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Global action on school library 
guidelines /edited on behalf of IFLA 
by Barbara A. Schultz-Jones and 
Dianne Oberg.

Berlin ; Boston : De Gruyter Saur, 
©2015.

xv, 232 lpp. : tab. ; 24 cm.



 

IFLA vadlīnijas skolu bibliotēkām  
kā tās tiek īstenotas dažādās valstīs 

Inovācijas 
kā tiek uzlaboti pakalpojumi skolu 

bibliotēkās



 

Stephens, Claire Gatrell:

Library 101 : a handbook for the 
school librarian /Claire Gatrell
Stephens and Patricia Franklin.

Santa Barbara, CA : Libraries
Unlimited, [2015]

xiv, 233 lpp. ; il. ; 28 cm.



Bibliotēkas pārvaldības aspekti

Krājuma attīstība

Bibliotēkas aprīkojums

 



Church, Audrey P., 1957-:

Tapping into the skills of 21st-
century school librarians : a concise 
handbook for administrators /Audrey 
P. Church.

Lanham : Rowman & Littlefield, 
©2016.

xvi, 111 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
23 cm.

 



Skolas bibliotekārs kā

•skolotājs

•partneris

•līderis

•informācijas speciālists

•programmu vadītājs

 



Creighton, Pigu Milam :

School library infographics : how to 
create them, why to use them 
/ Peggy Milam Creighton.

Santa Barbara, California : Libraries
Unlimited, 2015.

1 tiešsaistes resurss (xxii, 169 lapas) 
: il. ; 4,41 MB



•Skolu bibliotēkas; 

•Komunikācija bibliotēkzinātnē;

•Vizuālā komunikācija



Marquez, Joe, 1970-:

Library service design : a LITA guide 
to holistic assessment, insight, and 
improvement /Joe Marquez and 
Annie Downey.

Lanham : Rowman & Littlefield, 
[2016]

xviii, 137 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.



Pakalpojumu dizains 

ir holistiska, radoša, uz lietotāju orientēta 
pieeja,
lai izprastu patērētāju uzvedību un 
izveidotu vai pilnveidotu pakalpojumus



Uzziniet, kā:
izveidot pakalpojumu melnrakstu - izklāstiet pakalpojumu piegādes modeli un atklājiet 

sāpīgos punktus un vietas, kur pakalpojumus var precizēt;
izveidot klientu maršrutu kartes  - lai labāk izprastu faktisko ceļu, kāds jāveic lietotājiem 

bibliotēkā, lai iegūtu vajadzīgos pakalpojumus;
atrast pareizo instrumentu situācijās, lai jūs varētu izdarīt apzinātu lēmumu;
izveidot etnogrāfisku programmu jūsu bibliotēkas vidē;
saprast, ka novērtējums un sekojoša uzlabojumu īstenošana ir būtiski jebkura projekta 

veiksmes stāstam;
izveidot pakalpojumu plānu, kas atbilst tieši jūsu bibliotēkas un tās apmeklētāju 

vajadzībām



 

Houston, Cynthia:

Organizing information in school 
libraries : basic principles and new 
rules /Cynthia Houston.

Santa Barbara, CA : Libraries 
Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, 
LLC, [2016]

xiii, 186, [1] lpp. : il., tab. ; 28 cm.



Kataloģizēšanas pamatprincipi un norises

• Skolu bibliotēku automatizācija

• Standarti

• Iespiesto resursu kataloģizēšana

• Attēlu, audiovizuālo u.c. resursu kataloģizēšana

• Visu veidu elektronisko resursu kataloģizēšana

 



Панкова, Елена Валериевна :

Выставка в библиотеке : 
традиционная и электронная :
учебно-практическое пособие /Е.В. 
Панкова, Л.С. Беркутова.

Санкт-Петербург : Профессия, 
2016.

151 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 
cm.



• Teorija, vēsture, prasības, klasifikācija, specifika, jaunās 
formas

• Metodika

• Dizains: aprīkojums, kompozīcija, krāsu gammas risinājumi, 
šrifts

• Efektivitāte: uztveres psiholoģija, darbietilpība, novērtējums

• Mūsdienīgas tehnoloģijas

• Virtuālas interaktīvas izstādes veidošana: izstrāde, materiālu 
atlase, realizācija, testēšana, publicēšana un izmantošana



Burke, John J. :

Neal-Schuman library technology 
companion : a basic guide for library 
staff /John J. Burke.

Chicago : Neal-Schuman, An imprint 
of the American Library Association, 
2016.

xiii, 218 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
23 cm.



•Kompleksa analīze par bibliotēkās lietotajām 
tehnoloģijām; 

•Meistarotāju darbnīcas utml. tehnoloģiju 
programmas;

•Tehnoloģiju saglabāšana, drošība, nākotnes 
perspektīvas 



Rawlins, Ben, 1982-:

Mobile technologies in libraries :a 
LITA guide /Ben Rawlins.

