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Kolēģi!
Sveiciens 2017. gada vasarā! Aizvadīti patiešām intensīvi
un spraigi mēneši, kuri ir īpaši iezīmīgi ar dažādiem
LNB Bibliotēku attīstības centra organizētajiem nozares
pasākumiem: tradicionālajām publisko bibliotēku apaļā
galda diskusijām, kurām jau otro gadu pievienojušās
arī akadēmisko un speciālo bibliotēku apaļā galda
diskusijas; pāri par 200 klausītājiem bagāto Skolu
bibliotekāru semināru; aktīvu pieredzes apmaiņu otrajās
novadpētniecības darba diskusijās. Plašu atsaucību un
augstu novērtējumu guva pirmā Lasītāju apkalpošanas
speciālistu konference, par godu Valmieras integrētās
bibliotēkas 10 gadu jubilejai Valmierā notika Latvijas
akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru
2017. gada pavasara sanāksme, Jelgavā uz pirmo
izbraukuma semināru pulcējās reģionu galveno bibliotēku
metodiķi.
Pilnvērtīgam skolu bibliotēku attīstības un izaugsmes
procesam ir iztulkots un pavisam drīz būs pieejams
Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju
federācijas (International Federation of Library
Associations and Institutions, IFLA) Skolu bibliotēku
vadlīniju otrais izdevums.

Reģionu galveno bibliotēku metodiķu semināra dalībnieki Jelgavas Sv.
Trīsvienības baznīcas tornī 2017. gada 6. jūnijā. Foto: Lāsma Zariņa
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Ir izveidots Bibliotēku nozares norišu kalendārs, kurā
regulāri tiks atjaunota informācija par plānotajiem
nacionālajiem un reģionālajiem nozares pasākumiem.
Arvien lielāku atpazīstamību un vērienu iegūst LNB
repozitorijs “Academia”, kura pārvaldītāja, LNB Bibliotēku
attīstības centra akadēmisko un speciālo bibliotēku
projektu koordinatore Kristīne Robežniece piedalījās
seminārā par saistītajiem datiem Tallinā un guva jaunas
un interesantas atziņas darbā ar datiem. Jaunā veidolā
atjaunota LNB Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu
datubāze, pie kuras attīstības un pilnveides lielu darbu
ieguldījusi LNB Bibliotēku attīstības centra standartizācijas
un terminoloģijas speciāliste Inese Kazāka. Ikviens nozares
profesionālis ir aicināts ielūkoties datubāzē un sniegt savus
komentārus, ieteikumus datubāzes uzlabošanai. Par jaunāko
nozares terminoloģijā lasiet turpmākajās “Bibliotēku
attīstības centra vēstneša” lappusēs.
Numurā atradīsiet arī publisko, akadēmisko un speciālo
bibliotēku apaļā galda diskusiju kopsavilkumus, LNB
Bibliotēku attīstības centra galvenās bibliotekāres

Marlēnas Krasovskas referātu par situāciju un tendencēm
lasītāju apkalpošanas darbā Latvijas publiskajās
bibliotēkās no pirmās Lasītāju apkalpošanas speciālistu
konferences, ieskatu spilgtākajos nozares lasītavas krājuma
jaunieguvumos un citu interesantu, vērtīgu un noderīgu
nozares informāciju.
Svarīgi, ka vēstneša lappusēs rodamas arī citu LNB
departamentu un nodaļu, kā arī LNB Bibliotēku attīstības
centra sadarbības partneru publikācijas – LNB Bibliogrāfijas
institūta kolēģu sagatavotais apkopojums par viņu
pagājušajā gadā veikto aptauju par Nacionālo Analītikas
datubāzi un Gētes Institūta Rīgā bibliotēkas sagatavotie
tulkotie materiāli par bibliotēku darba pieredzi Vācijā.
Lasiet vēstnesi, baudiet vasaru, un tiekamies rudens pusē,
kad atkal gaidāms ražīga darba cēliens nozares darba laukā!

Bibliotēku attīstības centra vadītāja EVIJA VJATERE,
galvenā bibliotekāre MĀRA JĒKABSONE

Pārskats par publisko bibliotēku darbu 2016. gadā
MARLĒNA KRASOVSKA
2017. gada 21.–22. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) Konferenču centrā notika LNB Bibliotēku attīstības
centra organizētās gadskārtējās Publisko bibliotēku apaļā
galda diskusijas. Kā ik gadu, pasākuma pirmajā daļā reģionu
galveno bibliotēku direktori un metodiķi iepazīstināja ar
sagatavotajām prezentācijām par pagājušā gada darbu, bet
otrajā daļā notika diskusijas par aktuālākajiem bibliotēku
darba jautājumiem. Pārskata par publisko bibliotēku darbu
2016. gadā veidošanā izmantota informācija no Publisko
bibliotēku apaļā galda diskusijām, kā arī Latvijas reģionu
galveno bibliotēku gada pārskatiem.
2016. gada vērtējums, galvenās atziņas un
secinājumi
2016. gadā kardinālas izmaiņas bibliotēkās nav notikušas.
Bibliotēku tīkls ir saglabājies stabils, ar dažiem atsevišķiem,
retiem izņēmumiem (likvidēta otrā bibliotekāra amata vieta,
bibliotēka pārveidota par ārējās apkalpošanas punktu).
Bibliotēku attīstība valstī joprojām ir nevienmērīga, atkarīga
no dažādiem faktoriem: pašvaldības finansiālās rocības,
izpratnes par bibliotekāro darbu, bibliotekāra aktivitātes,
profesionalitātes, spējām pierādīt sava darba nozīmīgumu
u. c. Daļā bibliotēku 2016. gadā ir paaugstinātas algas,
finansējums krājuma komplektēšanai un materiāltehniskās
bāzes uzlabošanai. Kopumā tomēr bibliotekāru darba
samaksa valstī joprojām ir zema un, neskatoties uz to, ka
minimālā darba alga valstī pieaug, bibliotēku darbinieku
atalgojums lielākajā daļā bibliotēku palicis nemainīgs.
Pašvaldību finansējums vairumā bibliotēku nodrošina
bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu, bet ne attīstību.

Bibliotēku darba pamatrādītāji kopumā ir diezgan stabili, lai
gan joprojām turpinās iedzīvotāju emigrācija uz ārvalstīm
un uz pilsētu teritorijām, kur ir darba vietas, un iedzīvotāju
skaits reģionos sarūk. Bibliotekāri arī vērš uzmanību uz
to, ka faktiskais iedzīvotāju skaita samazinājums ir daudz
lielāks, nekā oficiālajā statistikā norādītais. Vērojama
izteikta iedzīvotāju novecošanās, kas ietekmē bibliotēkas
pakalpojumu izmantošanu un bibliotēkas attīstības
perspektīvas, jo jaunie, mūsdienīgie pakalpojumi ir
mazāk pieprasīti. Tomēr arvien ļoti pieprasītas ir senioru
datorapmācības (pamatiemaņu apgūšana darbā ar datoru,
internetbankas lietošana, e-pasts, sociālie portāli, “Skype”,
informācijas meklēšana, “Microsoft Office” programmas
u. c.). Aktualizējas arī bibliotēku pieejamības problēma, jo
daudzas bibliotēkas atrodas 2. vai pat 3. stāvā, vai uz tām
ved stāvas kāpnes, tādēļ gados vecāki cilvēki atsakās no
bibliotēkas apmeklējuma. Lai šo problēmu risinātu, arvien
plašāk bibliotēkas izvērš grāmatu piegādi mājās, ne tikai
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet arī gados vecākiem
lasītājiem vai lasītāja ilgstošas slimības gadījumā. Grāmatu
piegādei tiek piesaistīti arī brīvprātīgie aktīvisti, sociālie un
pasta darbinieki u. c. Vides pieejamības nodrošināšanai tiek
izmantoti dažādi risinājumi: izbūvēti pacēlāji, uzbrauktuves,
iegādāta iekārta, kas pārvieto pa kāpnēm invalīdu ratiņus,
pie bibliotēkas ēkas ieejas durvīm ierīkots domofons, lai
bibliotekāri varētu apkalpot šos lasītājus pēc pieprasījuma
(nogādāt izdevumus uz 1. stāvu vai palīdzēt pārvietoties).
Bibliotēkas arī pastiprināti sākušas iegādāties pieaugušajiem
domātas grāmatas lieldrukā un klausāmgrāmatas. Diemžēl
to klāsts Latvijā nav pietiekami plašs, atzīst bibliotekāri.
Ventspils Galvenajā bibliotēkā no 2012. gada, iesaistot
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brīvprātīgos – Ventspils augstskolas studentus –, reizi
nedēļā notiek periodisko izdevumu priekšā lasīšana
cilvēkiem ar redzes problēmām.
Bibliotēkas ietekmē skolu slēgšana vai reorganizēšana.
Pēc izglītības iestādes slēgšanas strauji samazinās
lasītāju-bērnu skaits. Bieži bibliotēkas tiek pārvietotas uz
atbrīvotajām telpām skolās, tādējādi iegūstot plašākas un
labākas telpas (lai gan ne vienmēr tiek piešķirti līdzekļi šo
telpu rekonstrukcijai, piemērošanai bibliotēku funkcijām,
remontam, mēbeļu, aprīkojuma nomaiņai). Ja bibliotēka
tiek pārvietota uz telpām, kas atbrīvojušās sakarā ar
izglītības iestādes reorganizāciju (vidusskolas pārveidošanu
par pamatskolu vai pamatskolas pārveidošanu par
sākumskolu), aktualizējas jautājums par skolas un publiskās
bibliotēkas apvienošanu, kas arī daudzviet jau ir izdarīts.
Reģionu galvenās bibliotēkas aktīvāk izvērsušas bibliotēku
interešu pārstāvniecības darbu. Notiek tikšanās un
pārrunas ar novadu vadītājiem par novada bibliotēku darba
problemātiku un attīstības vajadzībām, novadu pašvaldībām
tiek nosūtīti pārskati par novada bibliotēku apmeklējumu.
Tiek uzsvērts, cik svarīga ir bibliotekāru piedalīšanās novada
stratēģisko plānu un citu dokumentu izstrādē, sniedzot
informāciju par bibliotēkas darbu, izsakot priekšlikumus un
sekojot līdzi lēmumiem.
Bibliotēkās aktīvi dibinās bibliotēku draugu klubi.
Bibliotekāri uzsver, ka bibliotēkas draugi nepieciešamības
gadījumā būs labi sabiedrotie bibliotēkai arī tās interešu
pārstāvniecībā.
Arvien vairāk bibliotēku piedalās starptautiskos projektos,
piemēram, “Senior Plus” un “SilverSharingInitiative”
(Gulbenes novada bibliotēka), “Development of innovative
library solutions for different generations in the border
region” – “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu
paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” (Jelgavas
pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka),
“Nordplus” Pieaugušo izglītības programmas finansēts
projekts “CreaDream Forum in Library” – “Radošo sapņu
forums bibliotēkā” (Valmieras bibliotēka), Ziemeļu Ministru

“ Svarīga ir bibliotekāru
piedalīšanās novada
stratēģisko plānu un citu
dokumentu izstrādē,
sniedzot informāciju par
bibliotēkas darbu, izsakot
priekšlikumus un sekojot
līdzi lēmumiem

Foto: Krists Luhaers

padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas
“Nordplus Adult” projekts “Feel better with a book: Reading
for wellbeing in old age” – “Jūtos labāk ar grāmatu: lasīšana
laimīgām vecumdienām” (Ventspils bibliotēka) u. c.
Daudzviet turpinās Valsts vienotās bibliotēku informācijas
sistēmas (VVBIS) projekta ietvaros piešķirtās datortehnikas
un multifunkcionālo iekārtu nomaiņa, bibliotēku tehniskā
aprīkojuma uzlabošana: tiek iegādāti portatīvie datori,
planšetdatori, digitālie fotoaparāti, diktofoni, mājas
kinozāles, videoprojektori un ekrāni, bezvadu mikrofonu
sistēmas, “Xbox” konsoles, laminētāji, grāmatu apvākotāji
u. c. Bibliotēkas tiek aprīkotas ar signalizāciju un
videonovērošanu.
2016. gada jauninājumi un sasniegumi
●● Piedalīšanās e-grāmatu pilotprojektā, e-grāmatu
platformas testēšana.
●● Piedalīšanās SIA “Telia Latvija” sadarbībā ar Kultūras
informācijas sistēmu centru organizētajā pilotprojektā
“Kulturāls mākoņpiedāvājums”, testējot programmu
“CloudDesctop” un virtuālās darbvirsmas.
●● Bibliotēku informācijas sistēmas “ALISE” SBA modulis
kopkatalogā, kas uzlabo operatīvu informācijas apmaiņu
par krājumu starp reģiona bibliotēkām. Pateicoties šim
jauninājumam, bibliotēkas viena no otras aizņēmušās līdz
pat 300 grāmatām.
●● Automatizētas krājuma inventarizācijas arī vietējas
nozīmes publiskajās un skolu bibliotēkās.
●● Vairākas reģionu galvenās bibliotēkas pēc LNB
Bibliotēku attīstības centra Publisko bibliotēku apaļā
galda diskusiju parauga organizē sava reģiona bibliotēku
diskusijas – gada atskaites (Jēkabpils, Jelgava, Valmiera).
●● Kuldīgas reģionā izveidota starpnovadu metodiskā
apvienība.
●● Lai dalītos savā pieredzē krājuma komplektēšanas
jautājumos, Valmieras bibliotēkas krājuma komplektēšanas
speciālistes sagatavojušas “Komplektēšanas ceļvedi”, kurā
apkopoti svarīgi komplektēšanas resursi un informācijas
avoti. Ceļvedis prezentēts Valmieras kolēģēm semināros, kā
arī publicēts bibliotēkas tīmekļa vietnē.
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●● Cēsu Centrālās bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta
atvēršana Briselē, Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā
Eiropas Savienībā. Apkalpošanas punkts izveidots
sadarbībā ar Briseles latviešu biedrību un tiek nodrošināts
ar jaunām latviešu grāmatām gan pieaugušajiem, gan
bērniem. Grāmatas elektroniski var pasūtīt un rezervēt
Cēsu reģiona bibliotēku kopkatalogā.
●● Sezonāla Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējā apkalpošanas
punkta – Pludmales lasītavas izveidošana Lucavsalas sporta
un atpūtas parkā. Lasītava darbojās no 2016. gada 31. maija
līdz 31. augustam. Lasītavas darbība 2017. gada sezonā
turpinās.
●● Rīgas Centrālā bibliotēka kā dāvanu saviem lasītājiem
bibliotēkas 110. dzimšanas dienā Pieaugušo literatūras
nodaļā atklāja Dzejas lasītavu, kur izvietoti latviešu un
ārzemju dzejnieku darbi, arī dzejas izdevumi svešvalodās.
Lasītavā tiek organizētas dzeju popularizējošas izstādes un
pasākumi.
●● Arvien vairāk bibliotēku ievieš “Tieto Latvia” izstrādāto
bibliotēku informācijas sistēmas “ALISE” e-kataloga mobilo
versiju (“WebPAC” mobilo versiju). Bibliotēkas, kas to
ieviesušas, apliecina, ka lietotāji to aktīvi izmanto.
●● Vairākas bibliotēkas sākušas izmantot tīmekļa
vietņu analizēšanas rīku “Google Analytics” bibliotēkas
tīmekļa vietnes apmeklējumu skaita un informācijas par
skatītākajām sadaļām ieguvei. “Google Analytics” arī ļauj
uzzināt, no kurienes apmeklētājs nokļuvis bibliotēkas
tīmekļa vietnē. Šī informācija bibliotēkām ir noderīga
efektīvu publicitātes stratēģiju izstrādāšanai.
●● 3D printera iegāde, apmācības bērniem 3D projektēšanā,
dažādas aktivitātes, piemēram, 3D piparkūku formiņu
izdruka un piparkūku cepšana.
●● 3D zīmuļi, “Xbox” konsoles, virtuālās realitātes brilles.
●● “Brīvā skatuve” bibliotēkā.
●● Digitālās klavieres.
●● Aktīva literatūras popularizēšana tīmeklī, piemēram,
Latgales Centrālajā bibliotēkā ik nedēļu bibliotēkas
“Facebook”, “Draugiem.lv” un “Twitter” kontos tiek
piedāvāta rubrika “Grāmatu jaunumi”, kurā tiek stāstīts
par vienu vērtīgu un saistošu jaunieguvumu. Pievienota
arī saite uz bibliotēkas e-katalogu, lai lietotājs uzreiz var
izdevumu rezervēt.
●● Literatūras popularizēšana: Rīgas Centrālajā bibliotēkā
bērnu nodaļās izvietoti plaukti vecākiem (grāmatas par
audzināšanu, veselību, brīvā laika pavadīšanas iespējām
u. c.), bet pieaugušo nodaļās izvietota informācija par
jaunajiem izdevumiem bērniem. Tiek veidotas īpaši
ģimenēm adresētas izstādes, piemēram, “Vecmāmiņas
iesaka: pasakas mazbērniem”, “Grāmatas visai ģimenei”,
“Dzejoļi ne tikai bērniem”. Lielu interesi izraisīja bibliotēkas
izdevumu izstāde, kura tapa, apkopojot aptaujas “Jūsu
vecāku mīļākās grāmatas” datus par dažādu paaudžu
populārākajām grāmatām.
●● Bibliotēkas izvērš mācību programmu izstrādi un
ieviešanu, piemēram, Latgales Centrālajā bibliotēkā

“ Lubānas pilsētas
bibliotēkā uz lielā ekrāna
tiek translētas Rīgā
strādājošo Lubānas
jauniešu galvaspilsētā
nodibinātā basketbola
kluba “Lubāna” spēles
licencētas 5 mācību programmas lietotājiem (datoru
un interneta prasmju apguve senioriem, ievadkurss
informācijas meklēšanā u. c.), viena – bibliotekāriem
(“Ievadkurss bibliotekārajā darbā”), mācību lektoriju
cikls Daugavpils reģiona kultūras darbiniekiem. Visi
mācību kursi ir bez maksas un brīvi pieejami visiem
interesentiem. 2017. gadā plānots izstrādāt un licencēt vēl
vairākas mācību programmas. Bibliotēkas organizē dažādas
izglītojošas lekcijas un kursus iedzīvotājiem, piemēram,
Sarkaņu bibliotēkā tika organizēts lekciju cikls “Ceļā uz
savu tautas tērpu”, vairākas bibliotēkas organizē angļu
valodas kursus senioriem. Bibliotēkas sākušas apzināt un
izmantot arī atvērtās izglītības iespējas, piemēram, Latvijas
Universitātes OPEN MINDED kursus tiešsaistē.
●● Aizvien pieprasītāks pakalpojums ir elektroniska
dokumentu kopiju piegāde. Lasītāji vēlas dokumentu
kopijas (rakstus no periodikas, informāciju no datubāzēm)
saņemt attālināti (pa e-pastu).
●● Elektroniska informācijas piegāde klientiem par
jaunumiem, definētajām interesēm un pasākumiem,
izmantojot bibliotēku informācijas sistēmas “ALISE”
piedāvātās iespējas. Piemēram, Kuldīgas Galvenajā
bibliotēkā, reģistrējot lietotāju, tiek lūgts norādīt viņa
intereses un vēlamo informācijas saņemšanas veidu
(īsziņā vai pa e-pastu). Primāri tiek sūtīta informācija par
interesēm atbilstošiem jaunieguvumiem. Šobrīd Kuldīgas
Galvenajā bibliotēkā intereses ir definējuši 1379 lasītāji.
●● Multiplikāciju filmu un galda spēļu izsniegšana uz
mājām no bibliotēkas krājuma.
●● Konsultācijas mājasdarbu pildīšanā: palīdzība
informācijas meklēšanā un atlasē, prezentāciju
sagatavošanā.
●● Arvien plašāks kļūst brīvprātīgo darbs bibliotēkās
(gan sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru,
nodrošinot kursu dalībniekiem prakses vietas bibliotēkā,
gan Probācijas dienesta klientu nodarbināšana laikrakstu
digitalizācijā, gan skolēnu darbs vasarā).
●● Lubānas pilsētas bibliotēkā uz lielā ekrāna tiek
translētas Rīgā strādājošo Lubānas jauniešu galvaspilsētā
nodibinātā basketbola kluba “Lubāna” spēles. Lai spēļu
gaitu parādītu plašākai auditorijai, spēles tiek uzņemtas ar
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mobilo telefonu un raidītas tiešraidē. Pasākums
pulcinājis arvien lielāku sporta draugu pulku
bibliotēkā.
●● Veloskola sadarbībā ar Ceļu satiksmes
drošības direkciju (CSDD).
●● Pašu veidotas spēles gan bērniem, gan
pieaugušajiem: galda spēles, interaktīvās spēles.
Piemēram, Viļķenes bibliotēka pagasta svētkiem
sagatavoja divas spēles par novadniekiem un
dabas un kultūras objektiem pagastā. Agrāk
tapušajām spēlēm tiek veidotas virtuālas
versijas (Valmieras bibliotēkas spēlei “Atrodi
sevi Eiropā”).
●● Radošs risinājums telpu trūkuma problēmai
– plaukti uz riteņiem.
Foto: Krists Luhaers

