izdevumu koordinācija Latvijas bibliotēkām Solvita Ozola – solvita.ozola@lnb.lv; 67716046
LNB Brīvpieejas apmaiņas krājums Solvita Ozola – solvita.ozola@lnb.lv; 67716046
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LNB speciālie krājumi

Krājumu pārvaldība

Datu un zināšanu pārvaldība

Digitalizācija, LNB digitālie resursi

Temats Speciālists, kontaktinformācija

Audiovizuālie ieraksti Zane Grosa – zane.grosa@lnb.lv; 67716011
Literatūra par Baltiju jeb “Baltica” LNB krājumā Viesturs Zanders – bcb@lnb.lv; 67716015

Kartogrāfiskie izdevumi Anda Juta Zālīte – anda.zalite@lnb.lv; 67716026
Mūzikas literatūras un nošu krājums Ruta Palmbaha – ruta.palmbaha@lnb.lv; 67716020

Marina Mihaleca – marina.mihaleca@lnb.lv; 67716020
Nacionālais periodikas krājums Dagnija Celmiņa – dagnija.celmina@lnb.lv; 67716223
Sīkiespieddarbi Indra Viļumsone – indra.vilumsone@lnb.lv; 67716028

Temats Speciālists, kontaktinformācija

LNB krājuma attīstība, plānošana, satura jautājumi Aivija Everte – aivija.everte@lnb.lv; 67716005
Krājuma komplektēšanas politika Aivija Everte – aivija.everte@lnb.lv; 67716005

Ilze Kļaviņa – ilze.klavina@lnb.lv; 67716045
Starptautiskā grāmatapmaiņa Maija Henkele – maija.henkele@lnb.lv; 67716196
Krājuma organizācija, krājuma norakstīšana Anita Arājuma – anita.arajuma@lnb.lv; 67716034
Licencētās datubāzes LNB krājumā Ilze Pudele – ilze.pudele@lnb.lv; 67716068
LNB repozitārijs, mazpieprasīto izdevumu glabāšana Ruta Siliņšmite – ruta.silinsmite@lnb.lv; 67716083
Obligātais eksemplārs, sadarbība ar izdevējiem un bibliotēkām Mārīte Upeniece – marite.upeniece@lnb.lv; 67806148
E-grāmatas Uldis Zariņš – uldis.zarins@lnb.lv; 67806145
Krājuma saglabāšana, konservācija, restaurācija Sintija Saldābola – sintija.saldabola@lnb.lv; 67716230

Temats Speciālists, kontaktinformācija

LNB datu sistēma, nacionālā bibliogrāfija Anita Goldberga – anita.goldberga@lnb.lv; 67716198
Autoritatīvo datu veidošana, autoritatīvo ierakstu datubāze Jogita Sauka – jogita.sauka@lnb.lv; 67716195
Bibliogrāfiskais apraksts (t. sk., analītiskais) Maira Kreislere – maira.kreislere@lnb.lv; 67716195

Ilona Dukure – ilona.dukure@lnb.lv; 67716197
Nacionālās bibliogrāfijas datubāzes Ilona Dukure – ilona.dukure@lnb.lv; 67716197
Indeksācija (klasificēšana, priekšmetošana) Elita Eglīte – elita.eglite@lnb.lv; 67716194
Nacionālā tēzaura veidošana Elita Eglīte – elita.eglite@lnb.lv; 67716194
Semantiskās tehnoloģijas un saistītie dati Uldis Bojārs – uldis.bojars@lnb.lv
LNB elektroniskais katalogs Elita Ozoliņa – elita.ozolina@lnb.lv; 67716190
Rekataloģizācija Elita Ozoliņa – elita.ozolina@lnb.lv; 67716190
Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs Rita Dzvinko – rita.dzvinko@lnb.lv; 67716193
Kataloģizācijas standarti un noteikumi Maira Kreislere – maira.kreislere@lnb.lv; 67716195
Metadati Lilita Rašmane – lilita.rasmane@lnb.lv

Temats Speciālists, kontaktinformācija

LNB Digitālā bibliotēka Artūrs Žogla – arturs.zogla@lnb.lv; 67716007
Digitalizācijas process, standarti un formāti Artūrs Žogla – arturs.zogla@lnb.lv; 67716007
Teksta materiālu digitalizēšana (skenēšana, segmentēšana) Marika Karlsone – marika.karlsone@lnb.lv; 67716152
Attēlizdevumu digitalizācija Lāsma Timma – lasma.timma@lnb.lv; 67716152
Audio ierakstu digitalizācija Zane Grosa – zane.grosa@lnb.lv; 67716011
Karšu portāls Anda Juta Zālīte – anda.zalite@lnb.lv; 67716026
Periodikas portāls Ilze Pētersone – ilze.petersone@lnb.lv; 67716223
Lasāmkoks Ilze Marga – ilze.marga@lnb.lv; 67716040
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Profesionālā informācija