Lanham : Rowman & Littlefield, 
[2016]

xv, 119 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.



•Mobilo tehnoloģiju ietekme 

•Mobilās tehnoloģijas un digitālā plaisa

•Piemērots tīmekļa dizains

•Lietojamas tehnoloģijas bibliotēkas 
pakalpojumiem



Mathews, Brian, 1974-:

Encoding space : shaping learning 
environments that unlock human 
potential /Brian Mathews & Leigh 
Ann Soistmann.

Chicago : ACRL (Association of 
College and Research Libraries, a 
division of the American Library 
Association), [2016]

175 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 18 x 23 
cm.



•Kā iedvesmot cilvēkus? 

•Bibliotēka kā radoša un sadarbību veicinoša 
vide



Egbert, Megan:

Creating makers : how to start a 
learning revolution at your library 
/Megan Egbert.

Santa Barbara, CA : Libraries
Unlimited, [2016]

xiii, 107 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.



Kāpēc meistarot? 

Kāpēc bibliotēkā? 

Un, pats svarīgākais, kāpēc 

jums vajadzētu pievienoties? 



Information and data literacy : the 
role of the library /edited by Joyce 
Hagen-McIntosh.

Oakville, Canada ; Waretown, USA : 
Apple Academic Press, [2016]

xxii, 268 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm.



• Bibliotēka mūsdienu sabiedrībā;

• Izpratne par informācijas un datpratības nozīmi;

• Bibliotekāru jaunās un mainīgās lomas;

• Informācijas un datpratības popularizēšanas metodes;

• Jaunie izaicinājumi bibliotēkām jaunajā informācijas vidē



Allan, Barbara, 1945-:

Emerging strategies for supporting 
student learning /Barbara Allan.

London : Facet Publishing, ©2016.

x, 178 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 
cm.



Rokasgrāmata bibliotekāriem un pedagogiem

• Pārmaiņu analīze, digitālās pratības teoriju skaidrojums un 
piemēri

• Teorētisks pārskats par dažādām pieejām mācību procesam

• Praktisks vadonis kā izveidot, attīstīt un novērtēt mācību kursus



Hanke, Ulrike:

Bibliotheksdidaktik :Grundlagen zur
Förderung von 
Informationskompetenz /Ulrike
Hanke, Wilfried Sühl-Strohmenger.

Berlin ; Boston : De Gruyter Saur, 
©2016.

ix, 201 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 
cm.

 



Bibliotekāru aktivitātes izglītojošajā darbā

Vadlīnijas informācijas kompetenču veicināšanai ikdienas 
darbā

 



Burkhardt, Joanna M.:

Teaching information literacy 
reframed : 50+ framework-based 
exercises for creating information-
literate learners /Joanna M. 
Burkhardt.

London : Facet Publishing, 2016.

xiv, 182 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm.



•Rokasgrāmata informācijpratības 
pasniedzējiem;

•Informācijpratības mācīšanas koncepcija;

•Teorija un praktiski vingrinājumi studentiem



Lanning, Scot:

Reference and instructional services 
for information literacy skills in 
school libraries / Scott Lanning.

Santa Barbara, California : Libraries 
Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, 
LLC, 2014.

1 tiešsaistes resurss (188 lapas) 
: ilustrācijas ; 4,81 MB



•Uzziņu pakalpojumi skolu 
bibliotēkās

•Informācijpratības apgūšana skolu 
bibliotēkās



Visual literacy for libraries : a 
practical, standards-based guide
/Nicole E. Brown, Kaila Bussert, 
Denise Hattwig, Ann Medaille.

London : Facet Publishing, 2016.

xviii, 187 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.



Vizuālā pratība :

prasme interpretēt, apspriest, izprast 
informāciju, kuru iegūst attēlu veidā 



Attēlu interpretēšana un analizēšana

Attēlu meklēšana

Attēlu radīšana un lietošana

Ētikas problēmas

Citēšana

Attēli un pētniecības procesi



Critical literacy for information 
professionals /edited by Sarah 
McNicol.

London : Facet Publishing, 2016.

xvii, 172 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.



•Teorijas par kritisko domāšanu 
Kritiskās domāšanas prasme :

spēja aktīvi lasīt tekstu tādā veidā, kas veicina dziļāku 
izpratni par sociāli uzbūvētām koncepcijām  

•Piemēri no prakses



•Neviens teksts nav objektīvs vai neitrāls, jo 
to ir radījis cilvēks ar saviem uzskatiem un 
vērtību sistēmu

•Ikviens tā lasītājs ir aktīvs līdzradītājs, jo nāk 
ar savu pieredzi un zināšanām