2016. gada problēmas un risinājumi
Liela daļa publisko bibliotēku problēmu atkārtojas gadu no
gada, un tām joprojām nav rasts risinājums.
VVBIS un “Trešais tēva dēls” projektu ietvaros saņemtās
datortehnikas un multifunkcionālo iekārtu tehniskais
stāvoklis daudzviet jau kļuvis kritisks. Daudzas bibliotēkas
šo tehniku ir pilnībā atdevušas atpakaļ Kultūras informācijas
sistēmu centram, un par pašvaldību vai projektu konkursos
iegūtiem līdzekļiem iegādājušās jaunu. Tomēr ne visas
pašvaldības spēj atļauties finansēt datortehnikas nomaiņu
bibliotēkās vai arī šis process notiek pārāk lēni, iepērkot 1–2
datorus gadā. Bibliotēku lietotāji ir neapmierināti ar veco
datortehniku, novecojušo programmatūru, lēno internetu
un citu ar informācijas tehnoloģijām saistīto bibliotēkas
pakalpojumu kvalitāti. Apgrūtināts ir arī darbs ar bibliotēku
informācijas sistēmu “ALISE”, nav iespējams piedalīties
tiešsaistes profesionālās pilnveides pasākumos, piemēram,
vebināros, izmantot tiešsaistes resursus. Šo iemeslu dēļ
apmeklētāju skaits bibliotēkās krītas, cieš bibliotēku prestižs.
Daudzviet nolemts publisko datoru skaitu bibliotēkās
samazināt, pamatojot ar to, ka datorus bibliotēkā izmanto
arvien mazāk. Tam iemesls ir gan tas, ka iedzīvotāji arvien
vairāk iegādājas un izmanto personīgos datorus un mobilās
ierīces, gan arī, iespējams, bibliotēku datortehnikas sliktais
stāvoklis.
Turpina saasināties problēmas bibliotēku personāla jomā.
Pirmkārt, bibliotēkās arvien vairāk darbinieku sasnieguši
vai tuvākajā laikā sasniegs pensionēšanās vecumu. Reģionu
galveno bibliotēku metodiķi norāda, ka daļai no viņiem
sagādā grūtības darbs ar informācijas tehnoloģijām,
datubāzēm, e-resursiem, e-pakalpojumiem. Rezultātā
cieš bibliotēkas darbs un prestižs. Otrkārt, uz vakantajām
amata vietām nepiesakās speciālisti ar izglītību bibliotēku
darba jomā, darbā nākas pieņemt bērnudārza audzinātājas,
pedagogus, pat cilvēkus ar vidējo izglītību. Šī situācija
izvēršas arī par arvien lielāku metodiskā darba problēmu,
jo jaunpieņemtajiem darbiniekiem nav pat pamatiemaņu
bibliotekārajā darbā. Treškārt, satraucošs ir bibliotekāru
skaits bez profesionālās kvalifikācijas un izglītības bibliotēku
jomā, ir reģioni, kur tādu darbinieku ir pat 60–80 %. Liels ir

darbinieku skaits ar vispārējo vidējo izglītību. Nav skaidrs,
kas notiks tad, kad tiks pieņemti plānotie Ministru kabineta
noteikumi par bibliotēku darbiniekiem nepieciešamo
izglītību. Reģionu pārstāvji norāda, ka profesionālās
izglītības iegūšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi (studiju
maksa, transporta un naktsmītņu izdevumi) nav samērojami
ar bibliotēku darbinieku atalgojumu. Atsevišķas pašvaldības
gan sedz (daļēji vai pilnībā) bibliotekāru profesionālās
pilnveides izglītības programmu mācību maksas. Nereti
vērojams arī motivācijas trūkums iegūt bibliotekāra
profesionālo kvalifikāciju, ja atalgojums ir zems vai trūkst
pārliecības par konkrētas bibliotēkas perspektīvām (bažas
rada galvenokārt negatīvās demogrāfijas tendences, kas
jau izraisījušas izglītības iestāžu tīkla optimizēšanu).
Dažos novados tik tiešām ik pa laikam uzvirmo bibliotēku
un to darbinieku skaita samazināšanas (optimizēšanas)
draudi. Piemēram, bibliotēkai liek iesniegt aprēķinus,
cik pašvaldībai izmaksā bibliotēka uz vienu iedzīvotāju,
vai pašvaldības pasūtītā pētījumā par kultūras attīstības
situāciju novadā tiek apšaubīts bibliotēku tīkla blīvums
saistībā ar iedzīvotāju skaitu un bibliotēkas apmeklētības
dinamiku, izskan ierosinājums izvērtēt sniegtos
pakalpojumus un varbūt atsevišķas bibliotēku funkcijas
“īstenot sadarbībā ar citām bibliotēkām un kultūras
iestādēm”. Arvien svarīgāks kļūst bibliotēku aizstāvības
darbs. Piemēram, Aglonas novada bibliotēkai 2016. gadā
veiksmīgi izdevies pierādīt, ka bibliotēkas darbinieku skaitu
nevar samazināt.
Trūkst finansējuma jaunu pakalpojumu izveidei, jo sevišķi
modernās informācijas tehnoloģijās balstītu pakalpojumu
attīstībai. Lai piesaistītu jaunus lietotājus, panāktu lielāku
bibliotekāro aptvērumu, jāpiedāvā jauni pakalpojumi.
Nepieciešams attīstīt gan materiāli tehnisko bāzi, gan
bibliotekāru zināšanas un prasmes.
Bibliotēkas joprojām tiek pārslogotas ar daudzajiem
papildu uzdevumiem, kas nav saistīti ar bibliotekāro darbu
(apmācība, konsultācijas, uzziņas valsts, pašvaldību un
e-pakalpojumu izmantošanā, kultūras darba organizatora un
pašvaldības projektu vadītāja pienākumi utt.).
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“ Daudzas bibliotēkas
atzīst, ka nereti ir grūti
sabalansēt nepieciešamību
pēc kvalitatīva krājuma un
ņemt vērā lielākās daļas
lasītāju pieprasījumu pēc
cita rakstura lasāmvielas
Trūkst finansējuma krājuma komplektēšanai. Kaut arī
daudzviet krājuma komplektēšanai palielināts finansējums,
iepirkto grāmatu skaits rūk, jo grāmatu cenas ievērojami
pieaugušas. Tā kā lietotāju pieprasījums pēc aktuālajiem
izdevumiem ir lielāks nekā bibliotēku finansiālās iespējas,
veidojas rindas, nereti milzīgas (rindā uz grāmatu pat 32
lasītāji). Finansējumu krājuma komplektēšanai samazina arī
iedzīvotāju skaita kritums, jo vairākas pašvaldības krājuma
komplektēšanai līdzekļus piešķir pēc noteikta kritērija uz
vienu iedzīvotāju.
Tiek norādīts, ka pagastu bibliotēkas kopumā nepietiekami
izmanto papildu finansējuma piesaistes iespējas, nepiedalās
pat vietējos, novada pašvaldību izsludinātajos projektu
konkursos. Lai arī konkurence projektu konkursos
kļūst arvien lielāka, tā ir iespēja uzlabot bibliotēkas
materiāltehnisko bāzi, ieviest jaunus pakalpojumus.
Piemēram, Ogres reģiona bibliotēkās 2016. gadā izstrādāti
18 projekti (Ogres Centrālās bibliotēkas āra lasītavas
izveide, pasākumu cikls “Ogrēnieši stāsta”, “Sēžammaisi
Ķeguma novada bibliotēkas bērnu nodaļai”, “Mēs vecajai
pagastmājai” (Krapē), Wi-Fi teritorijas labiekārtošana pie
Lauberes bibliotēkas u. c.). Būtu apsveramas sadarbības
iespējas ar citām pagasta/pilsētas iestādēm, lai kopīgi
startētu projektu konkursos. Dalību projektos ierobežo
bibliotēku atrašanās nomātās privātās telpās, jo daudzos
projektu konkursos netiek atbalstītas investīcijas
privātīpašumam.
21. gadsimta informācijas sabiedrības “fenomens” Latvijā
ir tādas skolu bibliotēkas, kurās bibliotekāram ir 0,1 darba
slodze un bibliotekāru amatus aizpilda mācību priekšmetu
skolotāji, kas par šo darbu saņem nelielu piemaksu pie
algas. Šajās bibliotēkās nav iespējams nedz nodrošināt
pilnvērtīgu bibliotēkas darbību, nedz ieviest automatizāciju,
lai bibliotēka varētu iekļauties bibliotēku tīklā. Bieži vien
šo bibliotēku darbs aprobežojas tikai ar mācību grāmatu
iepirkšanu un izsniegšanu. Reģionu galveno bibliotēku
metodiķi uzsver: ja skolu bibliotēku akreditācija būtu tikpat
nopietna kā publisko bibliotēku akreditācija, tad gan skolu
vadība, gan pašvaldības, gan Izglītības ministrija būtu
spiestas uzlabot situāciju skolu bibliotēkās.
Jau ierasti daudzās bibliotēkās periodikas izsniegums
krietni pārsniedz grāmatu izsniegumu, jo daudzi lasītāji,

īpaši lauku reģionos, brīvajā laikā vēlas lasīt periodiku,
nevis grāmatas. Akreditācijas komisija bibliotēkām iesaka
mazāk krājuma komplektēšanas līdzekļu tērēt periodikai
un par prioritāti izvirzīt grāmatu krājuma komplektēšanu.
Taču pēc periodikas ir ļoti liels pieprasījums, un novērots,
ka, paplašinoties abonētās preses klāstam, palielinās
bibliotēkas darba rādītāji. “Analizējot rādītājus var secināt,
ka lasītāji priekšroku dod žurnāliem, kuros atrodamas
dažādu speciālistu konsultācijas un viedokļi, padomi
mājas un dārza darbos, praktiski ieteikumi, intervijas ar
sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, par viņu likteņu līkločiem,
attiecībām un pārdomām“. (Preiļu bibliotēkas pārskats)
Daudzas bibliotēkas atzīst, ka nereti ir grūti sabalansēt
nepieciešamību pēc kvalitatīva krājuma (jaunākā nozaru
literatūra, intelektuālā un godalgotā daiļliteratūra,
atkārtoti klasikas izdevumi, dzeja) un ņemt vērā lielākās
daļas lasītāju pieprasījumu pēc cita rakstura lasāmvielas
(bestselleri, neapgrūtinoša satura literatūra, grāmatas
izklaidei). Šie bibliotekāri ir dilemmas priekšā, jo nevar
neņemt vērā lasītāju pieprasījumu, nedz arī to radikāli
ietekmēt. Rezultātā ir vai nu jāzaudē lasītāji (kritīsies
bibliotēku lasītāju skaits, apmeklētība, kā arī iedzīvotāju
apmierinātība ar bibliotēkas darbu) vai jāsaņem aizrādījumi
par neprofesionalitāti. Kāds varētu būt risinājums šai
problēmai? Piemēram, Neretas novada centrālā bibliotēka
ir samazinājusi laikrakstu pasūtīšanu, aicinot savus lasītājus
izmantot “Lursoft” laikrakstu bibliotēku.
Novadpētniecības darbs 2016. gadā
●● Novadpētniecības darbs daudzās bibliotēkās ir bijis
viena no 2016. gada prioritātēm.
●● Vairākas bibliotēkas izstrādājušas novadpētniecības
darba koncepcijas.
●● Paplašinās sadarbība ar vietējām kultūras iestādēm,
novada muzejiem, nevalstiskajām organizācijām,
novadniekiem (piemēram, vietējiem pilsētas fotogrāfiem)
u. c. Aktivizēta sadarbība ar vietējiem novadpētniekiem,
apzinātas privātās kolekcijas. Bibliotēku darbinieki dodas
novadpētniecības materiālu vākšanas ekspedīcijās pie
vietējiem iedzīvotājiem. Iegūtas vērtīgas liecības arī
par padomju laikiem, tajā skaitā videomateriāli. Notiek
aktīva privātpersonu foto attēlu un vēsturisko dokumentu
digitalizācija.
●● Novadpētniecības krājumi tiek papildināti
ar filmu fragmentu kopijām no Latvijas Valsts
Kinofotofonodokumentu arhīva (Cēsu Centrālā bibliotēka),
videomateriāliem un dokumentālajām filmām saistībā ar
novadu no Latvijas Televīzijas arhīva, pagasta teritoriju
senajām kartēm no Latvijas Arhīva fondiem, materiāliem
no Latvijas Okupācijas muzeja video-kinofoto krātuves.
Kārķu bibliotēka izmantojusi LNB maksas pakalpojumu –
digitalizācija pēc pieprasījuma, lai papildinātu krājumu ar
sešām autora-novadnieka grāmatām.
●● Top reģionālie un novadu kultūras kanoni.
●● Arvien vairāk bibliotēku noslēgušas vienošanās
ar reģiona un vietējiem laikrakstiem par pilntekstu
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pievienošanu bibliotēku veidotajiem aprakstiem
novadpētniecības datubāzē.
●● Daudzas bibliotēkas aktīvi veic novadpētniecības
materiālu digitalizāciju. Tiek veidotas jaunas digitālās
kolekcijas, virtuālās novadpētniecības materiālu izstādes,
virtuālie albumi un prezentācijas.
●● Turpinās novadpētniecības materiālu rekataloģizācija,
novadpētniecības tematisko mapju materiālu aprakstu
veidošana novadpētniecības datubāzē (bieži vien tie
ir unikāli nepublicētie materiāli), kā arī pilntekstu un
metadatu pievienošana ierakstiem novadpētniecības
datubāzē. Notiek intensīva pilsētu un pagastu bibliotekāru
apmācība novadpētniecības materiālu bibliogrāfisko
aprakstu veidošanā un ievadīšanā reģiona novadpētniecības
datubāzē.
●● Notiek padziļināta bibliotēku vēstures izpēte, šo
materiālu sistematizēšana, bijušo un esošo darbinieku un
lasītāju intervēšana, atmiņu par bibliotēku apkopošana.
●● Arvien vairāk bibliotēku sāk tagadnes notikumu
dokumentēšanu pagasta vai novada vēstures veidošanai.
Šajā darbā tiek iesaistīti vietējie iedzīvotāji. Piemēram,
Lutriņos kinofoto amatieris iemūžina visu aktuālo pagasta
dzīvē (bibliotēkas krājumā ir jau 225 video).

●● Radoša pieeja lokālo vērtību popularizēšanā: izzinoša
krāsojamā grāmata bērniem “Gulbenes novada pērles”
(Gulbenes bibliotēka), lielformāta grīdas spēle “Iepazīsti
Alūksnes novadu!” (Alūksnes pilsētas bibliotēka),
orientēšanās spēle “Meklē pēdas” (Valmieras bibliotēka),
datubāze “Notikumu kalendārs Krāslavā” (Krāslavas
bibliotēka).
●● Aktīvi organizēti novadpētniecības konkursi gan
bibliotēkām (“Latvijai – 100. Nacionālās vērtības un laika
liecības Alūksnes novadā. Tradīcijas” (Alūksnes reģions),
“Laikmeta liecība – E-novadpētniecība” (Cēsu reģions),
“Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture” (Valkas
reģions), gan iedzīvotājiem (foto akcija “Viena Diena Iršu
Pagastā” (Iršu pagasta bibliotēka), novadpētniecības
konkurss “Daugavpils eksperts” (Latgales Centrālā
bibliotēka), literāri radošo darbu konkurss “Līvāni – pilsēta
mana un tava!” (Līvānu novada centrālā bibliotēka), skolēnu
eseju konkurss “Madona vakar, šodien, rīt” un fotokonkurss
“Mana mīļākā vieta Madonā” (Madonas bibliotēka), akcija
“Apzināsim Zlēku apkārtnes kulināro mantojumu” (Zlēku
bibliotēka).
●● Bibliotēkas atzīst, ka ļoti vērtīga ir iesaistīšanās
UNESCO projektā “Stāstu bibliotēkas”. Liela daļa projekta
pasākumu bijuši veltīti novadpētniecības tematikai,
rezultātā iegūtas apjomīgas atmiņu stāstījumu kolekcijas
(audio un videoieraksti), raisīta interese iedzīvotājos par
novadpētniecību.
●● Bibliotēkas kļūst par Tūrisma informācijas centru (TIC)
atbalsta punktiem (piemēram, Cēsu Centrālā bibliotēka)
vai uzņemas TIC pamatfunkcijas. Bibliotēku darbinieki
arī paši vada ekskursijas, piemēram, Jēkabpils pilsētas
bibliotēka kopš 2016. gada piedāvā ekskursiju “Jēkabmiesta
stāsti” gida – bibliotēkas darbinieka vadībā pa Jēkabpili.
Burtnieku pagasta bibliotēkā izstrādāts maršruts senioru
ekskursijām. Liepu bibliotēkas vadītāja vada ekskursijas
meža muzejā “Liepas”, stāstot par ciemata vēsturi,
dabas objektiem un muzeja krājumiem. Rīgas Centrālās
bibliotēkas piedāvāto ekskursiju un pastaigu pa bibliotēkas
apkaimi piedāvājums papildināts ar jauniem maršrutiem,
pieaudzis ekskursiju skaits. Ventspils bibliotēka sadarbībā
ar Kurzemes Democentru un Tūrisma informācijas centru
pasākuma “Uz Ventspili! 1 diena – 3 piedzīvojumi” ietvaros
izstrādāja bezmaksas programmu “Savieno nesavienojamo”
skolēnu grupām, kas apmeklē Ventspili. Jērcēnu pagasta
bibliotēka piedāvā tematiskas ekskursijas Jērcēnmuižā,
kurās iepazīstina ar kultūrvēsturisko mantojumu un dabas
bagātībām apkārtnē, kā arī piedāvā vietējās “Dižozola” zīļu
kafijas degustāciju. Bibliotēkai jau izveidojusies veiksmīga
sadarbība ar tūrisma firmām “Impro”, “Jauni rakursi” un
“Skaistie skati”.
Lasītāju apkalpošanas darbs 2016. gadā