Lasītāju apkalpošana, lasīšanas veicināšana

Profesionālā pilnveide

Temats Speciālists, kontaktinformācija

Latvijas Bibliotēku portāls Ieva Kokoreviča – ieva.kokorevica@lnb.lv; 67716043
Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas jaunieguvumi Elita Vīksna – elita.viksna@lnb.lv; 67716048
Bibliotēku statistika, datu ievade Latvijas digitālajā kultūras kartē Baiba Bierne – baiba.bierne@lnb.lv; 67806128
Bibliotēku nozares terminoloģija Inese Kazāka – inese.kazaka@lnb.lv; 67716051
Autortiesības, bāreņdarbi Jurģis Īvāns – jurgis.ivans@lnb.lv; 67716003
Starptautiskā sadarbība Viktorija Moskina – viktorija.moskina@lnb.lv; 67806131
Projektu attīstība un vadība Karīna Bandere – karina.bandere@lnb.lv; 67716006
Personālvadība, darbinieku vērtēšana un motivēšana Lita Hofmane – lita.hofmane@lnb.lv; 67806114
Darba tiesiskās attiecības Evija Kļaviņa – evija.klavina@lnb.lv; 67806120
Komandējumu plānošana (komandējumiem nepieciešamo 
dokumentu sagatavošana, biļešu un viesnīcu rezervēšana)

Anita Egle-Bērtiņa anita.bertina@lnb.lv; 67806103

Bibliotēku nozares standartizācija Inta Virbule – inta.virbule@lnb.lv; 67716195
Inese Kazāka – inese.kazaka@lnb.lv; 67716051

Bibliotēku vēsture Viesturs Zanders – viesturs.zanders@lnb.lv; 67716015
Jana Dreimane – jana.dreimane@lnb.lv; 67716015

Grāmatniecības vēsture Viesturs Zanders – viesturs.zanders@lnb.lv; 67716015
Ināra Klekere – inara.klekere@lnb.lv; 67716017
Jana Dreimane – jana.dreimane@lnb.lv; 67716015

Bibliotekārā ētika Dženija Dzirkale-Maļavkina – dzenija.dzirkale@lnb.lv; 
67716054

Pētniecība bibliotēku nozarē Jana Dreimane – jana.dreimane@lnb.lv; 67716015
Informācijpratība un medijpratība Marta Dziļuma – marta.dziluma@lnb.lv; 67806179

Temats Speciālists, kontaktinformācija

Lasītāju apkalpošana, lasītāju piesaistīšana Anda Lamaša – anda.lamasa@lnb.lv; 67806136
Bērnu un jauniešu bibliotekārā apkalpošana Silvija Tretjakova – silvija.tretjakova@lnb.lv; 67716038
Bērnu literatūra Sarmīte Galsa – sarmite.galsa@lnb.lv; 67716040
Jauniešu literatūra Ilze Marga – ilze.marga@lnb.lv; 67716040
Bērnu un jauniešu lasīšanas un rakstpratības veicināšana Silvija Tretjakova – silvija.tretjakova@lnb.lv; 67716038
Lasīšanas veicināšana latviešu diasporas centros Ilze Ramba – ilze.ramba@lnb.lv; 67716040
Bērnu un jauniešu žūrija Ilze Ramba – ilze.ramba@lnb.lv; 67716040
Vecāku iesaistīšana lasīšanas veicināšanas aktivitātēs Lāsma Badamšina – lasma.badamsina@lnb.lv; 67716040
Jaunākā literatūra, pieaugušo lasīšanas veicināšana Liega Piešiņa – liega.piesina@lnb.lv; 67716044

Temats Speciālists, kontaktinformācija

Bibliotekāru profesionālā pilnveide, tālākizglītība Dženija Dzirkale-Maļavkina – dzenija.dzirkale@lnb.lv; 
67716054

Mācību organizācija, izglītības programmu licencēšana Jautrīte Ašurova – jautrite.asurova@lnb.lv; 67716054
Neformālā ceļā iegūto kompetenču atzīšana Jautrīte Ašurova – jautrite.asurova@lnb.lv; 67716054
Bibliotēku speciālistu kā izglītotāju (pedagogu) sagatavošana Inguna Arāja – inguna.araja@lnb.lv; 67806129
Izglītības programmu izstrāde Inguna Arāja – inguna.araja@lnb.lv; 67806129
Andragoģijas (pieaugušo pedagoģijas) jautājumi Inguna Arāja – inguna.araja@lnb.lv; 67806129

