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Skolu
bibliotēku
anketas 

Par darbu 2019. gadā - 293 anketas

Par darbu 2020. gadā - 263 anketas

Par darbu 2021. gadā - 225 anketas
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Lai turpinātu skolu bibliotēku interešu
pārstāvniecību, veicinātu savstarpējās
informācijas un labākās prakses apriti, kā arī
apzinātu problēmjautājumus, kuriem
nekavējoties būtu jāpievērš nozares
politikas veidotāju un konsultatīvo struktūru
uzmanība, Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centrs kopš
2020. gada aicina skolu bibliotekārus
aizpildīt ikgadējo skolu bibliotekāru
tiešsaistes anketu.

Mērķis



Sadarbība ar
priekšmetu
skolotājiem
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Annija Bergmane
Salaspils 1. vidusskolas vēstures skolotāja

Madara Freivalde 
LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
 

2021. gada skolu bibliotekāru seminārs 

Skolu bibliotekāru un skolotāju sadarbība: 
ieskats skolu bibliotekāru anketas rezultātos 

21. gadsimta skolotājs – 21. gadsimta bibliotekārs

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/30688553.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/30688553.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/30688553.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/30688553.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/30687071.pdf


Bibliotekārās
stundas 
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Pielāgotas kompetenču pieejai 
Tematiskās bibliotekārās stundas
sadarbojoties ar priekšmetu skolotājiem 
Tiek vadītas kopā ar priekšmetu skolotājiem 
Medijpratība 



Aktivitātes
Skola2030
ietvaros
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Darbs ir kļuvis dinamiskāks
Notiek krājuma maiņa - tiek iegādātas
jaunas grāmatas
Daudz tiek runāts par to, kā atrast materiālus
abonētajās un bezmaksas datubāzēs
Dalība projektu aktivitātēs 
Informācijas apkopošana (piemēram, skolas
kopējā google diskā ir izveidota bibliotēkas
mape, kurā ievietota skolotājiem noderīga
informācija
Maz mācību līdzekļu  speciālajām skolām
Ideju un pieredzes apmaiņa bibliotēkā starp
skolotājiem par Skola2030 materiāliem 



Kā motivēt
skolotājus un skolu
bibliotekārus
sadarboties ar
publisko bibliotēku? 

6

Vai skolotāji un skolu bibliotekāri ir informēti par
publiskās bibliotēkas piedāvājumu?

Vai ir izdevies izveidot individuālu kontaktu ar
publiskās bibliotēkas bibliotekāru? 

Pieredzes apmaiņas pasākumi un aktivitātes
Piedalīties publiskās bibliotēkas pasākumos un
aktivitātēs  

Kādam jāsper pirmais solis.... 



Aicinu izlasīt 

Kopsavilkumus par skolu
bibliotēku aizpildītajām

anketām

Pārskata ziņojumus par
Latvijas bibliotēkām

IFLA vadlīnijas

Skolu bibliotēkas 2019. gadā
Skolu bibliotēkas 2020. gadā

Latvijas bibliotēkas 2019. gadā
Latvijas bibliotēkas 2020. gadā

IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas
IFLA Skolu bibliotēku manifests 
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https://www.biblioteka.lv/skolu-bibliotekas-2019-gada/
https://www.biblioteka.lv/skolu-bibliotekas-2020-gada/
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29179722.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/31737364.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines-lv.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-manifesto-lv.pdf
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Izdevuma mērķis – veicināt izpratni par
skolas bibliotēkas lomu un nozīmi
pilnveidotā mācību satura īstenošanā un
iedvesmot bibliotekārus, skolotājus,
izglītības iestādes darbiniekus kļūt par
aktīviem bibliotēku pakalpojumu
izmantotājiem un veicināt skolas
bibliotēkas nozīmīgumu skolā.

Izdevuma uzdevums – ar ieteikumiem un
praktiskiem padomiem darbam skolas
bibliotēkā iedvesmot skolu bibliotekārus
un aicināt ikvienu, kurš ikdienā ienāk
skolas bibliotēkā, apzināties skolas
bibliotēkas nozīmi skolas sistēmā;
atgādināt svarīgāko par pilnveidoto
mācību saturu un pieeju, kā arī apzināt
skolu bibliotekāriem noderīgus resursus.



Skola2030 un LNB
Bibliotēku attīstības
centra izdevums skolu
bibliotekāriem

Svarīgākais, kas jāzina par
pilnveidoto mācību saturu un

pieeju

Iekļaujoša izglītība

Skolas bibliotēka

10 Informācijas resursi
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Laiks mainās, un mēs kopā ar skolu līdzi tam. Saprotam, ka
skola vairs nebūs tikai konstants zināšanu avots. Lai mūsu
audzēkņi spētu veiksmīgi dzīvot mūsdienu mainīgajā vidē, ir
nepieciešamas gan mūsdienām atbilstošas zināšanas, gan
prasmes, gan arī spēja arvien apgūt ko jaunu. Tāpēc veidojam
sadarbību dažādu projektu, tematisko plānu, skolas mācību
un ārpus klases plānu ietvaros, ar dažādu mācību priekšmetu
jomu speciālistiem, kur bez pamatprasmēm mācību jomās
skolēni apgūst caurviju prasmes- prasmes, kas gan palīdzēs
efektīvi mācīties, gan noderēs dzīvē dažādās situācijās.  
 Ikdienas darbs ir kļuvis daudz piepildītāks tieši informācijas un
darba apjoma ziņā, jo nākas meklēt, palīdzēt veidot, analizēt
informāciju utt., iesaistīties dažādos  jau iepriekš minētajos
projektos.

(O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas bibliotēka)



Paldies!

Madara Freivalde
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
madara.freivalde@lnb.lv

21.04.2022