Foto: Krists Luhaers

Bibliotēkas aktīvi organizē bibliotēku lietotāju un nelietotāju
aptaujas ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par
bibliotēkas darba kvalitāti, intereses, vēlmes un vajadzības.
Lai bibliotēkas veidotu atbilstošākas iedzīvotāju vēlmēm,
iedzīvotāji tiek aktīvi iesaistīti bibliotēku veidošanā,
piemēram, bibliotēku tīmekļa vietnēs ieviesta sadaļa
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“Iesaki nopirkt”, apmeklētāju
ierosinājumiem izveidota “Ideju
banka”.
Daudzos reģionos bibliotēku
krājumi ir pilnībā rekataloģizēti
un ir iespējams sākt automatizētu
lasītāju apkalpošanu, kā arī
uzsākt attālināto lietotāju
reģistrāciju un apkalpošanu.
Tas ir īsti laikā, jo attālinātie
pakalpojumi kļūst arvien
pieprasītāki (attālināta meklēšana
elektroniskajā katalogā,
iespieddarbu rezervēšana,
lietošanas termiņa pagarināšana,
informēšana par pienākušo rindu
uz grāmatām, par bibliotēkas
jaunumiem un gaidāmajiem
pasākumiem, digitālās uzziņas,
elektroniskā dokumentpiegāde,
attālināta pieeja datubāzēm.
Bibliotēkas arvien aktīvāk darbojas globālajā tīmeklī: veido
kontus un publicē materiālus sociālajos medijos. Krājuma
popularizēšanai tiek veidotas virtuālās izstādes, grāmatu
videoapskati, tiek publicēti ikmēneša lasītāko grāmatu topi,
tematiskām ziņām tiek pievienotas saites uz e-katalogu.
Sabiedrībā bibliotēku statuss nostiprinās kā brīvā laika
pavadīšanas un sociālo kontaktu vieta, sociālo un kultūras
aktivitāšu centrs. Publiskajās bibliotēkās ļoti populāri
ir brīvā laika pavadīšanas klubiņi un radošās darbnīcas.
Piemēram, Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā visa gada garumā
darbojās Princešu skola, kurā tika apgūtas dažādas savam
vecumam atbilstošas dzīves gudrības. Ventspils Bērnu
bibliotēkā 2016. gadā izveidots meiteņu klubs “Meiteņu
sarunas” 1.–7. klašu skolniecēm. Pašvaldības bibliotēkām
piešķir papildu telpas šo funkciju īstenošanai, piemēram,
izstāžu, nodarbību un pasākumu organizēšanai, bērnu
aktivitātēm u. c. Arī pagastu bibliotēkās tiek izveidoti atpūtas
stūrīši ar mīkstajām mēbelēm, iekārtotas atpūtas zonas.
Pusaudžu un jauniešu piesaistīšanai tiek izveidotas jauniešu
zonas ar mūsdienīgām mēbelēm, kas ir sevišķi svarīgi,
jo bērni un jaunieši lasa arvien mazāk, bet arvien vairāk
izmanto bibliotēku kā izklaides un atpūtas vietu. Mazāku
bērnu zonas tiek papildinātas ar rotaļlietām un spēlēm.
Bibliotēkas arī labiekārto apkārtni: veido lapenes, terases,
āra lasītavas, tiek uzstādīti āra trenažieri, skrituļošanas
rampa (Kūku bibliotēkā), soliņi, ierīkota zaļā zona. Tiek
ierīkotas mācību telpas. Bibliotēka piedāvā savu vidi un
tehnoloģijas arī citām organizācijām – arvien biežāk kursi,
semināri, pasākumi dažādām iedzīvotāju grupām notiek
bibliotēkās.
2016. gada pārsteigums – nodibināti daudzi jauni lasītāju
klubi (Cēsu Centrālajā bibliotēkā, Ogres Centrālajā
bibliotēkā, Valtera bibliotēkā, Līvānu novada Centrālajā
bibliotēkā, Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā).

Foto: Krists Luhaers

Bibliotēku krājumi tiek padarīti cik vien iespējams
pieejami lasītājiem. Tiek reorganizētas lasītavas, lielāko
daļu izdevumu padarot pieejamus līdzņemšanai. Tiek
nodrošināta arvien lielāka brīvpieeja. Tiek pilnveidota
lasītāju apkalpošana ārpus bibliotēkas telpām. Izveidoti
jauni grāmatu maiņas punkti skolās, bērnudārzos, sociālās
aprūpes centros u. c. Notiek izbraukumi uz attālākajām
pagastu vietām. Arī pasākumi arvien vairāk notiek ārpus
bibliotēkas telpām.
Ļoti svarīga ir bibliotēkas pakalpojumu publicitāte un
reklāma, un bibliotekāri tam velta ievērojamus sava laika,
enerģijas, izdomas un radošuma resursus. Taču gadās arī
tā, ka bibliotēkas popularizēšanā iesaistās pavisam negaidīti
dalībnieki. Ar savdabīgu bibliotēkas popularizēšanas
veiksmes stāstu dalījusies Smiltenes novada bibliotēkas
darbiniece Vita Rutka. 2016. gadā bibliotēkas kolektīvā
ienācis runcis Leo. Drīz vien runcis kļuvis populārs ne vien
bibliotēkā, bet arī plašajā virtuālajā pasaulē: “Sabiedriski
aktīvā dzīvnieku mīlētāja un grāmatu autore Zanda BērziņaRadziņa, ciemojoties mūsu bibliotēkā, nofotografēja viņu
un ievietoja savā “Facebook” profilā. Iedvesmojoties no šīs
publikācijas popularitātes, beidzot tapa “Facebook” profils
Smiltenes bibliotēkai, kur itin bieži varējām popularizēt
mūsu bibliotēku un tajā notiekošos pasākumus, ievietojot
arī fotogēniskā Leo bildes. Neilgā laikā mūsu bibliotēkas
virtuālo draugu skaits pārsniedza 500. Daudzi izrādījuši
interesi un simpātijas, radušies jauni lasītāji, uzlabojusies
komunikācija arī reālajā dzīvē – cilvēki runā par kaķiem,
vairāk smaida, gūst prieku. Par bibliotēku publicēti raksti
“Latvijas avīzē”, “Ziemeļlatvijā”, tapis sižets “Re:TV
Vidzemes ziņās.” Tā nu Leo, reizēm saukts par pūkaino PR
speciālistu, ir mūsu 2016. gada veiksmes stāsts, jo vairo
iestādes popularitāti, veicina komunikāciju un rada prieku.”

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.
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Akadēmisko un speciālo bibliotēku 2017. gada
apaļā galda diskusiju kopsavilkums
KRISTĪNE ROBEŽNIECE
Šī gada 28. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB)
otro reizi norisinājās akadēmisko un speciālo bibliotēku
direktoru apaļā galda diskusijas, kas tika rīkotas, lai
pārrunātu aktuālus un svarīgus bibliotēku darba jautājumus.
Diskusiju pirmajā daļā bibliotēkas stāstīja par līdz šim
paveikto un dalījās pieredzē, savukārt otrajā daļā tika
apspriesti LNB sagatavotie jautājumi par dažādām aktuālām
nozares problēmsituācijām.
2016. gada galvenās atziņas un secinājumi
●● Regulāri augstskolas vadībai un studentiem ir
nepieciešams pierādīt bibliotēkas nozīmi.
●● Liels ārvalstu studentu skaits.
●● Labas atsauksmes par krājumu.
●● Nakts abonementa popularitāte katrā bibliotēkā ir
atšķirīga.
●● Pirmo reizi bibliotēku informācijas sistēmā “ALISE”
veikta krājuma inventarizācija.
●● Stabils apmeklējums.
●● Pieaug apmeklējuma, izsnieguma, tiešsaistes
izsnieguma, elektronisko izdevumu (seriālizdevumu) skaits.
●● Bibliotēkas lietotāju aptaujas rezultātā (par
apmierinātību ar literatūras nodrošinājumu) tika nolemts
piekomplektēt papildus grāmatas latviešu valodā.
2016. gada inovācijas
●● Bibliotēkai ir izveidota piebūve, līdz ar to apvienotas
filiāles un darbinieki.
●● Personāla angļu valodas zināšanu testēšana,
darbiniekiem tiek nodrošināti kursi.
●● Diennakts lasītavas atklāšana.
●● Brīvpieejas abonementa atvēršana.
●● Ieviestas telpas grupu, individuālajam darbam.
●● Pašapkalpošanās iekārtas – grāmatu patapināšanai,
nodošanai.
●● Izveidotas diskusiju telpas (studentu darbam).
●● Videonovērošana, RFID drošības vārti, logu
signalizācija.
●● Tiek veidota personāliju datubāze (deputātu personāliju
datubāze Saeimas bibliotēkā).
●● Bibliotēkā esošajā citrona kokā izauguši 27 citroni.
●● Izveidoti 8 video ceļveži.

2016. gada problēmas un risinājumi
●● Pēc ēkas rekonstrukcijas ir problēmas ar gaisa kvalitāti
bibliotēkas telpās.
●● Samazinās datubāzes “EBSCO” izmantošana (nav
zināms iemesls).
2016. gada veiksmes stāsti
●● Sadarbība ar Zviedriju, Somiju, Dāniju, Lietuvu,
Norvēģiju, Vāciju, Poliju, Bulgāriju, Igauniju, Turciju,
Franciju.
●● Ilglaicīgi sadarbības partneri: Britu padome, Kultūras
akadēmija, Kino muzejs.
●● Vairākas tikšanās ar tulkotājiem (Dace Andžāne, Laura
Dreiže, Andris Akmentiņš), ikgadēja tikšanās ar ventiņu
stāstnieci Līgu Reiteri (bilingvāla nodarbība, piedalās arī
ārvalstu studenti).
●● Birutas Ozoliņas koncerts Dzejas dienās.
●● Foto konkurss “Students vidējais” (jau pastāvīgās
ekspozīcijas statusā).
●● Mākslinieku plenērs-performance.
●● Dalība ERASMUS programmā, Eiropas-Ķīnas
celtniecības standartu salīdzināšana (mācību iestādes no
Vācijas, Luksemburgas un Honkongas).
●● Pieredzes apmaiņa: Edinburgas Universitātes bibliotēkas
apmeklējums, Kembridžas Universitātes medicīnas
bibliotēkas (Cambridge University Medical Library)
apmeklējums.
●● Noslēgts līgums par Latvijas Standartu izmantošanu.
2017. gada prioritātes
●● Lielāks uzsvars pētniecībai.
●● Inventarizācija.
●● Bibliotēkas akreditācija.
●● Izglītojošās darbības nostiprināšana.
●● Gatavošanās Latvijas valsts simtgadei.
●● Lasītāju apkalpošanas kvalitātes uzlabošana.
●● Funkciju optimizēšana, personāla motivēšana.
Atbildes uz diskusijas jautājumiem
Vienotās lasītāja kartes situācija. LNB lēmums
2016. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka izstājās no
Vienotās lasītāja kartes projekta. 2017. gada nogalē ir
plānots pārstrādāt LNB karti, un ierosināt to izmantot kā
ekvivalentu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.
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Termina “līgumsods” (“kavējuma nauda”, “soda
nauda”) izmantošana. Konsultē LNB juriste Evija
Kļaviņa
No juridiskā viedokļa grāmatu izsniegšana ir patapinājums.
Ja par grāmatu izsniegumu tiek maksāts, tā ir noma.
Patapinājums ir kādas lietas nodošana lietošanā bez
atlīdzības. Patapinājumu Latvijā regulē Civillikums. Tas
nosaka gan lietošanas kārtību, gan parādnieku sodīšanu,
motivēšanu rīkoties pareizi un tiesiski. Civillikumā tiek
lietots termins “līgumsods”, ne “soda nauda”, ne “kavējuma
nauda”, ne “naudas sods” lietots nav. Par saistību
neizpildi, par saistību nepienācīgu izpildi vai par saistību
neizpildi konkrētā termiņā atbilstoši Civillikumā lietotajai
terminoloģijai no lasītājiem tiek piedzīts līgumsods.
Civillikums arī nosaka, ka līgumsodam ir jābūt samērīgam.
Terminu “soda nauda” un “kavējuma nauda” droši var lietot,
jo no juridiskā viedokļa tiek skatīta ne tikai vārda forma,
bet arī būtība, un pēc būtības šie vārdi apzīmē līgumsodu.
Lasītāji, kas kavē grāmatu nodošanas termiņu, ir parādnieki.

Pašapkalpošanās iespējas bibliotēkā
Bibliotēkās ir atšķirīgas situācijas, ne visās ir
pašapkalpošanās iekārtas. Tās ir ļoti labas un ērtas
lietošanā, bet būtisks priekšnosacījums ir atbilstoša un
kvalitatīva grāmatu apstrāde. Darba procesā ļoti palīdz video
novērošana, tā studentus arī ievērojami disciplinē.
Sadarbība ar akadēmisko personālu
Grāmatas tiek pasūtītas sadarbībā ar studiju programmas
vadītāju. Ja akadēmiskais personāls nenodod grāmatas
savlaicīgi, jāizskata iespēja ieviest līgumsodu.
Ierosinājumi sadarbībai ar LNB
Studentiem jāpiedāvā LNB apmeklējums.
Citi jautājumi
Skapīši bibliotēkā – lasītāji mēdz ilgstoši tajos atstāt savas
mantas. Bibliotēku darbiniekiem tie ir regulāri jāpārbauda.

Nozares terminoloģijas aktualitātes
INESE KAZĀKA
Bibliotēku nozares terminoloģiju, līdzdarbojoties nozares
profesionāļiem, koordinē Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) Bibliotēku attīstības centrs. Terminus pieņem un
apstiprina Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas
komisijas (LZA TK) Informācijas un dokumentācijas
terminoloģijas apakškomisija. Vairāk par nozares
terminoloģiju sk. Latvijas Bibliotēku portālā.
LNB Bibliotēku attīstības centrā turpinās darbs pie standarta
“LVS ISO 11620:2014 Informācija un dokumentācija.
Bibliotēku snieguma rādītāji” (ISO 11620:2014 Information
and documentation Library performance indicators)
tulkošanas. Standarta trešais izdevums atceļ un aizstāj
otro izdevumu (ISO 11620:2008). Pārstrādātais izdevums
vienkopus ietver snieguma rādītājus, kas attiecas gan
uz bibliotēku elektroniskajiem, gan tradicionālajiem
pakalpojumiem un resursiem. Standarts piemērojams visu
veidu bibliotēkām. 2017. gadā LZA TK Informācijas un
dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas janvāra un
februāra sēdēs apstiprināti standartā “LVS ISO 11620:2014:
Informācija un dokumentācija. Bibliotēku darbības rādītāji”
iekļautie termini.
piekļūstamība (accessibility)
pakalpojuma vai aprīkojuma/telpu sasniedzamība un
lietošanas ērtums
piemērotība (appropriateness)
rādītāja atbilstība konkrētas darbības vērtēšanai
pieejamība (availability)
līmenis, kādā bibliotēka faktiski nodrošina piekļuvi saturam,
resursiem, aprīkojumam/telpām vai pakalpojumiem
lietotāju pieprasītajā laikā

rezultativitāte (effectiveness)
uzdevuma izpildes pakāpes raksturlielums
Piezīme. Darbība ir rezultatīva, ja ar to sasniedz iespējami
labākos rezultātus.
efektivitāte (efficiency)
resursu izmantojuma raksturlielums uzdevuma īstenošanai
Piezīme. Darbība ir efektīva, ja tiek izlietots mazāk resursu
vai ja ar tiem pašiem resursiem sasniedz labākus rezultātus.
novērtēšana (evaluation)
pakalpojuma vai aprīkojuma/telpu rezultativitātes,
efektivitātes, lietderīguma un atbilstības vērtēšanas process
aprīkojums/telpas (facilities)
bibliotēkas lietotājiem nodrošinātās iekārtas, darba vietas u.
tml.
Piezīme. Ietver fotokopētājus, tiešsaistes darbstacijas, CDROM darbstacijas, lietotāju vietas un kabīnes, bet neietver
tualetes, kafejnīcas un publiski pieejamos telefonus.
mērķis (goal)
vēlamais rezultāts, ko paredzēts sasniegt ar plānotajām
metodēm
uzdevums (objective)
noteikts mērķrādītājs, kas ar attiecīgo darbību jāsasniedz
orgnizācijas kopējā mērķa īstenošanā
rādītājs (indicator)
darbības (notikuma, objekta, personas) kvantitatīvai un
kvalitatīvai raksturošanai izmantota skaitliska, simboliska
vai vārdiska izteiksme, kas ietver arī vērtēšanas metodi
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snieguma rādītājs (performance indicator)
skaitliska, simboliska vai vārdiska izteiksme, kas iegūta
no bibliotēku statistikas datiem bibliotēkas snieguma
raksturošanai
sniegums (performance)
bibliotēkas pakalpojumu rezultativitāte, kā arī resursu
izvietojuma un izmantojuma efektivitāte
metadati (metadata)
strukturēti dati par datiem
1. piezīme. Aprakstīšanas, administrēšanas, normatīvo
prasību izpildes, tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanas
lietošanas, izmantošanas un saglabāšanas nolūkā dati ir
saistīti vai nu ar informācijas sistēmu, vai informācijas
objektu.
2. piezīme. Adaptēts no Dublin Core metadatu iniciatīvas
(Dublin Core Metadata Initiative).
misija (mission)
organizācijas mērķu, pakalpojumu un produktu attīstības
oficiāls formulējums
kvalitāte (quality)
pakāpe, kādā dabiski piemītošo īpašību kopums atbilst
prasībām
1. piezīme. Terminu “kvalitāte” var lietot kopā ar tādiem
īpašības vārdiem, kā – “neapmierinoša”, “laba” vai
“teicama”.
2. piezīme. “Dabiski piemītošs” pretstatā “piešķirtam”
nozīmē, ka kaut kas pastāv neatdalāmi kā pastāvīga īpašība.

noturīgums (reliability)
pakāpe, kādā rādītājs atkārtoti un pastāvīgi dod vienu un to
pašu rezultātu
lietotāju apkalpošanas zona (user service area)
bibliotēkas daļa, kas ir pieejama lietotājiem
Piezīme. Ietver telpas lasīšanai, mācībām, informācijas
pakalpojumiem un jebkuriem citiem lietotājiem paredzētiem
pakalpojumiem, kā arī brīvpiekļuves krātuves kā integrētas
lietotāju apkalpošanas zonu, mediju centru, kā arī tur esošo
personāla darba vietu un izstāžu zonu sastāvdaļas.
validitāte (validity)
pakāpe, kādā rādītājs faktiski uzrāda to, ko domāts izmērīt
virtuāls apmeklējums (virtual visit)
nepārtraukts darbību cikls bibliotēkas vietnē, ko veicis
lietotājs ārpus bibliotēkas IP adrešu zonas, (parasti arī
ārpus bibliotēkas telpām), neatkarīgi no aplūkoto lapu vai
elementu skaita
1. piezīme. Virtuāls apmeklējums parasti sākas, kad lietotājs
piekļūst bibliotēkas vietnei, un beidzas, ja noteiktu laiku
(ieteicamais laiks – 30 minūtes) netiek fiksēta nekāda
darbība. Jauna piekļuve pēc ilgāka laika uzskatāma par
jaunu apmeklējumu.
2. piezīme. Virtuālajam apmeklētājam jābūt identificējamam
vismaz pēc unikālās sīkdatnes un/vai unikālās kombinācijas,
kas sastāv no lietotāja IP adreses un pārlūkprogrammas
kodu virknes (lietotāja aģenta). Zināmie automātiskie
tīmekļa indeksētāji un lapu informācijas vācēji netiek
uzskatīti par virtuāliem apmeklētājiem.