Dženija Dzirkale-Maļavkina – dzenija.dzirkale@lnb.lv; 
67716054

Izbraukuma semināru organizēšana Māra Jēkabsone – mara.jekabsone@lnb.lv; 67716050
Ilze Kļaviņa – ilze.klavina@lnb.lv; 67716045

Saraksts sagatavots Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta
Bibliotēku attīstības centrā
30.11.2016.

mailto:ieva.kokorevica@lnb.lv
mailto:elita.viksna@lnb.lv
mailto:baiba.bierne@lnb.lv
mailto:inese.kazaka@lnb.lv
mailto:jurgis.ivans@lnb.lv
mailto:viktorija.moskina@lnb.lv
mailto:karina.bandere@lnb.lv
mailto:lita.hofmane@lnb.lv
mailto:evija.klavina@lnb.lv
mailto:anita.bertina@lnb.lv
mailto:inta.virbule@lnb.lv
mailto:inese.kazaka@lnb.lv
mailto:viesturs.zanders@lnb.lv
mailto:jana.dreimane@lnb.lv
mailto:viesturs.zanders@lnb.lv
mailto:inara.klekere@lnb.lv
mailto:jana.dreimane@lnb.lv
mailto:dzenija.dzirkale@lnb.lv
mailto:jana.dreimane@lnb.lv
mailto:marta.dziluma@lnb.lv
mailto:anda.lamasa@lnb.lv
mailto:silvija.tretjakova@lnb.lv
mailto:sarmite.galsa@lnb.lv
mailto:ilze.marga@lnb.lv
mailto:silvija.tretjakova@lnb.lv
mailto:ilze.ramba@lnb.lv
mailto:ilze.ramba@lnb.lv
mailto:lasma.badamsina@lnb.lv
mailto:liega.piesina@lnb.lv
mailto:dzenija.dzirkale@lnb.lv
mailto:jautrite.asurova@lnb.lv
mailto:jautrite.asurova@lnb.lv
mailto:inguna.araja@lnb.lv
mailto:inguna.araja@lnb.lv
mailto:inguna.araja@lnb.lv
mailto:dzenija.dzirkale@lnb.lv
mailto:mara.jekabsone@lnb.lv
mailto:ilze.klavina@lnb.lv


CREATING MAKERS: 
hOw TO START A 
LEARNING REVOLUTION 
AT yOUR LIBRARy. 

Egbert, Megan. Santa 
Barbara: Libraries Unlimited, 
2016. xiii, 107 p.

Meistarošana bibliotēkās – 
mūsdienīga un pēdējā laikā 
populāra radošuma izpausme 
daudzviet pasaulē. Radošam 
garam netraucē ne ierobežoti 
līdzekļi, ne telpu trūkums. 
Grāmatas autore iesaka, kā 
iekārtot meistardarbnīcas 
bibliotēkā, skaidro, kāpēc tas ir 
nozīmīgi, un atklāj, kā iesaistīt 
apmeklētājus, neatkarīgi 
no vecuma, pieredzes vai 
izglītības līmeņa. Autore 
pievēršas meistarotāju kustības 
fenomenam un cenšas atbildēt 
uz jautājumiem: Kāpēc 
meistarot? Kāpēc bibliotēkā? 
Un, pats svarīgākais, 
kāpēc šai norisei vajadzētu 
pievienoties? Izdevuma 
mērķis – iedvesmot, iedrošināt 
un izaicināt bibliotekārus.

Spilgtākie Bibliotēku un informācijas 
zinātņu lasītavas jaunieguvumi

ThE NEW 
LIBRARIANShIP 
FIELD GuIDE

Lankes, R. David. Cambridge: 
The MIT Press. viii, 226 p.

Izdevums paredzēts 
bibliotekāriem, kuri uztver 
savu profesiju kā iespēju 
ieviest pozitīvas pārmaiņas un 
inovācijas. Autors atgādina par 
bibliotēku misiju: pilnveidot 
sabiedrību, izplatot zināšanas, 
un šī nolūka īstenošanai 
piedāvā gan argumentus, 
gan resursus, gan konkrētas 
idejas. Īpaši akcentēta 
bibliotēku nozīme vietējās 
kopienas dzīvē. Izdevumu 
papildina vairākas sadaļas: 
bieži uzdotie jautājumi, 
diskusiju jautājumi u. c.