Izmēģinājuma versijā pieejama Bibliotēku,
arhīvu un muzeju terminu datubāze
INESE KAZĀKA
2006. gadā ar Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras
programmas “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības
projektu digitālā vidē atbalsts” finansējumu tika realizēts
Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Valsts arhīvu
ģenerāldirekcijas un Muzeju valsts pārvaldes kopprojekts
“Tiešsaistes terminu banka: arhīvi, bibliotēkas, muzeji”.
Datubāze ātri ieguva popularitāti nozares speciālistu
vidū un tika atzīta par vienu no satura ziņā vērtīgākajiem
elektroniskajiem resursiem. 2012. gada novembrī nozares
terminu datubāze “Tiešsaistes terminu banka: arhīvi,
bibliotēkas, muzeji” tehnisku iemeslu dēļ uz nenoteiktu laiku
tika slēgta.
Attīstoties tehnoloģiskajām iespējām, 2016. gadā radās
iespēja uzsākt datubāzes “Tiešsaistes terminu banka: arhīvi,
bibliotēkas, muzeji” atjaunināšanu un pilnveidi. Sadarbībā
ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Tehnoloģiju departamenta
speciālistiem izvērtētas tehniskās iespējas, īstenoti dažādi
uzlabojumi, kā arī veikts apjomīgs rediģēšanas darbs.

Situācijas izpratnei par attiecīgā termina statusu šķirkļi
papildināti ar termina statusa norādi: “apstiprināts”,
“pagaidu”, “novecojis”, “grozīts”, kā arī norādīts termina
apstiprinātājs un apstiprināšanas datums. Lai savlaicīgi
iegūtu operatīvi lietojamus terminus, datubāzē iekļauti
arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā
(LZA TK) vai LZA TK Informācijas un dokumentācijas
terminoloģijas apakškomisijā (LZA TK ID TAK) vēl
neapstiprināti termini, piešķirot tiem “pagaidu” statusu.
2017. gada martā datubāze atvērta lietotājiem. Resursu
izstrādājusi un uztur Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Resursā iekļauti bibliotēku nozares un tās saskarnozaru
termini un skaidrojumi latviešu valodā, terminekvivalenti
angļu valodā, pēc iespējas arī vācu un krievu valodā. Terminu
atlasē izmantoti nozaru normatīvie dokumenti, to skaitā
adaptētie starptautiskie standarti, profesionālā literatūra, kā
arī saraksti ar aktuāliem praksē nepieciešamiem terminiem.
Pētniecības nolūkā datubāzē saglabāti termini arī no
atceltajiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem.
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Lai datubāzes izmantošana būtu efektīvāka, lietotāji tiek
aicināti pievērst uzmanību norādītajam termina avotam,
tā publicēšanas gadam (aktualitātei), nozarei, termina
statusam (uzticamībai: termins apstiprināts LZA TK, LZA
TK ID TAK u. c.) un pievienotajiem komentāriem, kā arī
izvērtēt termina atbilstību konkrētajam kontekstam.
Resursā ievietoti aptuveni 3000 termini un terminoloģiskas
vārdkopas. Saturs tiks regulāri papildināts un rediģēts.
Datubāzē jau atrodami termini no šobrīd aktuālākajiem
nozares standartiem (“LVS ISO 2789:2016 Informācija un
dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika”, “LVS
ISO 11620:2014 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku
snieguma rādītāji”).

“ Resursā iekļauti
bibliotēku nozares un
tās saskarnozaru termini
un skaidrojumi latviešu
valodā, terminekvivalenti
angļu valodā, pēc iespējas
arī vācu un krievu valodā

Aicinām arī nozares speciālistus, studentus un citus
interesentus aktīvi līdzdarboties atjaunotās Bibliotēku, arhīvu
un muzeju terminu datubāzes (termini.lnb.lv) papildināšanā,
iesūtot zinātniskajos darbos vai profesionālajās darba
grupās izstrādātos terminus un to skaidrojumus ievietošanai
datubāzē sākotnēji ar pagaidu statusu, pēc tam izskatīšanai
un apstiprināšanai LZA TK Informācijas un dokumentācijas
terminoloģijas apakškomisijas sēdēs. Datubāze pieejama
izmēģinājuma versijā, un tās apmeklētāji aicināti izteikt
savu viedokli un priekšlikumus sadaļā “Ieteikumi” vai sūtīt
ierosinājumus uz adresi: termini@lnb.lv.

Kā lasām? Jaunākie lasīšanas paradumu mērījumi
Latvijā, Eiropas Savienībā un ASV
AINA ŠTRĀLE
Jaunākajās socioloģiskajās aptaujās konstatēts – Latvijā
grāmatas nelasa 41 % iedzīvotāju! Kādi ir Latvijas iedzīvotāju
nelasīšanas iemesli? Kādi ir lasīšanas rādītāji citviet pasaulē:
kaimiņzemēs, Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās
Valstīs? Kādi ir vispopulārākie lasīšanas rīki? Vai arī ādas
krāsa ietekmē lasīšanas paradumus? Daļēju atbildi uz šiem
bibliotekāru auditorijai svarīgajiem jautājumiem sniedz
jaunākie Latvijas sociologu pētījumi: biedrības “Culturelab”
pētījums “Kultūras auditorija Latvijā: situācija, procesi,
tendences” un Baltic International Bank Latvijas Barometra
2017. gada janvāra pētījums. Par amerikāņu 2016. gada
lasīšanas paradumiem iespējams uzzināt autoritatīvajā
ASV sociālo zinātņu nozaru pētījumu centra Pew Research
Center1 2016. gada lasīšanas tendenču pētījumā2. Par
minētajiem Latvijas pētījumiem ir pieejams Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta direktora
Ulda Zariņa komentārs3.
1 Pew Research Center ir pasaulē pazīstams, autoritatīvs sociālajās
zinātnēs balstītu dažādu jomu datu izpētes un analīzes centrs, kas
sniedz informāciju par jaunākajām tendencēm ASV un pasaulē. Centrs
ik gadu veic plašas iedzīvotāju aptaujas par lasīšanu.
2 Perrin, Andrew. Book Reading 2016 [tiešsaiste]. Sept. 1, 2016.
Pieejams: http://www.pewinternet.org/2016/09/01/bookreading-2016/
3 Zariņš, Uldis. Vai jāsatraucas par tiem, kuri nelasa? Latvijas Avīze
[tiešsaiste]. 1. febr., 2016. Pieejams: http://www.la.lv/vai-jasatraucaspar-tiem-kuri-nelasa/

Latvijā lasa aizvien mazāk, tikmēr lasīšanas apjoms
ASV pēdējo piecu gadu laikā nav būtiski mainījies
Abu minēto Latvijas datu izpētes centru 2016. gada pētījumi
atklāja ekvivalentu rādītāju – vismaz vienu grāmatu pēdējā
gada laikā ir izlasījuši tikai 57 % iedzīvotāju. Ja pieņem, ka
šajā rādītājā ietilpst arī audiogrāmatas un e-grāmatas, tad
par 16 % mazāks nekā ASV ir to Latvijas lasītāju skaits, kuri
pagājušajā gadā izlasījuši kādu grāmatu! Kā norāda minētais
biedrības “Culturelab” pētījums – Latvijā pēdējo desmit
gadu laikā grāmatu lasītāju īpatsvars ir krities par aptuveni
11 % – no 68 % uz 57 %. Eiropas Savienības valstīs vidēji
68 % iedzīvotāju ir izlasījuši vismaz vienu grāmatu gadā.
Viszemākais rādītājs ir Portugālē, kur tikai 40 % iedzīvotāju
ir izlasījuši vismaz vienu grāmatu gadā, bet visaugstākais
rādītājs ir Zviedrijā, kur kopumā 90 % iedzīvotāju ir
izlasījuši vismaz vienu grāmatu gadā.
Kā tālāk norāda “Culturelab”, liela daļa Latvijas lasītāju
2016. gadā bija mazlasītāji: 23 % no to kopskaita izlasījuši 1
līdz 2 grāmatas gadā, 16 % – 3 līdz 5 grāmatas, 8 % – 6 līdz
10 grāmatas, un tikai 10 % lasītāju izlasījuši vairāk nekā 10
grāmatas gada laikā. Līdzīgus datus ar nelielām atšķirībām
uzrādījis arī Baltic International Bank Latvijas Barometra
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pētījums4. Straujš kritums grāmatu lasīšanā bija vērojams
laika periodā sākot ar 2010. gadu, kad vienu grāmatu
gadā izlasīja 67 % iedzīvotāju, – 2014. gadā šis rādītājs
bija nokrities līdz 55 % iedzīvotāju. Tātad piecu gadu laikā
grāmatu lasītāju skaits Latvijā bija samazinājies par 12 %.
Jāpiebilst, ka no 2007. gada līdz 2015. gadam ievērojami
samazinājās arī grāmatu un brošūru tirāža izdevumiem
latviešu valodā: pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem –
no 4,8 uz 2,8 miljoniem eksemplāru5.

“ Eiropas Savienības valstīs
vidēji 68 % iedzīvotāju ir
izlasījuši vismaz vienu
grāmatu gadā
ASV pētnieki uzsver – kaut arī amerikāņiem pašlaik ir
pieejams milzīgs daudzums satura visdažādākajos veidos
un lasīšanas rīkos, un nemitīgi daudzveidojas brīvā laika
pavadīšanas iespējas, 2016. gada Pew Research Center
lasīšanas aptauja atklāja, ka 73 % amerikāņu ir lasījuši
jebkāda veida grāmatu (tajā skaitā audiogrāmatas un
e-grāmatas) pēdējo 12 mēnešu laikā, un šis rādītājs visumā
ir nemainīgs kopš 2012. gada.6 Ja šo rādītāju salīdzina ar
iepriekš aplūkotajiem “Culturelab” un Latvijas Barometra
lasīšanas pētījumiem, ASV pēdējos piecos gados procentuāli
lasa ievērojami vairāk nekā Latvijā!
Neskatoties uz to, ka pieaug amerikāņu skaits, kas
lasa e-grāmatas planšetdatoros un/vai viedtālruņos,
iespiestās grāmatas ASV lasošajā sabiedrībā
joprojām ir daudz populārākas par digitālajām
grāmatām, apgalvots Pew Research Center
2016. gada Amerikas lasīšanas ekspertu pētījumā.
Pew Research Center aptauja sniedz arī papildus
informāciju par to, kādus lasīšanas rīkus izmanto Amerikā.
Šajā lasīšanas aspektā diemžēl nav iespējams ASV un
Latvijas paradumu salīdzinājums, jo Latvijā veiktajos
pētījumos lasāmierīču izmantošana nav apskatīta. ASV
pētnieki secinājuši – ja amerikānis sniedzas pēc grāmatas,
tā drīzāk ir tradicionālā iespiestā grāmata, nevis digitāls
produkts, proti, 65 % amerikāņu 2016. gadā lasījuši drukātās
grāmatas. Šis rādītājs vairāk nekā divas reizes pārsniedz to
lasītāju skaitu, kas šajā pašā laika posmā lasījuši e-grāmatas
4 Baltic International Bank Latvijas Barometra 2017. gada janvāra
pētījums. Grāmatu lasīšana. 2017. gada janv. Pēc decembra
aptaujas datiem. Pieejams tiešsaistē: https://www.bib.eu/
uploads/2017/02/2017.01.Gramatu_lasisana_Baltic_International_
Bank_Latvijas_barometrs.pdf
5 Kultūras auditorija Latvijā: situācija, procesi, tendences. Biedrība
“Culturelab”. Rīga, 2016. 36. lpp. Pieejams tiešsaistē: https://
culturelablv.files.wordpress.com/2017/01/kultc5abras-auditorijalatvijc481-2016.pdf
6 Sk. grafisko tabulu tiešsaistē: http://www.pewinternet.
org/2016/09/01/book-reading-2016/

(28 %), un vairāk nekā četras reizes – audiogrāmatu lasītāju
skaitu (14 %).7
Iespiesto grāmatu lasīšana ASV turpina būt kopējās grāmatu
lasīšanas ainas dominante, taču būtiskas pārmaiņas
notikušas e-grāmatu lasīšanas rādītājos pēdējo piecu
gadu laikā. Amerikāņi aizvien vairāk e-grāmatu lasīšanai
lieto daudzfunkcionālo tehniku (viedtālruņus, planšetes,
datorus), nevis speciālās e-grāmatu lasīšanas ierīces. To
e-grāmatu cienītāju skaits, kas lasa planšetdatoros, kopš
2011. gada ir vairāk nekā trīskāršojies, lasītāju skaits, kuri
lasa viedtālruņos, ir vairāk nekā dubultojies, savukārt to
lasītāju skaits, kas lieto e-grāmatu lasīšanas ierīces, nav
mainījies. ASV pētījumos konstatēts, ka viedtālruņiem ir
īpaši ievērojama loma melnādaino amerikāņu e-lasīšanas
ieradumos, kā arī lasītāju grupā ar zemāku izglītības līmeni.
Galvenie Pew Research Center 2016. gada lasīšanas aptaujas
secinājumi ir: amerikāņu skaits, kuri lasījuši jebkādu
grāmatu pēdējā gada laikā, visumā ir nemainīgs kopš
2012. gada, turklāt – ASV iedzīvotāji vairāk lasa iespiestās
grāmatas, nevis e-grāmatas vai audiogrāmatas.
Ja neņem vērā nelielu grāmatu lasīšanas samazinājumu
laikā starp 2011. un 2012. gadu, to pieaugušo amerikāņu
daļa, kas lasa grāmatas dažādos veidos (arī e-grāmatas)
bijusi nemainīga vismaz pēdējos četros gados – 73 %
amerikāņu apgalvo, ka ir izlasījuši vismaz vienu grāmatu
pēdējā gada laikā. Tas ir gandrīz identiski 74 % – lasīšanas
apjomam, par kādu informēja 2012. gada aptauja, kaut arī,
protams, kopumā šim lasīšanas rādītājam tāpat kā Latvijā ir
tendence samazināties, jo 2011. gadā tas bija par 5 % lielāks
– 79 %.8 Latvijā lasīšanas samazināšanās tendence diemžēl
ievērojami lielāka.
Tikai 6 % amerikāņu ir uzticīgi digitālo grāmatu
lasītāji
2016. gadā 28 % amerikāņu ir lasījuši vismaz vienu
e-grāmatu, bet 14 % ir klausījušies vismaz vienu
audiogrāmatu. Visumā ASV lasītāju skaits, kuri lasa
e-grāmatas un klausās audiogrāmatas, pēdējos gados
saglabājies samērā stabils. Nedaudz citādi izskatās laika
periods no 2011. līdz 2014. gadam, kad e-grāmatu lasītāju
skaits bija palielinājies par 11 % – no 17 % uz 28 %. Pēdējos
divos gados šajā rādītājā nav vērojamas būtiskas izmaiņas.
Arī tā pieaugušo amerikāņu daļa, kas klausījušies
audiogrāmatas, ir mainījusies vien nedaudz – kopš
2011. gada, kad Pew Research Center pirmo reizi iekļāva
šo jautājumu lasīšanas aptaujā, toreiz 11 % amerikāņu bija
klausījušies audiogrāmatas iepriekšējā gadā. Pēc 2016. gada
aptaujas datiem šis skaitlis ir 14 %. Kopumā 34 % amerikāņu
pagājušajā gadā ir vai nu lasījuši vismaz vienu e-grāmatu, vai
klausījušies vismaz vienu audiogrāmatu.

7 Sk. grafisko tabulu tiešsaistē: http://www.pewinternet.
org/2016/09/01/book-reading-2016/
8 Sk. grafisko tabulu tiešsaistē: http://www.pewinternet.
org/2016/09/01/book-reading-2016/
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Salīdzinoši maza ir tā amerikāņu daļa, kas lasa tikai digitālā
veidā, izslēdzot drukātās grāmatas. Vairāk nekā ceturtā daļa
– 28 % – amerikāņu lasa abējādi: grāmatas gan iespiestā,
gan digitālā veidā (šajā rādītājā ietvertas gan e-grāmatas,
gan audiogrāmatas). Aptuveni 38 % ASV iedzīvotāju lasa
drukātās grāmatas, bet nelasa e-grāmatas, savukārt vien
6 % lasa tikai digitālās grāmatas, bet nelasa drukātās. Tātad
salīdzinoši maza daļa amerikāņu ir vienīgi digitālo grāmatu
lasītāji.
Amerikāņi lasa vidēji 12 grāmatas gadā
Vidējais ASV lasītāja rādītājs ir 12 grāmatas gadā, kamēr
tipisks amerikānis 2016. gadā ir izlasījis 4 grāmatas. Katrs
no šiem rādītājiem ir lielā mērā nemainīgs kopš 2011. gada,
t. i., kopš laika, kad Pew Research Center9 pirmo reizi sāka
pētīt grāmatu lasīšanas paradumus ASV.
Pew Research Center pētījumā konstatētas arī dažas
sakarības: 7 % no augstskolu beidzējiem ir vienīgi digitālo
grāmatu lasītāji, salīdzinājumā – tikai 3 % no tiem, kas nav
absolvējuši augstskolu, 8 % no tiem, kam mājsaimniecības
gada ienākumi ir 75 000 ASV dolāru vai vairāk, un tikai 3 %
no amerikāņiem, kuru ienākumi ir 30 000 ASV dolāru vai
mazāk. Tātad digitālo grāmatu cienītāji procentuāli vairāk
meklējami starp augstskolu beidzējiem un starp tiem, kam ir
lielāki ienākumi.
Aptaujā konstatēts arī cits interesants fakts – jaunieši nebūt
nav tie, kas visvairāk tiecas būt vienīgi digitālu grāmatu
lasītāji: tikai 6 % ASV iedzīvotāju vecuma grupā no 18 līdz 29
gadiem lasa grāmatas vienīgi digitālā veidā, vecuma grupā
no 30 līdz 49 gadiem ir 7 % šādu iedzīvotāju, un tikai 5 % no
tiem, kam ir 50 gadi un vairāk.
Kopumā ASV augstskolu absolventi apmēram
četras reizes vairāk lasa e-grāmatas un apmēram
divas reizes vairāk drukātās un audiogrāmatas –
salīdzinājumā ar tiem, kuri nav ieguvuši augstāko
izglītību.
Lasītāji ar augstāko izglītību vispār vairāk lasa grāmatas
– kā drukātās, tā digitālās grāmatas. Tipisks (caurmēra)
koledžas absolvents ASV 2016. gadā ir izlasījis 7 grāmatas.
Arī Latvijas pētījumi apliecina, ka iedzīvotāji ar augstāko
izglītību lasa vairāk – 75 %, kamēr ar pamatizglītību tikai
43 %, bet ar vidējo izglītību – 46 %.

“ Digitālo grāmatu
cienītāji procentuāli vairāk
meklējami starp augstskolu
beidzējiem un starp tiem,
kam ir lielāki ienākumi
9 Sk. grafisko tabulu tiešsaistē: http://www.pewinternet.
org/2016/09/01/book-reading-2016/

“ Amerikāņi aizvien vairāk
e-grāmatu lasīšanai lieto
daudzfunkcionālo tehniku
(viedtālruņus, planšetes,
datorus), nevis speciālās
e-grāmatu lasīšanas ierīces
ASV jaunāka gada gājuma lasītāji visumā lasa vairāk
Pew Research Center pētījumā aptaujātie jaunāka gada
gājuma pieaugušie – 80 % no tiem, kas ir vecumā no 18 līdz
29 gadiem, pagājušajā gadā izlasījuši vismaz vienu grāmatu.
Salīdzinājumam – vismaz vienu grāmatu 2016. gadā
izlasījuši tikai 67 % no tiem lasītājiem, kam ir 65 gadi un
vairāk. Jaunākie pieaugušie visticamāk lasījuši grāmatas
dažādos digitālos formātos, turklāt ir lasījuši arī drukātās
grāmatas. Vismaz vienu iespiesto grāmatu pagājušajā gadā
izlasījuši 72 % jauniešu un 61 % senioru.
Arī ASV, tāpat kā Latvijā, sievietes visumā lasa vairāk nekā
vīrieši, un visticamāk vairāk lasa tieši drukātās grāmatas.
Tomēr e-grāmatu un audiogrāmatu lasīšanas intensitātē
ASV nav novērots pārsvars kādam dzimumam par labu.
Gan planšetdatoru, gan viedtālruņu īpašnieku skaits
pēdējos gados ir strauji palielinājies, un arvien lielāka daļa
amerikāņu izmanto šīs daudzfunkcionālās mobilās ierīces
e-lasīšanai – nevis speciālos e-lasītājus. Laikā starp 2011.
un 2016. gadu to amerikāņu skaits, kuri lasa grāmatas
planšetdatoros, ir pieaudzis gandrīz četrkārt: no 4 % uz
15 %, bet to lasītāju skaits, kas lasa grāmatas viedtālruņos,
ir vairāk nekā divkāršojies – no 5 % uz 13 %. To amerikāņu
skaits, kas lasa grāmatas galda vai klēpjdatoros, arī ir
palielinājies, kaut novērots, ka šis rādītājs audzis krietni vien
pieticīgāk: no 7 % 2011. gadā uz 11 % 2016. gadā. Grāmatas
speciālās e-grāmatu lasīšanas ierīcēs 2016. gadā lasīja vien
8 % amerikāņu, kas ir tikai par 1 % vairāk nekā 2011. gadā
(7 %). Noskaidrots, ka vidēji viens no pieciem amerikāņiem,
kas ir jaunāki par 50 gadiem, lieto viedtālruņus, lai
lasītu e-grāmatas. Tāpat konstatēts, ka melnādainie ASV
iedzīvotāji, kā arī tie, kuri nav apmeklējuši augstskolu,
sliecas lietot viedtālruni biežāk nekā citas digitālās ierīces,
lai lasītu e-grāmatas.
Melnādainie lasītāji, latīņamerikāņu izcelsmes
iedzīvotāji, kā arī tie, kam nav augstākās izglītības,
parasti vairāk paļaujas uz viedtālruņa izmantošanu
e-grāmatu lasīšanai.
Piemēram, 16 % afroamerikāņu aptaujā norādījuši, ka
grāmatu lasīšanai lieto viedtālruņus. Tas ir gandrīz divas
reizes vairāk par tiem, kas lasa grāmatas tradicionālajos
datoros (9 %) un četrreiz vairāk par tiem, kas lasa grāmatas,
lietojot e-lasītājus (4 %). Latīņamerikāņu izcelsmes lasītāji
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izskatās mazāk tendēti lasīt grāmatas viedtālruņos (11 %),
tomēr visumā labprātāk lasa grāmatas viedtālruņos, nevis
e-grāmatu lasītājos vai tradicionālajos datoros. Baltādainie
lasītāji e-grāmatu lasīšanai labprāt lieto gan stacionārās, gan
mobilās digitālās ierīces: 13 % lasa e-grāmatas viedtālruņos,
18 % – planšetdatoros, 10 % lieto e-grāmatu lasītājus, bet
11 % lieto galda vai portatīvos datorus.
Vērtējot vecumposmus – tie amerikāņi, kuri ir jaunāki
par 50 gadiem, vairāk tiecas lasīt e-grāmatas viedtālruņos
(19 %), salīdzinot ar 9 % vecumā no 50 līdz 64 gadiem un
4 % no tiem, kas ir 65 gadus veci un vecāki.
Kādas atbildes amerikāņi meklē lasot?
Papildus jautājumiem par ierīcēm, kādas amerikāņi lieto
grāmatu lasīšanai, aptaujā tika iekļauts arī plašs jautājumu
tīkls par iemesliem, kāpēc cilvēki lasa, attiecinot jautājumu
gan uz grāmatām, gan periodiku, gan tiešsaistes saturu.
Aptauja pierādīja, ka tā amerikāņu daļa, kas lasa speciālus
pētniecības tematus un rakstus, kas saistīti ar kādu konkrētu
interešu jomu, ir visumā pieaugusi pēdējos gados: 84 % lasa,
interesējoties par konkrētām pētniecības tēmām (29 % to
dara gandrīz katru dienu); 82 % lasa, lai būtu informēti par
jaunākajiem notikumiem (47 % to dara gandrīz katru dienu);
80 % lasa atpūtai (35 % atpūtai lasa gandrīz katru dienu);
57 % lasa darba vajadzībām vai izglītībai (31 % to dara
gandrīz katru dienu).
Līdzīgs daudzums aptaujas dalībnieku gan 2016., gan
2011. gadā atbildēja, ka viņi lasa atpūtai vai prieka pēc,
darba vai mācību vajadzībām, vai arī, lai sekotu jaunākajiem
notikumiem. Bet tā daļa amerikāņu, kas lasa interesējoties
par konkrētām izpētes tēmām, šajā laikposmā palielinājusies
par 10 % procentiem – no 74 % uz 84 %. Gados vecāku un
jaunāku pieaugušo skaits, kas lasa priekam, vai, lai sekotu
jaunākajiem notikumiem, ir aptuveni vienāds. Jaunākie
pieaugušie vairāk lasa darba vai izglītības vajadzībām, vai arī
kādas interešu tēmas izpētei.
Dažos gadījumos faktori, kas saistīti ar augstu grāmatu
lasīšanas proporciju, ir tie paši, kas sekmē lasīšanu īpašiem
mērķiem. Piemēram, koledžu absolventi ne tikai vairāk lasa
atbilstoši aptaujā iekļautajiem lasīšanas mērķiem, bet arī ir
vairāk tendēti lasīt grāmatas vispār salīdzinājumā ar tiem,
kam tikai vidējā izglītība.
Tajā pašā laikā, ne vienmēr ir tieša sakarība starp grāmatu
lasīšanu vispār un aktīvāku lasīšanu, ko veicina speciālie
iemesli. Kā iepriekš norādīts, jaunāka gadagājuma
pieaugušie ir visumā vairāk tendēti lasīt grāmatas. Un uz
jautājumu par specifiskiem mērķiem, kāpēc tiek vairāk lasīti
dažādu veidu teksti, šie jaunāka gadagājuma pieaugušie
atbildēja, ka lasa darbam, izglītībai vai saistībā ar speciālu
interešu pētniecību. Tomēr visu vecumu amerikāņi vienādi
tiecas norādīt, ka viņi lasa (grāmatu vai citu informācijas
līdzekli) izklaidei, priekam vai, lai sekotu jaunākajiem
notikumiem.

“ Latvijā vismaz vienu
grāmatu pēdējā gada laikā
ir izlasījuši 57 % iedzīvotāju
Kāpēc nelasīt?
Jāpieņem, ka bēdīgās izmaiņas Latvijas lasīšanas rādītājos
saistītas ar izmaiņām sociāli demogrāfiskajā struktūrā. Laikā
no 2007. līdz 2016. gadam Latvijas iedzīvotāju skaits ir
samazinājies par 11 %. Sociologi uzskata, ka, šim rādītājam
turpinot samazināties, 2080. gadā Latvijā iedzīvotāju skaits
būs aptuveni par trešdaļu mazāks nekā pašlaik. Sabiedrība
arī strauji noveco, kas nozīmīgi ietekmē kultūras patēriņu,
un, protams, arī lasīšanu.
Var pieņemt, ka nelasīšanu Latvijā aizstāj cita veida
kultūras patēriņš. “Culturelab” pētījums apstiprināja,
ka 2016. gadā tikai 5 % iedzīvotāju nebija piedalījušies
nevienā kultūras aktivitātē. Šajā ziņā Latvijas rādītāji ir
krietni augstāki par vidējiem Eiropas Savienības rādītājiem.
Iepriecinošs ir pētnieku atzinums, ka paaugstinājusies
iedzīvotāju mobilitāte kultūras pasākumu apmeklējumos
– 2016. gadā 14 % Latvijas iedzīvotāju kultūras baudījumu
raduši citās Baltijas valstīs, bet vēl 14 % – tālākās ārvalstīs.
Kopējie izdevumi vairāku dienu ārvalstu braucienos ar
nakšņošanu bija 447 miljoni eiro, kas ir par 5,5 % mazāk
nekā 2014. gadā, tomēr pietiekami, lai uzskatītu, ka
Latvijas iedzīvotāji ir aktīvi ceļotāji. Pašlaik 5 % no Latvijas
iedzīvotājiem ir iesaistījušies mākslinieciskajā pašdarbībā,
arī tas iepriecina. Turklāt 79 % Latvijas iedzīvotāju katru
dienu izmanto internetu, konstatēts Latvijas interneta
asociācijas pētījumā “Latvija ciparos”10.
Tomēr jāatzīst, ka kopējais kultūras pasākumu apmeklējums
Latvijā, tāpat kā lasīšana, sarūk, un līdz ar to diemžēl
samazinās arī vispārējais iedzīvotāju izglītotības līmenis:
tikai 12 % iedzīvotāju kultūras pasākumus pēdējo trīs gadu
laikā apmeklējuši biežāk nekā līdz šim, 40 % – tikpat bieži,
bet 42 % aptaujāto iedzīvotāju pasākumu apmeklēšanas
biežums ir mazinājies.
Vai cīņai par lasīšanas rādītāju paaugstinājumu vajadzētu
kļūt par bibliotekāru pašmērķi? Diemžēl par nelasīšanu
draudīgāks ir apstāklis, ka pieaug to Latvijas iedzīvotāju
skaits, kam ir vienaldzīgas jebkuras kultūras izpausmes.
Bibliotekāri dara daudz, lai pietuvinātu iedzīvotājus kultūras
norisēm, un nākotnē šis darbalauks paredzams vēl plašāks.

10 Latvijas interneta asociācija. Nozare ciparos. Pieejams tiešsaistē:
http://www.lia.lv/media/uploads/LIA_Nozare_Ciparos_2017.pdf
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Lasītāju apkalpošana Latvijas publiskajās
bibliotēkās: situācija un tendences
MARLĒNA KRASOVSKA
2017. gada 25. aprīlī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
(LNB), notika LNB Bibliotēku attīstības centra un
Latvijas Bibliotekāru biedrības organizētā pirmā Lasītāju
apkalpošanas speciālistu konference. Publikācija sagatavota
pēc tāda paša nosaukuma referāta šajā konferencē.

●● Samazinās informācijas tehnoloģiju izmantošana
bibliotēkās un bibliotēkas kā publiskā interneta pieejas
punkta nozīmība (mājsaimniecības arvien vairāk iegādājas
datorus, attīstās mobilās tehnoloģijas, pieejams lēts mobilais
internets).

Ir liels prieks, ka ar šo konferenci tiek notraukti putekļi sen
neaktualizētai – vismaz tik plašā mērogā – tēmai kā lasītāju
apkalpošana. Jo šī tēma ir viena no svarīgākajām bibliotēku
darbā.

●● Dzīves stila izmaiņas: steigas pilns dzīves ritms, laika
trūkums; cilvēki vairs nevēlas fiziski apmeklēt iestādes un
institūcijas, pakalpojumus vēlas saņemt attālināti jebkurā
laikā no jebkuras vietas (un tas attiecas arī uz bibliotēku
pakalpojumiem).

Pirmkārt, tādēļ, ka lasītāju apkalpošanas speciālists
joprojām ir nenovērtētākais bibliotēkas speciālists.
Vēl aizvien daudzi lasītāju apkalpošanu uzskata par
maznozīmīgu vai vismaz ne tik nozīmīgu kā pārējās
bibliotekārā darba jomas. Joprojām lasītāju apkalpošanā
strādājošajiem mēdz būt zemākas kvalifikācijas prasības,
zemāks atalgojums, zemāks novērtējums, prestižs. Mēs
daudz runājam par klientorientētu bibliotēku, bet tajā pašā
laikā nenovērtējam to, kurš ar šiem klientiem strādā. Tieši
lasītāju apkalpošanas speciālists ir tas, ar kura starpniecību
pie bibliotēkas lasītāja nonāk visu pārējo bibliotēkas
darbinieku veikums. Ja darbinieks, kurš strādā ar lasītājiem,
ir neprofesionāls, nemotivēts, neatbilstošs, nepiemērots
šim darbam, tad visu pārējo bibliotēkas darbinieku darba
rezultāts pie lasītāja nemaz nenonāk, tas nogrimst nebūtībā,
lasītājs par to pat neuzzina. Lasītāju apkalpošanas speciālists
ir starpnieks starp visu bibliotēkas radīto (unikālie krājumi,
e-resursi, informācijas sistēmas) un lasītāju. Tādēļ šis
bibliotekārais amats ir izšķiroši nozīmīgs.
Otrkārt, vai mēs vienmēr atceramies, ka bibliotēkas
pastāvēšanas iemesls un pamatojums ir lasītājs? Vai
Jūsu bibliotēkā lasītāju apkalpošana ir pirmā prioritāte?
Bibliotekāri kļūst arvien noslogotāki: digitalizēšana, projekti,
e-pakalpojumi… Ja bibliotekārs nav sev definējis, ka lasītājs
– tā ir mana prioritāte, tad lasītāju apkalpošanā nereti
var iezagties nevaļa, steiga vai nevērība, lasītājs var kļūt
drīzāk par traucēkli svarīgajos un neatliekamajos darbos.
Galvenās tendences lasītāju apkalpošanā Latvijas
bibliotēkās
Bibliotēkās samazinās reģistrēto lasītāju skaits,
apmeklējums un izsniegums
Protams, ne visās – ir bibliotēkas, kur bibliotēku darba
pamatrādītāji joprojām ir stabili, bet tas lielākoties ir ļoti
liela ieguldīta darba dēļ.
Kādi ir iemesli ir šim kritumam?
●● Turpinās iedzīvotāju skaita samazināšanās – attiecīgi
samazinās bibliotēku lietotāju skaits; samazinās bērnu
apmeklējums, ja tiek slēgta tuvākā skola.

●● Samazinās bibliotēkas kā grāmatu krātuves loma.
Daudzi, apmeklējot bibliotēku, izmanto tikai interneta
pakalpojumus, vai tikai Wi-Fi jeb, kā saka bibliotekāri
“daudziem bibliotēkas apmeklējums beidzas ar soliņu pie
bibliotēkas ieejas”. Jo īpaši tas attiecas uz jauniešiem, kas
“dzīvo telefonos un planšetēs”. Kā viņus ievilināt bibliotēkā?
Problēma ir arī nepietiekams finansējums krājuma iegādei.
Ja bibliotēka gada laikā var iegādāties tikai 35 grāmatas
vai uz vienu grāmatu rindā stāv 32 lasītāji... (Tie ir reāli
piemēri!)
●● Patiešām kuriozi, taču lasītāju skaitu un izsniegumu
samazina arī paši bibliotekāri, apmācot iedzīvotājus darbam
ar informācijas tehnoloģijām, jo tas veicina interneta
satura un iespēju izmantošanu, un arī pamudina iegādāties
datorus mājsaimniecībās. Cilvēki vajadzīgo informāciju
par sev interesējošiem tematiem meklē internetā, viņi
pavada daudzas stundas sociālajos portālos. Ja agrāk
uzticīgi iespiestā vārda cienītāji bija seniori, tad tagad, lielā
mērā pateicoties tieši bibliotekāru veiktajām apmācībām,
vērojams, ka arī viņi aizraujas ar tīmekļa sniegtajām
iespējām, piemēram, komunicē “Skype”, sociālajos tīklos,
lieto e-pastu, maksā rēķinus, viņi arī ir aktīvi interneta
rakstu komentētāji. Tendenci, ka internets izkonkurē
bibliotēkas krājumu, lielā mērā spēj novērst kvalitatīvs
bibliotēkas krājums, krājuma popularizēšanas pasākumi,
tomēr bibliotekārs nespēj stāvēt pretī straumei, kas lauž
sev ceļu arvien spēcīgāk. Tas nozīmē, ka bibliotēkām ir
jāmainās, un Latvijas bibliotēkas to arī dara, protams,
savu iespēju robežās un pat ārpus tām. Ņemot vērā to, cik
ierobežoti resursi attīstībai ir daudzām Latvijas bibliotēkām,
Latvijas bibliotēku spēja mainīties ir patiesi apbrīnojama.

“ Lasītāju apkalpošanas
speciālists ir starpnieks
starp visu bibliotēkas
radīto un lasītāju
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Bibliotēkas tur, kur ir visi – globālajā tīmeklī
Bibliotēkas ir devušās tur, kur ir lasītāji – uz globālo tīmekli.
To, ka tas ir nepieciešams, apliecina virtuālo apmeklējumu
skaits, kas gadu no gada arvien pieaug, pretstatā fizisko
apmeklējumu kritumam. Uz globālo tīmekli pamazām
tiek pārcelts gan bibliotēkas krājums, gan pakalpojumi un
funkcijas.
Piemēram:
●● Liela daļa reģionu ir beiguši rekataloģizāciju un
uzsākuši automatizētu lietotāju apkalpošanu. Lasītājiem
tiek piedāvāta autorizācijas iespēja, lai viņi varētu ne tikai
attālināti meklēt e-katalogā, bet arī rezervēt dokumentus,
iestāties rindā, pagarināt izmantošanas termiņu, saņemt
ziņu par pienākušo rindu, atgādinājumu par izsniegto
dokumentu izmantošanas termiņa beigām. Lai lasītāji
e-katalogā varētu orientēties tikpat labi kā pie bibliotēkas
plaukta, e-katalogu ieraksti tiek papildināti ar izdevumu
vāku attēliem, anotācijām, satura rādītājiem, atsevišķos
gadījumos arī ar pilntekstu vai saiti uz to.
●● Virtuālās bibliotēkas veidošana: e-resursi, datubāzes
u. c., šobrīd jau arī e-grāmatas. 2016. gada decembrī
veiksmīgi noslēdzies “Tieto Latvia” sadarbībā ar izdevējiem
un Kultūras informācijas sistēmu centru izstrādātās Latvijas
E-grāmatu platformas izmēģinājuma projekts, kurā to
testēja lasītāji 6 Latvijas bibliotēkās. Šis projekts ir ļoti
nozīmīgs arī tādēļ, ka beidzot publiskajās bibliotēkās tiks
nodrošināta tieši latviešu autoru e-grāmatu pieejamība. Līdz
šim e-saturs latviešu valodā ir bijis ļoti neliels. Šīs grāmatas
lasītājs varēs iegūt un lasīt, neizejot no mājām. Tas, protams,
ir arī naudas jautājums, tādēļ 2017. gada aprīlī Valsts
kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektu konkursā iesniegts
LNB Bibliotēku attīstības centra projekta pieteikums, kur
paredzēts iepirkt e-grāmatas Latvijas bibliotēkām (Piezīme:
projekts diemžēl netika atbalstīts).
●● Krājuma popularizēšana internetā: virtuālās izstādes
(jaunieguvumu, tematiskās, novadpētniecības), grāmatu
video apskati, ikmēneša lasītāko grāmatu “Top 5”, saišu
ievietošana uz e-katalogu tematisko ziņu saturā u. c.