ELITA VĪKSNA

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

REIMAGINING ThE 
ACADEMIC LIBRARY

Lewis, David w. Cambridge: 
The MIT Press, 2016. xxi, 170 p.

Akadēmisko bibliotēku darbinieki un 
universitāšu administratori apzinās, ka ir 
pienācis pārmaiņu laiks, taču trūkst konkrēta 
rīcības plāna. Izdevuma autors pēta pārmaiņu 
procesu ietekmēto akadēmisko bibliotēku 
darbu un sniedz ierosinājumus, kā šīs 
pārmaiņas izmantot savā labā. Izdevums 
sastāv no divām daļām. Pirmo daļu veido 
esošās situācijas pārskats, akcentējot digitālās 
pasaules klātesamību un tās radīto iespaidu, 
otrajā daļā iezīmētas nākotnes perspektīvas un 
piedāvāti ieteikumi turpmākajai darbībai. Īpašu 
vērību autors velta bibliotēku krājumam un 
personālam – diviem nozīmīgiem resursiem, kas 
izmaksu ziņā ir visdārgākie, taču ar visvērtīgāko 
nākotnes potenciālu. Grāmata ieteicama ne 
tikai akadēmisko bibliotēku darbiniekiem, 
bet arī akadēmisko iestāžu vadītājiem.
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uSER ExPERIENCE 
IN LIBRARIES:  
APPLyING EThNOGRAPhy 
AND hUMAN-
CENTRED DESIGN.  

Edited by Andy Priestner 
and Matt Borg. Farnham : 
Ashgate, 2016. xvi, 203 p.

Mūsdienu pakalpojumi 
bibliotēkās mēdz būt neticami 
sarežģīti. Bibliotekāriem ik 
dienas nākas saskarties ar 
jautājumu, kā vislabāk ieviest 
jaunus pakalpojumu veidus 
un formas, tajā pašā laikā 
saglabājot labāko no vecā. Kā 
precīzāk izvērtēt sasniegto? 
Sociālo zinātņu speciālisti 
– gan bibliotekāri, gan 
antropologi – piedāvā atbildes 
uz šo jautājumu. Teorētiskās 
diskusijās un prakses piemēru 
izpētes procesā viņi nonākuši 
pie secinājuma, ka visprecīzākā 
atbilde iespējama tad, ja 
darba gaitā koncentrējas 
uz cilvēcisko faktoru. 
Izdevums paredzēts nozares 
speciālistiem un studentiem.

DISCOVER DIGITAL 
LIBRARIES: ThEORy 
AND PRACTICE.

Xie, Iris, Matusiak, Krystyna K. 
Amsterdam : Elsevier Science 
Publishing, 2016. xxiii, 364 p.

Izdevums ir visaptverošs 
digitālo bibliotēku apskats. Ko 
mēs saprotam ar šo jēdzienu? 
Kā tās izveidot, lietot, saglabāt 
un novērtēt? Grāmatā ietvertas 
vairākas būtisku jautājumu 
sadaļas: krājuma pārvaldība, 
iespiesto un multimediju 
resursu digitalizācija, metadati, 
digitālo bibliotēku dizains 
u. c. Apkopoti pašreizējo 
pētījumu secinājumi un 
labākie starptautiskās prakses 
piemēri, aprakstītas inovācijas, 
piemēram, sociālo mediju 
lietotnes, un iezīmētas 
nākotnes perspektīvas. 
Katru nodaļu papildina plašs 
bibliogrāfiskais saraksts.
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OVERCOMING 
INFORMATION 
POVERTY: 
INVESTIGATING ThE ROLE 
OF PUBLIC LIBRARIES IN ThE 
TwENTy-FIRST CENTURy.

McKeown, Anthony. 
Cambridge: Chandos 
Publishing, 2016. xviii, 249 p.

Kas saprotams ar jēdzienu 
“informācijas nabadzība”? 
Kā tā izpaužas? Kā rīkoties 
bibliotēkām? Atbildes 
rodamas doktora darba 
pētījuma rezultātos balstītajā 
izdevumā. Izskaidrots 
jēdziens “informācijas 
nabadzība”, pētītas tā 
izpausmes gan makro, gan 
mikro, gan individuālajos 
līmeņos un sniegti ieteikumi 
bibliotēku pakalpojumu 
uzlabošanai, balstoties 
uz Ziemeļīrijas publisko 
bibliotēku pieredzes analīzi.
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Attīstības departamenta 
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 KOKOREVIčA, 67716043, ieva.kokorevica@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
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