“ Finansējuma trūkums
jaunajās informācijas
tehnoloģijās balstītu
bibliotekāro pakalpojumu
izveidei un nodrošināšanai
lielā mērā ir drauds
bibliotēku pastāvēšanai

●● Bibliotēkas veic dokumentu kopiju elektronisko piegādi.
●● Saziņa ar lasītāju e-vidē (uzziņu sniegšana, informēšana
par jaunumiem, gaidāmajiem pasākumiem, lasītāja
definētajām interesēm atbilstošiem jaunieguvumiem).
Piemēram, Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā ir izveidots 36
interešu saraksts, intereses definējuši jau 1379 lasītāji.
●● Aktīva bibliotēku darbība sociālajos tīklos: profili
“Draugiem.lv”, “Facebook”, “Twitter”, “Youtube”,
“Slideshare” u. c.
●● “Tīmekļa 2.0” iespēju izmantošana (dot iespēju
lietotājiem iesaistīties tiešsaistes satura veidošanā un
papildināšanā, komentēt, vietnes saturu kopīgot sociālajos
tīklos, izveidot savu kontu, emuāru veidošana utt.).
●● Bibliotēku tīmekļa vietnēm tiek izstrādātas mobilajām
ierīcēm pielāgotas versijas. Kā zināms, stacionāros datorus
cilvēki iegādājas arvien mazāk, tā vietā pārejot uz mobilajām
ierīcēm. Mobilo ierīču lietotāji ir ļoti liela un perspektīva
bibliotēku mērķauditorija. Izstrādāta bibliotēku informācijas
sistēmas “ALISE” e-kataloga mobilā versija “WebPAC”, kurā
ir iekļauta arī “Tīmekļa 2.0” iespēja dalīties ar informāciju
sociālajos tīklos.
●● Valsts, pašvaldību un komercsabiedrību e-pakalpojumi:
apmācības un konsultācijas.
Tomēr Latvijas bibliotēku attīstība šajā virzienā šobrīd
lielā mērā ir apdraudēta. Valsts vienotās bibliotēku
informācijas sistēmas (VVBIS) projekta ietvaros Latvijas
bibliotēkās tika izveidota lieliska tehnoloģiskā un bibliotēku
darbinieku zināšanu bāze. Uz šīs bāzes bija paredzēts
attīstīt jaunus, mūsdienīgus pakalpojumus. Diemžēl
valsts atbalsta VVBIS otrās kārtas īstenošanai pietrūka.
Plānotie risinājumi bibliotēku attīstībai netika īstenoti.
Šobrīd daudzās bibliotēkās datortehnika ir novecojusi,
daudzviet tās stāvoklis ir kritisks, interneta ātrums –
nepietiekams. Pašvaldības iespēju robežās pakāpeniski
cenšas atjaunot informācijas tehnoloģijas, taču ne visur
rocība ir tik liela. Arvien jūtamāka ir bibliotekāru zināšanu
un prasmju nepietiekamība, jo tehnoloģijas strauji
attīstās. Novecojusi materiāltehniskā bāze, nepietiekams
informācijas tehnoloģiju atbalsts, finansējuma trūkums
jaunajās informācijas tehnoloģijās balstītu bibliotekāro
pakalpojumu izveidei un nodrošināšanai apstādina
bibliotēku attīstību un var pat teikt, ka lielā mērā ir drauds
bibliotēku pastāvēšanai. Piemēram, apdraudēta bibliotēku
digitālo resursu veidošana. Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā
un viltus informācijas laikmetā ārkārtīgi svarīga ir arī
medijpratības un informācijpratības apmācību programmu
izveide. Būtu nepieciešams arī Latvijā izveidot pasaulē
ļoti populārās sociālās tīmekļa vietnes grāmatu lasītājiem,
kur tiek izmantotas “Tīmekļa 2.0” tehnoloģijas lasīšanas
veicināšanai, jo grāmatu lasītāju skaits strauji samazinās.
Bibliotēkas mūsdienās vairs nevar pastāvēt bez datoriem,
interneta un mūsdienīgiem pakalpojumiem.
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Bibliotēka – sabiedriskā dzīvojamā istaba &
viesistaba, sociālo un kultūras aktivitāšu centrs
Latvijas bibliotēkas, tāpat kā bibliotēkas visā pasaulē, kļūst
par sociālo un kultūras aktivitāšu centriem. Bibliotēka arvien
vairāk kļūst par vietu, kur atpūsties, satikties, pulcēties,
dibināt neformālus kontaktus, pavadīt brīvo laiku, radoši
izpausties – tā tiek saukta par “sabiedrības viesistabu”.
Bibliotēkas arī aktīvi organizē dažādus pasākumus.
Rekordiste 2016. gadā laikam gan ir Ventspils bibliotēka, kur
notikuši teju 900 pasākumi. Bibliotēkās populāri ir dažādi
klubi un kopas (dzejas, literatūras, teātra, dziesmu draugu,
veselīga dzīvesveida, pensionāru), praktiskas nodarbības
un pulciņi (adīšanas un šūšanas, floristikas, pērļošanas,
spilvenu darināšanas, pīšanas, mezglošanas, tamborēšanas,
pat kulinārijas utt.), dažādas radošās darbnīcas. Un, starp
citu, ļoti populāri ir kļuvuši lasītāju klubi – jauni lasītāju
klubi 2016. gadā ir atvērti vismaz 5 bibliotēkās.
Problēma daudzviet ir bibliotēku telpu trūkums un
nepiemērotība šiem mērķiem. Vairākām bibliotēkām
2016. gadā izdevies pašvaldībām pierādīt šīs jaunās funkcijas
nozīmīgumu un saņemt papildu telpas, materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanu, apkārtnes labiekārtošanu (piemēram,
izveidotas āra lapenes, grāmatu namiņš, āra trenažieri).
Cēsu Centrālā bibliotēka pasākumu zāles trūkuma problēmu
risinājusi, iegādājoties lasītavas plauktus uz riteņiem.
NE-bibliotekārie pakalpojumi: drauds vai iespēja?
Bieži tiek diskutēts par to, vai bibliotēkām vajadzētu
uzņemties tik lielu nebibliotekāro pakalpojumu slogu?
Bibliotēkām kā nastu nesējiem ēzeļiem tiek uzkrauts arvien
vairāk pienākumu. Bibliotēka ir e-pakalpojumu aģentūra,
pasta nodaļa, banka, mazdārziņu zemes uzmērītāju atbalsta
punkts, vieta, kur namu apsaimniekotāji var rīkot iedzīvotāju
kopsapulces, ir vietas, kur bibliotekāra pienākumos
ietilpst pat komunālo maksājumu iekasēšana. Ņemot vērā
bibliotēku ierobežotos finansējuma un darbinieku resursus,
šie jaunie pienākumi kavē tiešo bibliotēku funkciju izpildi.
Veidojas dilemma un apburtais loks: bibliotēkas arvien
mazāk laika var veltīt saviem bibliotekārajiem pienākumiem,
tie gribot negribot paliek novārtā un rezultātā lasītāji tos arī
arvien mazāk izmanto. Citu valstu pieredze brīdina – var
pienākt brīdis, kad tas var pavērsties pret pašu bibliotēku.
Kā? Tā kā statistika rāda, ka “grāmatas jau neviens vairs
nelasa”, bibliotēka kā grāmatu krātuve faktiski tiek likvidēta
un paliek tikai šī e-pakalpojumu punkta funkcija.
Šī gada 24. aprīlī Latvijas Bibliotekāru biedrības kongresā
lielas bažas radīja Rīgas Stradiņa universitātes Sociālās
antropoloģijas maģistra studiju programmas studentes
Vēsmas Lukstiņas atklājums: “Bibliotēkas ir visur! Visa
Latvija pārklāta ar bibliotēku tīklu! Kā šāds fenomens ir
izskaidrojams?” Turklāt, cik jauki: citas valsts pārvaldes
iestādes tiek uztvertas kā represīvas, bet bibliotēkām
ir “apmeklētājiem draudzīgas iestādes” tēls. Te taču ir

milzīgs potenciāls, lieliska infrastruktūra valsts pārvaldes
realizēšanai! E-pārvalde, tautas skaitīšana, Valsts ieņēmumu
dienesta deklarācijas, Lauku atbalsta dienests – steidzami
jāplāno, ko vēl varētu optimizēt un uzkraut bibliotēkām! Jo
raugi: vienotie klientu apkalpošanas centri Latvijā ir tikai
77, Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centri
ārpus Rīgas – tikai 25. Un ir tikai 61 pašvaldības policijas
iecirknis… Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) direktore
Dzidra Šmita vēlāk kongresa diskusijā atklāja, ka RCB
nācies 5 bankām rakstīt vēstules ar skaidrojumiem, kādēļ
RCB nevar pārņemt banku filiāļu funkcijas. Tas taču ir tik
ērti – aizvērt filiāles, ietaupīt resursus… Jo darbu izdarīs –
bibliotekārs!
Jā, daudzās Latvijas vietās bibliotēka tiešām ir vienīgā
palikusī institūcija, un resursu optimizācijas dēļ bibliotēkām
būs jāveic šie papildu uzdevumi. Taču bibliotēku
pārvaldītājiem un finansētājiem ir jāsaprot, ka bibliotēkai
ir savas funkcijas, sava īpašā, ļoti nozīmīgā misija zināšanu
sabiedrībā, kuru savukārt neviens nevar pārņemt. Ja
bibliotēkai ir jāsniedz papildu pakalpojumi, tad tai ir
jāsaņem papildu dotācijas, papildu resursi (arī papildu
darbinieki!), atbalsta programmas un mehānismi. Un sākt
varētu vismaz ar valsts atbalstu informācijas tehnoloģiju
atjaunošanai bibliotēkās. Taču notiek tieši pretējais:
bibliotēkās pakalpojumu skaits arvien pieaug, bet darba laiks
paliek iepriekšējais; pašvaldības ne tikai nepalielina algu,
bet vēl piedraud samazināt bibliotēku darbinieku skaitu
vai darba slodzes, norādot uz iedzīvotāju un lasītāju skaita
samazināšanos. Nepieciešams veikt plašu izskaidrošanas
darbu, jāpievērš atbildīgo institūciju uzmanība šai
problēmai.
Bibliotekārais aptvērums – vēl 80 % iespēju!
Vidēji Latvijas publiskajās bibliotēkās bibliotekārais
aptvērums ir aptuveni 20 %. Aptvērums ir nevienāds,
atšķirīgs dažādos novados. Ir pašvaldības, kur tas sasniedz
35 %, bet ir, kur tikai 16 % no iedzīvotāju skaita. Tātad
mums vēl ir 80–65 % iespēju! Ir būtiski uzzināt, kādēļ
daļa iedzīvotāju bibliotēku neapmeklē. To noskaidrot
palīdzētu nelietotāju aptaujas, viņu vēlmju noskaidrošana,
ierosinājumu uzklausīšana. Un reizēm nepieciešama vienīgi
nelietotāju informēšana, bibliotēkas pakalpojumu reklāma,
jo to, ko viņi vēlas, bibliotēka jau sen piedāvā! Bieži vien paši
bibliotekāri ir pārsteigti, cik daudz joprojām ir iedzīvotāju,
kas nezina par kardinālajām izmaiņām bibliotēkās un
jaunajiem bibliotēku pakalpojumiem.
Bet diemžēl te sastopamies ar problēmu – bibliotēku
kapacitāti. Droši vien daudzi bibliotekāri šajā brīdī klusībā
domā: ak, vai, kas gan notiks, ja vēl šie 80 % atnāks uz
bibliotēku! Vai 60 %. Vai 50 %. Un iestāsies tajā 32 cilvēku
rindā uz bibliotēkas grāmatu. Nepietiks sarullēt plauktus
lasītavas stūrī, ja tie visi atnāks uz bibliotēkas pasākumu.
Tas norāda, ka bibliotēku kapacitāte ir jāpaaugstina, nevis
jāsamazina.
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Nobeigumā daži jaunākie statistikas dati – galvenie publisko
bibliotēku darba rādītāji 2016. gadā. Šie rādītāji ir visai
cerīgi (ņemot vērā iedzīvotāju skaita kritumu un pārējos
jau minētos faktorus): aktīvo lietotāju kopskaits krities tikai
par 991 vienību; fizisko apmeklējumu kopskaits krities par
164 495 vienībām; izsniegums krities par 734 454 vienībām.
Kā tas izskaidrojams? Acīmredzot bibliotekārā aptvēruma
jeb neaptvēruma % ir vēl liels potenciāls lasītāju skaita
pieaugumam.

Mums ir jārisina visas šīs problēmas. Jāinformē bibliotēku
finansētāji un pārvaldītāji, un mūsu pārliecību par bibliotēku
vērtību un nepieciešamību lai stiprina tas, ka patiesībā
īstenie mūsu finansētāji ir nodokļu maksātāji. Mums
nepalīdzēs ne Laimes lācis, ne arī vairs Bils Geitss – tas
jādara mums pašiem! Viens no vispiemērotākajiem veidiem
– darboties sabiedriskajās bibliotēku organizācijās, lai
ietekmētu bibliotēku politiku valstī. Lai mums visiem pietiek
drosmes, spara un neatlaidības!

Nacionālās analītikas datubāzes (raksti
periodikā) izmantošana
ILONA DUKURE
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas
institūta veidotā Nacionālās analītikas
datubāze (raksti periodikā – turpmāk
Analītikas datubāze) ir lielākā bibliogrāfiskā
datubāze Latvijā. Ierakstu skaits datubāzē
2017. gadā ir vairāk nekā 3,8 miljoni.
Analītikas datubāze ir iekļauti raksti no
Latvijā izdotajiem turpinājumizdevumiem
(avīzēm, žurnāliem, biļeteniem, rakstu
krājumiem, almanahiem u. tml.) sākot no
1940. gada līdz šim brīdim, iekļaujot arī
rakstus no 1917.–1919., 1926., 1937.–1938.
gadu izdevumiem. Datubāzē ietverti raksti
arī no ārpus Latvijas izdotajiem izdevumiem
no 1980. līdz 2014. gadam (laikraksta
“Laiks” ieraksti no 1949. gada).
Lai uzlabotu Analītikas datubāzes
veidošanas kvalitāti un izzinātu tās
lietotāju viedokli un vēlmes pakalpojuma
uzlabošanai, tika veikta aptauja. Aptauja
notika 2017. gada 1.–28. februārī. Aptaujas
anketas varēja aizpildīt tikai elektroniski.
Anketas aizpildīja 371 respondents.

1. attēls

Lielākā daļa respondentu Analītikas datubāzi izmanto vienu reizi nedēļā
(31,3 %), kā arī vienu reizi mēnesī (25,9 %). Katru dienu Analītikas datubāzi
izmanto 20,5 % respondenti. Pēc vajadzības vai vairākas reizes nedēļā to
izmanto 15,6 % – sk. 2. attēlu.

Analizējot aptaujas anketas atbildes par
respondentu profesiju/nodarbošanos, var
secināt, ka anketas galvenokārt aizpildīja
bibliotekāri, kas ir galvenie Analītikas
datubāzes lietotāji (65,8 %). Analītikas
datubāzi izmanto arī pētnieki, mācībspēki,
studenti un citi lietotāji (redaktori, muzeju
darbinieki, tulkotāji, rakstnieki, producenti,
izdevēji utt.) – sk. 1. attēlu.

2. attēls
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Analītikas datubāze visvairāk tiek
izmantota darba vajadzībām (84,1
%) – skatīt 3. attēlu. Pašizglītībai to
izmanto 29,1 %, mācībām 22,6 %.
Analītikas datubāze tiek izmantota
arī pētniecībai.

3. attēls

Informācijas meklēšanai Analītikas
datubāzē visbiežāk tiek izmantoti
visi apstrādātie izdevumi (43,4 %
respondentu meklē informāciju no
visiem izdevumiem). Procentuāli
līdzīgi tiek izmantoti raksti no
centrālajiem izdevumiem, kā arī
žurnāliem (42–43 %). Informāciju
no reģionu laikrakstiem meklē
23,7 %, savukārt 21 % informācijas
meklēšanai izmanto zinātniskos
izdevumus. Tikai 7 % informācijas
meklēšanai izmanto iestāžu un
pašvaldību izdevumus – sk. 4.
attēlu. Respondenti anketās
norādīja, ka, meklējot informāciju
par kādu tēmu, izdevuma veidam
nav nozīmes.
4. attēls

Informācija Analītikas
datubāzē visbiežāk tiek
meklēta, izmantojot
meklēšanas kritērijus
“Nosaukums” un
“Visiem laukiem” (60
% respondenti). 52,3 %
lietotāju informāciju meklē
izmantojot kritēriju “Autors”.
Gandrīz puse lietotāju
(48,2 %) informācijas
meklēšanai izmanto
kritēriju “Priekšmets”. Bieži
meklēšanai tiek izmantoti arī
kritēriji “Avota nosaukums”
un “Izdošanas gads”. Daži
lietotāji informāciju meklē,
izmantojot kritērijus “ISSN”,
“UDK”, “Piezīmes”, “Avota
pielikums” – sk. 5. attēlu.
5. attēls
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Aptaujas rezultāti rāda, ka
1/3 daļa lietotāju informāciju
Analītikas datubāzē meklē
par dažādām tēmām. Bieži
tiek meklēti raksti par
personālijām, novadpētniecību,
vēsturi (katrs sestais un
septītais Analītikas datubāzes
lietotājs). Kā meklētākās
tēmas pieminētas arī kultūra,
izglītība, māksla, medicīna,
politika, psiholoģija,
valodniecība utt. – sk. 6. attēlu.
Tas pierāda to, ka Analītikas
datubāzē ir jāatspoguļo visu
nozaru raksti, nevar pieļaut
kādu no tām ignorēt.
6. attēls

Runājot par atrastās informācijas pilnīgumu
Analītikas datubāzē, var redzēt, ka 60 %
respondentu to novērtē kā labu. 22,6 %
uzskata, ka informācijas pilnīgums ir vidējs,
bet ~ 14 % to vērtē kā ļoti labu – sk. 7.
attēlu. Atrastās informācijas pilnīgums ir
atkarīgs no meklētā temata un nepieciešamā
informācijas daudzuma/dziļuma tā
atklāšanā.

7. attēls

Analītikas datubāzē ir iespēja daļai rakstu
piekļūt tiešsaistē. To arī aktīvi izmanto 80 %
lietotāju – sk. 8. attēlu.

8. attēls
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Pastāv vairākas ierakstu izguves
iespējas no Analītikas datubāzes.
Lielākā daļa datubāzes lietotāju
izmanto kādu no ierakstu
izguves iespējām – sk. 9.
attēlu. Visbiežāk tiek izmantota
ierakstu printēšanas iespēja
(44 %). Gandrīz vienāds skaits
lietotāju (35–37 %) izmanto
ierakstu nosūtīšanu pa e-pastu
un ierakstu saglabāšanu
elektroniski. 10,2 % lietotāju
ierakstus saglabā, izmantojot
protokolu Z 39.50, kas norāda
to, ka šie ir ieraksti, kas tiek
importēti citu bibliotēku
datubāzēs, piemēram,
novadpētniecības datubāzēs.
21,6 % lietotāju neizmanto
nevienu no ierakstu izguves
iespējām, vai arī nepieciešamās
ziņas pieraksta uz papīra vai nokopē
redzamo ekrānu ar “Print Screen”.

9. attēls

Aptaujā vēlējāmies noskaidrot, cik nozīmīga ir
Analītikas datubāze tās lietotājiem. 91,6 % lietotāju
atbildēja, ka pietrūktu nozīmīga informācijas
resursa, ja Analītikas datubāze turpmāk netiktu
veidota – sk. 10. attēlu. 4,8 % atbildēja, ka
nepietrūktu Analītikas datubāzes, jo varētu
mēģināt izmantot citus resursus, piemēram,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālo bibliotēku
(īpaši populāra ir “Periodika.lv”), uzņēmuma
“Tilde” resursu “Letonika.lv”, “Lursoft” laikrakstu
bibliotēku “News.lv”. Atbildes uz šo jautājumu
pierāda to, ka Analītikas datubāze arī turpmāk
ir jāveido, jo tā ir neatsverams un nozīmīgs
informācijas resurss bibliotēkās, kas kalpo kā
pamats uzziņu sniegšanai un informācijas iegūšanai.

10. attēls

11. attēls
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Viens no galvenajiem aptaujas
mērķiem bija noskaidrot
nepieciešamos uzlabojumus
Analītikas datubāzē, lai
tās lietotāji varētu ērtāk
sameklēt nepieciešamo
informāciju. Lielākā
daļa lietotāju (38,2 %) ir
apmierināti ar piedāvātajām
informācijas meklēšanas
iespējām, savukārt 15,6
% konkrēti nevar pateikt,
nezina, vai būtu vajadzīgi kādi
uzlabojumi – sk. 11. attēlu.
Pārējie respondenti izteica
vērā ņemamus ierosinājumus
Analītikas datubāzes darbības
uzlabošanai, ko iespēju
robežās centīsimies realizēt.
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6,8 % respondentu uzskata, ka Analītikas datubāzē ir
jābūt pieejamiem rakstu pilntekstiem, bez autortiesību
ierobežojumiem. To Latvijas Nacionālā bibliotēka arī cenšas
realizēt – no Analītikas datubāzes rakstiem tiek dotas saites
uz pilntekstiem “News.lv”, kā arī notiek sasaiste ar portālu
“Periodika.lv”. Analītikas datubāzē esošajiem rakstiem saite
uz pilntekstu ir norādīta aptuveni 1/3 rakstu. Autortiesību
ierobežojumi ir jāievēro, tāpēc problēmas rodas, ja ir
vēlēšanās pieslēgties, piemēram, pie portāla “Periodika.lv”
no datora, kas neatrodas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vai
kādā citā Gaismas tīkla bibliotēkā.
6 % respondentu vēlas, lai ierakstiem tiktu pēc iespējas
vairāk pievienoti tematiskie priekšmeti, atslēgvārdi.
Priekšmetiem vajadzētu būt vienkāršiem, lietotājiem
saprotamākiem. Analītikas datubāzē priekšmeti tiek
pievienoti, izmantojot adaptēto Kongresa bibliotēkas
priekšmetu sarakstu, un bieži problēmas rada vajadzīgā
priekšmeta atrašana sarakstā, kā arī termina formulējums
latviešu valodā.
Daļa respondentu uzskata, ka jāpilnveido meklēšanas
sistēma, jāuzlabo tīmekļa vietnes tehniskā darbība,
jāuzlabo meklēšanas algoritmi, informācijas meklēšana
jāpadara vienkāršāka, kā arī jāuzlabo saskarne, jāpadara
tā mūsdienīgāka un
lietotājam draudzīgāka.
Par to tiek domāts jau sen,
un pavisam drīz mainīsies
Analītikas datubāzē un
citu informācijas sistēmā
“ALEPH” veidoto datubāžu
saskarne, jo informācijas
meklēšanai tiks izmantots
meklētājs “PRIMO”.
Respondenti izteica
priekšlikumus par
meklēšanas uzlabošanu, piemēram, vajadzētu izveidot
video pamācības par datubāžu izmantošanas iespējām,
materiālu pieejamību elektroniski u. tml. Šie ir vērā ņemami
priekšlikumi, ko centīsimies realizēt.
Daļa Analītikas datubāzes lietotāju uzskata, ka jāvienkāršo
vajadzīgo izdevumu pasūtīšana, jo, lai pasūtītu izdevumus,
paralēli ir jābūt atvērtam Valsts nozīmes bibliotēku
kopkatalogam un Analītikas datubāzei. Šī problēma ir
sākta risināt 2017. gadā, un visiem rakstiem, kas ir ievadīti
Analītikas datubāzē šajā gadā, ir pievienotas saites uz
konkrēto izdevumu Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā,
lai uzreiz to varētu pasūtīt. Ar laiku mēģināsim sasaistīt arī
agrāk apstrādātos izdevumus Analītikas datubāzē.
No aptaujas dalībniekiem saņēmām daudz priekšlikumu
Analītikas datubāzes darbības uzlabošanai. Šos
priekšlikumus nosacīti var grupēt divās daļās – ir tādi
ieteikumi, ko centīsimies realizēt iespēju robežās, kā arī tādi
ieteikumi, kas jau ir realizēti Analītikas datubāzes darbībā,
bet lietotāji to nezina un tāpēc neizmanto. Saņēmām

ieteikumu, ka vajadzētu rast iespēju atdalīt zinātniskos
izdevumus no citiem izdevumiem. Šo ieteikumu jau esam
realizējuši, un šobrīd Analītikas datubāzē, izmantojot izvēlni
“Filtrēt”, ir iespēja atsevišķā sarakstā atlasīt zinātniskos
izdevumus.
No respondentiem izskanēja ieteikumi, ka varētu paplašināt
meklēšanas filtru iespējas; izmantot lietotājiem saprotamāku
terminoloģiju; ieviest tādu meklēšanu, kas atpazītu kļūdaini
ievadītus vārdus; nodrošināt meklēšanu pilntekstā;
piedāvāt iespēju atlasītos ierakstu sarakstus šķirot pa
gadiem; sakārtot rezultātus pēc izdošanas gadiem apgrieztā
hronoloģijā. Šo ieteikumu realizācija ir atkarīga no sistēmas
“ALEPH” datubāžu saskarnes uzturētājiem, un cerēsim,
ka jaunais meklētājs “PRIMO” kādu daļu no tiem varēs
nodrošināt.
Ieteikumi, kas jau ir pieejami Analītikas datubāzes
saskarnē
Iespēja meklēt konkrētā izdevumā pēc numura vai datuma.
Jāizmanto Paplašinātā meklēšana, jāizvēlas Meklēšanas
lauks “Avota nosaukums”, “Izdošanas gads” un “Numurs/
datums” (piemēram, nr 99 vai 25 maijs) – sk. 12. attēlu.

12. attēls

Iespēja izvēlēties, cik rezultātus atrādīt vienā lapā. Šo
iespēju var izmantot tikai reģistrēti lietotāji. Jāatver saite
“Reģistrēties” un jāveic lietotāja reģistrācija. Pēc tam
jāklikšķina uz saites “Izvēle”, kur var izvēlēties parādāmo
ierakstu skaitu vienā lapā, sākot no 3 līdz 20.
Jāatjauno kritērijs “Par personu”. Atsevišķi šāds
meklēšanas kritērijs vairs nav izdalīts, jo tika vienādoti
izmantotie kritēriji visās “ALEPH” datubāzēs, lai lietotājiem
būtu vienkāršāka meklēšana. Raksti par kādu personu ir
jāmeklē, izmantojot kritēriju “Priekšmets”.
Kāda atslēgvārda, avota izslēgšana no atlasītā saraksta.
To var darīt, izmantojot saiti “Precizēt”, kur, izmantojot
Būla operatorus, norāda, piemēram, ka no atlasītā saraksta
izslēgs vai pievienos kādu vārdu, izdevumu, autoru, personu
u. tml. Piemēram, ja ir atlasīts rakstu saraksts pēc kritērija
“Nosaukums” Limbaži un no tā vēlas izslēgt izdevumu
“Auseklis”, tad saitē “Precizēt” 1. solī izmanto Būla operatoru
NE, 2. solī izvēlas Meklēšanas lauku “Avota nosaukums”, kur
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ieraksta vārdu “Auseklis”, kā
rezultātā, tiks iegūts ierakstu
saraksts par Limbažiem no visiem
citiem izdevumiem, bet ne
no laikraksta “Auseklis” – sk. 13.
attēlu.

13. attēls

Iespēja vienkāršāk atlasīt intervijas
ar personām. Izvēlas kritēriju
“Intervējamā persona” un norāda
personvārdu – sk. 14. attēlu.
Jāatgādina, ka šādi intervijas var
meklēt ierakstos, kas Analītikas
datubāzē ir ievadīti sākot no 2011.
gada. Vecākiem ierakstiem kritērijā
“Nosaukums” jāprecizē vārds “Saruna”.
14. attēls

Trūkst iespējas automātiski meklēt vārdu dažādos locījumos. Automātiski
to izdarīt nevar, bet vārdus dažādos locījumos var meklēt vārda beigās liekot
? zīmi vai * zīmi – sk. 15. attēlu.
15. attēls

Izvēle meklēt no konkrēta izdevuma nosaukuma. Tas ir
iespējams, izvēloties kritēriju “Avota nosaukums”, ko var
pievienot pie jebkuriem citiem kritērijiem, kā arī Precizēt no
jebkura atlasītā ierakstu saraksta.
Jāuzlabo meklēšana vairākos laukos, lai var savienot
dažādus meklēšanas kritērijus, lai sašaurinātu meklējumu.
Ja nepietiek ar tiem kritērijiem, kas ir piedāvāti Meklēšanā
vairākos laukos, tad var meklēt, izmantojot Paplašināto
meklēšanu. Meklējumu sašaurināšanai jāizmanto saite
.

16. attēls

Iespēja meklēt rakstus nevis pa gadiem, bet
pa desmitgadēm. Tas ir iespējams, izmantojot
kritēriju “Gads” vai “Izdošanas gads”, kur,
norādot gada skaitļus, pēdējā skaitļa vietā liek
? zīmi vai * zīmi – sk. 16. attēlu.
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Tāpat ierakstus pa desmitgadēm var sameklēt, izmantojot
Meklēšanas ierobežošanu. Sadaļā “Gads No” norādot gada
skaitļus, pēdējā skaitļa vietā liek ? zīmi vai * zīmi – sk. 17.
attēlu.

17. attēls

Vai arī sadaļā “Gads No” norāda pirmo desmitgades skaitli
un sadaļā “Gads Līdz” norāda pēdējo desmitgades skaitli –
sk. 18. attēlu.

18. attēls

Nobeigumā daži respondentu vērtējumi par
Analītikas datubāzi:
●● datubāze ir ļoti būtiska pētniecībā;
●● datubāze ir viens no vērtīgākajiem un noderīgākajiem
Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursiem, bez kura mums ir
grūti iztēloties ikdienas darbu;
●● datubāze noteikti ir jāveido arī turpmāk;
●● kaut arī neizmantoju datubāzi bieži, tomēr uzskatu to par
ļoti nozīmīgu resursu. Tās turpmāka neveidošana veidotu
lielu robu informācijas apritē un pilnīgu datu ieguvē.
Visi ieteikumi Analītikas datubāzes darbības uzlabošanai tiks
ņemti vērā un iespēju robežās realizēti. Gaidīsim lietotāju
priekšlikumus, ierosinājumus arī turpmāk. Tos var sūtīt no
Analītikas datubāzes saskarnes, izmantojot saiti “Komentāri”,
vai arī rakstīt e-pastu ilona.dukure@lnb.lv.
Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā un atrada laiku anketas
aizpildīšanai!
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Lietotājus aktivizējošas metodes. Piedzīvojumu
ceļojums ar viedtālruni

Rotaļīga bibliotēkas izpēte ar digitālajiem medijiem. Foto: © Adam Radosavljevic, Fotolia.com

No klasiskās ekskursijas pie virtuālas “apslēpto dārgumu”
meklēšanas – lai raisītu lasītāju interesi par savu krājumu un
piedāvātu mūsdienīgu mācību vidi, aizvien vairāk bibliotēku
liek lietā digitālos rīkus.
Vācijā bibliotēkas parasti nevar sūdzēties par apmeklētāju
trūkumu. Taču iepazīstināt visas vecuma grupas ar plašo
bibliotēkas piedāvājumu un pakalpojumu klāstu joprojām
ir grūts uzdevums. Karīna Ransbergere, kura strādā
Profesionālās vācu valodas departamentā Hamburgā un
jau ilgus gadus darbojas dažādās tālākizglītības jomās,
uzskaita vairākus uzdevumus, ar kuriem mūsdienās jātiek
galā bibliotekāriem: “Viņiem jāatbalsta tehnoloģiju laikmeta
jaunieši, kas apmeklē bibliotēku, jārada apstākļi, kas rosina
uz patstāvīgu izziņas procesu, kā arī jāattīsta medijpratības
un informācijpratības prasmes.”
Protams, bibliotēku var iepazīt arī “klasiskā” veidā, dodoties
ekskursijā. Taču kā apmeklētājus aktivizējošas metodes
aizvien biežāk tiek izmantotas kooperatīvas, rotaļīgas
formas, kurās tiek izmantoti arī digitālie mediji.
“Literārie stūrīši” un “kafijas lekcijas”
Ja izveidojas grupas, kurās ir dažādi cilvēki, viena
no ieteicamajām aktivitātēm ir, piemēram, “literārie
stūrīši”. Bibliotekārs uzdod jautājumu, piemēram, par
iecienītākajiem literārajiem žanriem, un piedāvā četras
atbildes iespējas. Atsevišķie atbilžu varianti uzrakstīti
uz zīmītēm, kas izvietotas dažādās bibliotēkas vietās.
Apmeklētāji tad nostājas tajā telpas stūrī, kur izvietotā
atbilde viņiem šķiet vistuvākā. Tā ir laba iespēja iesaistīties

sarunā par kopīgām interesēm un iepazīt bibliotēkas
krājumu.
Arī akadēmisko bibliotēku klāstā ir līdzīgi rotaļīgi, viegli
pieejami piedāvājumi, stāsta Dīsburgas Universitātes
pedagoģijas zinātņu referente un ilggadēja speciāliste
bibliotekāru tālākizglītošanas jomā Ulrike Šolle: “Jaunais
attīstības virziens ir mazās formas, piemēram, “kafijas
lekcijas”, kas uzrunā arī neregulāros apmeklētājus.
Desmit līdz piecpadsmit minūšu garās datorprezentācijās
bibliotēkas ieejas zonā tiek vērsta uzmanība uz dažādiem
produktiem, piemēram, jaunu datubāzi.”
Izzināt, izmantojot viedtālruni
Karīna Ransbergere stāsta, ka īstā bibliotēkas izzināšana
var notikt arī interaktīvas spēles formā. Dažādi uzdevumi
spēlētājus no sākumpunkta ved pa noteiktu maršrutu. Pa
ceļam tiek vākta informācija. Uzdevumi var būt, piemēram,
ieskenēt QR kodu dažādās bibliotēkas vietās, izšķirot mediju
sarakstu, saka Ransbergere. Iespējami arī atvērtie uzdevumi,
kad grupa uzraksta tekstu vai izveido video.
Spēles dalībnieki ceļā dodas vai nu ar savu viedtālruni, vai
bibliotēkas piešķirtu ierīci. Šajā procesā tiek izmantota,
piemēram, izglītības lietotne “Actionbound”, ko galvenokārt
lieto bibliotēkas un muzeji. Tā ļauj izveidot interaktīvas
ekskursijas un “apslēpto dārgumu” meklēšanas spēles
vairākiem spēlētājiem. Ziemeļreinā-Vestfālenē lietotne
pazīstama ar nosaukumu “Biparcours”, un skolām, kā
arī citām izglītības un kultūras iestādēm tā pieejams
bez maksas. “Lietotnei ir lieli panākumi,” zina stāstīt
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Ransbergere. “Skolēnu atsauksmes ir ļoti pozitīvas, lietotne
tiek raksturota kā mūsdienīga un inovatīva.” Lai apmācītu
bibliotekārus, kā lietderīgi izmantot lietotni “Actionbound”,
tiek piedāvāti arī tālākizglītojoši semināri. Kopumā rotaļīga
bibliotēkas izpēte tiek vērtēta kā “ļoti motivējoša”, jo spēles
efekts darbojas līdzīgi kā balvas mehānisms.

par iepriekš dzirdēto un sniedzat trīs vai četras atbildes
iespējas. Ikviens dalībnieks tiešsaistē var atbildēt uz
jautājumu savā viedtālrunī.” Šī lietotne ir izmantojama,
strādājot gan ar skolēnu grupām, “gan studentiem, kurus
esmu iepazīstinājusi ar literatūras meklēšanas iespējām
datubāzēs.”

“Ātrie randiņi” un viktorīnas jautājumi

Piemēroti piedāvājumi

Kad runa ir par bibliotēkas apmeklējuma izvērtēšanu
un viedokļa izteikšanu, “varam atgriezties pie analogā
veidola”, saka Ransbergere. Viens no veidiem var būt,
piemēram, “ātrie randiņi”. Ja apmeklētāji iepriekš mazajās
grupās apsprieduši savas literārās intereses, tad dažādu
grupu dalībnieki var sadalīties pa pāriem un apmainīties
iespaidiem. Ik pēc minūtes sarunu biedrs mainās. Tādējādi
spēles dalībniekiem ir iespēja uzklausīt pārējo ieteikumus un
padziļināt savas zināšanas par bibliotēkas krājumu.

Taču Šolle uzsver, ka bibliotēkām būtiski ir neizmatot
lietotnes tikai tādēļ, “lai būtu moderni”. No redzesloka
nedrīkst pazaudēt jautājumu, kāds tad ir attiecīgās metodes
mērķis. “Piemērotība – kādu rīku kādai grupai izvēlēties –
šodien ir būtiskāka nekā jebkad iepriekš. Tieši tādēļ, ka ir tik
daudz piedāvājumu.”

Viena no iespējām iegūt atsauksmes digitālā formā,
piemēram, par radošajām darbnīcām un semināriem,
ir lietotne “Kahoot”. “Ar šo rīku iespējams izveidot mini
viktorīnu,” stāsta Ulrike Šolle. “Jūs uzdodat jautājumu

Raksts pārpublicēts no Goethe-Institut tīmekļa vietnes.
Autors: Patriks Vildermanis darbojas kā neatkarīgs
kultūras žurnālists Berlīnē.
Tulkojusi: Kristīne Kļaustiņa.
Teksts licencēts, piemērojot Creative Commons licenci.

Bibliotēku mārketings. “Bibliotēka kā “trešā vieta“
kļūst aizvien nozīmīgāka“

Hildenes pilsētas bibliotēkas komanda apbalvota arī par savu mārketinga koncepciju. Foto: © Stadt Hilden

Pasākumi, sociālo mediju piedāvājumi un “makerspaces”
jeb meistarotājvietas – Hildenes pilsētas bibliotēkas vadītāja
Klaudija Bīhele intervijā skaidro, kā arī nelielas bibliotēkas
var īstenot mērķtiecīgu mārketingu.
Bīheles kundze, Vācijas Bibliotēku apvienība
2016. gadā Hildenes pilsētas bibliotēku atzinusi
par “Gada bibliotēku”, cita starpā par “inovatīvo
mārketinga koncepciju”. Kas aiz tā slēpjas?
Lēmumus mēs cenšamies pieņemt, balstoties uz sistemātisku
pieeju, un tas ietver arī mārketinga koncepciju. Vispirms

mēs izvērtējām esošo situāciju un centāmies saprast,
kāda ir mūsu kā bibliotēkas loma. Hildenē ir ap 56 000
iedzīvotāju. No tiem 8,5% ir bibliotēkas lasītāja karte. Darbs
ar 6 līdz 9 gadus veciem bērniem norit ļoti veiksmīgi. Šajā
ziņā sadarbība ar pirmskolas izglītības iestādēm un skolām
attaisnojas. Ir būtiski saprast, kāds ir mūsu mērķis un kā to
sasniegt. Piemēram, pašlaik ļoti nozīmīgs ir darbs ar bēgļiem.
Taču mēs vēlamies turpināt bibliotēkas attīstību arī citās
jomās. Piemēram, daļa mūsu komandas intensīvi strādā pie
“makerspace” jeb meistarotājvietu piedāvājumu ieviešanas.

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

27

Pasākumi un sociālie mediji
No kādiem elementiem sastāv jūsu mārketinga
koncepcija?
Koncepcija sākas ar plašu analīzes posmu, kurā apkopojam
to, kādas pārmaiņas notikušas pilsētā, kādi ir mūsu
klienti un kā mums sasniegt Hildenes iedzīvotājus. Tad
definējam mērķus, piemēram, jau minētos meistarotājvietu
piedāvājumus. Visbeidzot nosakām, kādā veidā un ar
kādiem līdzekļiem spēsim sasniegt izvirzītos mērķus. Tad
mārketinga instrumenti ir, piemēram, darbs ar sabiedrību
vai sadarbība ar citām iestādēm.
Vai bibliotēkai 2016. gadā vairs nepietiek ar labu
krājumu?
Laiks, kad bibliotēka bija tikai un vienīgi grāmatu
izsniegšanas vieta, ir pagājis. Bibliotēka kā “trešā vieta”
līdzās mājām, darbam vai skolai kļūst aizvien nozīmīgāka.
Mums nepieciešami ērti atpūtas stūrīši un bezmaksas
Wi-Fi. Svarīgi ir arī rīkot pasākumus, lai prezentētu
bibliotēku kā tikšanās vietu. Mēs piedāvājam pasākumus
visām vecumgrupām. Pašiem mazākajiem – jau no sešu
mēnešu vecuma – tiek rīkots pasākumu cikls “ABC knauķi”.
Mūsu pasākumu koncepcijā, kas ir daļa no mārketinga
koncepcijas, esam noteikuši apmeklētāju skaitu. Ja tas ļoti
bieži netiek sasniegts, pasākumu cikls tiek atkal pārtraukts.
Lai nepastarpinātā veidā varētu komunicēt ar klientiem,
man ļoti būtisks šķiet arī darbs ar sociālajiem medijiem.
“Facebook” tīklā esam kopš 2011. gada. Vēl pēc gada
aizsākām savu emuāru “Lasīšanas oāze” un pievienojāmies
“Twitter”. 2015. gadā sekoja “Instagram”, un no šī gada
sniedzam informāciju arī “WhatsApp”. Mūsu sekotājus
sociālajos tīklos īpaši interesē tas, kas notiek aizkulisēs.
Sadarbība un tīklošanās
Daudzas, jo īpaši mazās bibliotēkas sūdzas par
budžeta samazinājumu un personāla trūkumu. Vai
šādos apstākļos mārketings joprojām ir iespējams?
Apstākļi bibliotēkās ir ļoti atšķirīgi, taču tas nenozīmē, ka
tādēļ pieeja ir fundamentāli atšķirīga. Arī ar mazākiem
resursiem vai ierobežotākām iespējām telpu ziņā mēs
tomēr varam mēģināt panākt iespējami labāko rezultātu, ko
bibliotēka var piedāvāt.
Piemēram, mazā bibliotēkā neizdosies ierīkot lielu
meistarotājvietu. Šajā ziņā līdzekļi ir ierobežoti.
Tas tiesa. Taču arī šādā situācijā pastāv iespējas, piemēram,
kooperējoties vai iesaistot brīvprātīgos. Mazām bibliotēkām
ar ierobežotu budžetu ļoti būtiska ir tīklošanās. Taču
vispirms man jāzina, kādas iespējas pilsēta piedāvā.
Piemēram, ja bibliotēka ierīko meistarotājvietu, bet
līdzīgi piedāvājumi jau eksistē, tas drīzāk būs neizdevīgi.
Pats būtiskākais ir jautājums – kurās jomās ir lietderīgi
kooperēties.

darbam pasākumu jomā un attīstīt citas jaunas
idejas?
Komandas apspriedēs apsveram, kādi piedāvājumi turpmāk
būs pieejami, un darbinieki paši uzņemas atbildību.
Piemēram, lai ieviestu sociālo mediju piedāvājumus, mēs
veicām atbildības jomu pārdali. Mediju un informācijas
pakalpojumu speciālisti pārņēma uzdevumus, ko iepriekš
veica tikai bibliotekāri. Tādējādi atbrīvojās resursi, kas
visiem ļauj iesaistīties darbā ar sociālajiem medijiem. Bija
ārkārtīgi svarīgi iesaistīt darbiniekus un neizlemt to “no
augšas”.
Un kā jūs iesaistāt lasītājus?
Vienmēr cenšamies domāt kā klients. Mums ir atsauksmju
zīmītes, uz kurām klienti var atstāt ierosinājumus
uzlabojumiem. Arī meklējot idejas jauniem pakalpojumiem,
vispirms aptaujājam klientus. Piemēram, daiļliteratūras
nodaļā aktuāls bija jautājums, vai romānus sakārtot
alfabētiski, pēc autora, pēc temata vai interešu loka. Pirms
apjomīgas krājuma pārkārtošanas uzrunājām savus klientus
un vaicājām viņu viedokli.
Saskaņā ar Allensbaha institūta aptauju par
bibliotēku nākotni 76 % aptaujāto bibliotēkā
galvenokārt novērtē plašu un daudzveidīgu
krājuma piedāvājumu. Vai mārketings tomēr
netiek pārvērtēts?
Bibliotēka joprojām pirmām kārtām saistās ar ēku, kurā
atrodas grāmatas. Taču otrs būtiskākais aspekts ir mūsu
piedāvātie pasākumi un komunikācijas veids, piemēram,
ar sociālo tīklu starpniecību. Pēdējo gadu laikā tas kļuvis
aizvien nozīmīgāks.
Klaudija Bīhele kopš 2009. gada vada Hildenes pilsētas
bibliotēku. Viņa studējusi bibliotēkzinības Ķelnē un īpaši
pievēršas sabiedrisko attiecību, mārketinga un kvalitātes
vadības jautājumiem.

Raksts pārpublicēts no Goethe-Institut tīmekļa vietnes.
Autors: Štefens Heicereders ir specializētā bibliotēku nozares žurnāla
“BuB – Forum Bibliothek und Information” redaktors.
Tulkojusi: Kristīne Kļaustiņa.
Teksts licencēts, piemērojot Creative Commons licenci.

Komandas apspriedes un klientu vēlmes
Kā Jūs ieinteresējāt savus darbiniekus darboties
ar sociālajiem medijiem, pievērsties intensīvam
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Medijpratība Lielbritānijā – ko apbrīnot,
salīdzināt un mācīties
MARTA DZIĻUMA
2017. gada sākumā LNB Bibliotēku attīstības centra
pārstāvei bija iespēja piedalīties LR Kultūras ministrijas
un Britu Padomes organizētā medijpratībai un
informācijpratībai veltītā mācību braucienā uz Londonu.
Trīs intensīvu vizītes dienu laikā ar Britu Padomes
abalstu izveidotā piesātinātā programmā Latvijas mediju
politikas, mediju, izglītības un bibliotēku jomas pārstāvjus
Lielbritānijas kolēģi iepazīstināja ar medijpratības
jautājumu izpratni, izglītības politiku, mediju darbu un
inovatīvu iesaisti praktiskā mediju izglītībā. Šajā rakstā –
par dažiem no Londonas iespaidiem.
Vizīte Lielbritānijas komunikācijas regulatorā “Ofcom”
sniedza ieskatu regulatora realizētajos pētījumos par
sabiedrības medijpratību dažādos Lielbritānijas iedzīvotāju
mūža posmos. Atšķirībā no mūsu regulatora – Nacionālās
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) –
“Ofcom” darbības lauks ir plašāks, ietverot TV, radio, video
pēc pieprasījuma, fiksēto un mobilo telekomunikāciju
un pasta pakalpojumus, kā arī ēteru bezvadu ierīcēm.
Lielbritānijas normatīvajos aktos ir ietverts “Ofcom”
virsuzdevums: veicināt un pētīt medijpratību, ar šo
jēdzienu saprotot spēju lietot, saprast un radīt medijus
un komunikāciju kontekstu dažādībā. Medijpratība ļauj
cilvēkiem attīstīt prasmes, zināšanas un izpratni, kas dod
iespēju pilnībā izmantot visu veidu mediju pakalpojumus.
Piemēram, pētot mediju lietošanas paradumus, uzmanība
tiek pievērsta atkarībai no viedtālruņiem, TV skatīšanās
paradumiem, attieksmēm pret tiešsaistes un TV reklāmām,
pieaugošajai interesei par ziņu iegūšanu sociālajos
medijos, digitālās pratības attīstībai. Piemēram, pētot,
kāda ir pieaugušo izpratne par to, kādus rezultātus pirmos
parāda “Google” meklētājs, iegūtie dati liecina, ka 60 %
reālistiski saprot, ka pirmās parādās sponsorētas reklāmas
saites, 23 % ir pārliecināti, ka pirmie parādās labākie
un atbilstošākie rezultāti, 20 % uzskata, ka pirmos redz
rezultātus, ko biežāk izmanto citi cilvēki, bet 12 % atzīst, ka
neko nezina par “Google” meklēšanas rezultātu atrādīšanu.
Pētījuma rezultātus ik gadus publicē ziņojumā “Bērni
un vecāki: mediju lietojums un attieksmes”. Jaunākais
ziņojums ir izlasāms tiešsaistē: https://www.ofcom.org.uk/
medialiteracy.
Iespaidīgs izvērtās divu mediju kompāniju – sabiedriskā
medija BBC un komercmedija “Sky News” apmeklējums.
“Sky News” izglītības programma “Sky Skills Academy”
bērniem un jauniešiem piedāvā iespēju interaktīvā veidā
apgūt ziņu veidošanas tehnoloģiskās, montāžas, režijas un
diktora iemaņas. Savukārt BBC kā sabiedriskais medijs,
strādājot auditorijai, uzmanību galvenokārt pievērš jauno
tehnoloģiju lietojumam – digitālajai pratībai.

2010. gadā BBC fonds pasūtīja pētījumu, kurā tiktu
izvērtēts, cik labi BBC palīdz savām auditorijām kritiski
lietot medijus: konstatēt, ko auditorija meklē un cik
ticamos avotos, kā saprot un veido savu viedokli par
informāciju, un kā, ja nepieciešams, atbild un mijiedarbojas
ar informāciju. Pētījums pievērsa uzmanību četriem
medijpratības aspektiem: izpratnei par satura izcelsmi,
kritiskas izvērtēšanas lietojumam, zināšanām par to,
kā droši mijiedarboties ar mediju, un izpratnei par
mediju regulējumu. Pētījuma rezultāti norādīja, ka
vislielāko satraukumu sabiedrība jūt saistībā ar drošību,
mijiedarbojoties ar medijiem: personas datu aizsardzību
un (vecāku vidū) bērnu drošību sociālajos tīklos. Daudzi
atzina, ka ir centušies atrast informāciju par šiem tematiem,
bet lielākā daļa vēlētos saņemt vairāk palīdzības. Daudzi
pētījuma dalībnieki izteica bažas par to, kas ir mediju
īpašnieki, atzīstot, ka sabiedrības zināšanas par to ir mazas,
lai gan īpašnieku jautājums ir saistīts gan ar politiskajiem,
gan komerciālajiem mediju motīviem. Lielākā respondentu
daļa atzina, ka viņiem šķiet: BBC darbība mediju izpratnes
veicināšanā ir relatīvi neliela. Par BBC kopumā sabiedrībā
valda uzskats, ka kompānija visnopietnāk darbojas, palīdzot
cilvēkiem radīt viņu pašu medijus, īpaši iedrošinot un
nodrošinot radošuma vingrinājumus bērniem.
2012. gadā kompānija, veidojot kārtējo BBC stratēģiju un
balstoties uz digitālo iespēju pētījumiem, atzina, ka daudzi
sabiedrības locekļi jauno tiešsaistes rīku apgūšanu uzskata
par biedējošu un katrs trešais paļaujas, ka jaunās prasmes
viņam palīdzēs iemācīties kāds cits. BBC medijpratības
politikā notika fokusa maiņa: medijs vairs nepievērsās
“piekļuves prasmēm”, bet lielāku uzmanību pievērsa
“izpratnei” un “spējai radīt”, lai palīdzētu auditorijai un lai
tā varētu veiksmīgi lietot pilnu BBC satura un pakalpojumu
spektru. Šobrīd spēkā esošā koncerna stratēģija centrējas
uz to, lai visās savās auditorijās attīstītu medijpratību un
mediju vides izpratni, tajā skaitā zināšanas par to, kā tiek
veidots, prezentēts un padarīts pieejams mediju saturs.

“ Digitālā bērnība – tā britu
pētnieki raksturo jaunās
paaudzes mediju lietojumu
un attieksmes

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

29

Bagātīgu resursu ne tikai mediju profesionāļiem, bet arī
bibliotēku nozares pārstāvjiem kā plašas sabiedrības
izglītotājiem un medijpratības mentoriem sniedz Ētiskās
žurnālistikas tīkls (Ethical Journalism Network).
Organizācijas mērķis ir, nodrošinot žurnālistu izglītību un
mācības, un publicējot nozares un starpnozaru pētījumu
rezultātus, spēcināt žurnālistikas profesiju un sabiedriskā
labuma vārdā veicināt augstus tās ētikas standartus, kas
pamatojas tādos principos kā patiesums un precizitāte,
neatkarīgs viedoklis, taisnīgums un objektivitāte,
cilvēciskums un atbildība. Angliski lasošajiem interneta
vietne http://ethicaljournalismnetwork.org piedāvā bagātīgu
publikāciju klāstu: rakstus, infografikas, prezentācijas,
videomateriālus, kuros mediju ētikas un medijpratības
jautājumi skatāmi pasaules sociālpolitiskajā un “karsto
notikumu” kontekstā.

Galvenie Londonas brauciena secinājumi
●● Lielbritānijā atšķirībā no Latvijas netiek pievērsta
tik liela nozīme terminoloģijai, lielāku uzmanību pievērš
tam, vai adresāts saprot lietas būtību (“nav svarīgi, kādā
vārdā (“pratība”, “kompetence”, “spējīgums”, “izglītotība”)
konceptu saucam, svarīgi, lai auditorija saprastu, par ko ir
runa”).
●● Lielbritānijā medijpratība tiek veicināta visos līmeņos:
sākot ar prasmi veidot mediju (“Sky Skills Academy”) līdz
izpratnei par programmēšanas principiem ziņu veidošanā
(BBC).
●● Bibliotēkas tradicionāli tiek uzskatītas par būtiskiem
spēlētājiem medijpratības veicināšanā sabiedrībā.

Starptautiskā semināra “Atvērtie pētniecības dati“
(Open Research Data) kopsavilkums
KRISTĪNE ROBEŽNIECE
Š. g. 20. aprīlī Tallinā norisinājās starptautisks seminārs
par atvērtajiem pētniecības datiem. Semināru organizēja
Tallinas Tehnoloģiju universitāte ciešā sadarbībā ar Tartu
Universitāti. Seminārā piedalījās lektori no visas pasaules,
dalījās savās zināšanās un pieredzē par atvērto pētniecības
datu jautājumiem. Jāatzīmē, ka šobrīd šis ir ļoti aktuāls
temats, lai gan nenoliedzami katrai institūcijai ir atšķirīgs
attīstības līmenis šajā jomā. Ir jāizvēlas viens no ceļiem:
dalīties un piedāvāt sabiedrībai pētniecības datus vai arī
norobežoties un nepadarīt tos pieejamus. Igaunijas pētnieku
attieksme pret atvērtajiem datiem nav tik saprotoša, kā
to varētu vēlēties. Pētniekiem būtisks ir jautājums: kurš
gūst ienākumus no brīvpieejas? Ir skaidrs, ka tas nav tikai
valstiska līmeņa ieguvums, bet arī globāla nepieciešamība.
Carol Tenipor, University of Tennessee, Knoxville
Pētniecības datu pakalpojumi Eiropas bibliotēkās
Pētniecības datu pieejamības jautājums šobrīd strauji kļūst
aktuāls, jo par to valstiskā līmenī sāk domāt daudzviet
pasaulē. Svarīgi ir izvērtēt, kurus no datu pakalpojumiem
institūcija veic, jo ir jāņem vērā, ka viena institūcija nevar
darīt visu, un tas arī nav nepieciešams, tādēļ jāapsver
sadarbība ar citiem speciālistiem vai ārpakalpojuma
izmantošanas iespēja. Pētniecības datu pakalpojumi ietver
pilnu datu dzīvesciklu, tajā skaitā datu vadības plānu
(atlasi, saglabāšanu, uzturēšanu, arhivēšanu), metadatus
un konvertēšanu. Pakalpojumi var būt informacionāli
– konsultāciju formā (viss, kas saistīts ar plānošanu,
sadarbību, atbalsts politikas attīstībai, diskusijas) vai
tehniski – repozitoriju izveide (datu kopu sagatavošana).
Lielākā daļa universitāšu šobrīd nodrošina tikai primāros
pakalpojumus. Pētniecības datu pakalpojumu nodrošināšanā
ir iesaistīti datu menedžeri, pētnieki, ierēdņi, studenti un
pasniedzēji, izdevēji, kā arī bibliotēkas, kas nozīmē, ka tas
ir process, kur nevar iztikt bez sadarbības un katram no
iesaistītajiem ir būtiska loma.

Pētnieki varētu… (1. att.)

Pēc aptaujas datiem, liela daļa pētnieku (47 %) atzīst,
ka neizmanto nevienu no metadatu standartiem datu
aprakstīšanai. Visbiežāk tie ir dažādu standartu apkopojumi,
kas radušies darba procesā. 80 % pētnieku apstiprina, ka
jau šobrīd dalās ar saviem datiem, bet problēma ir tāda,
ka lielākajā daļā šādu gadījumu tas notiek tikai tad, ja
viņiem personīgi palūdz šos datus. Atbildot uz jautājumu
par datu pieejamību, 46 % norāda, ka citi var piekļūt viņu
datiem. Datu jomā vēl joprojām valda milzīga plaisa – starp
vēlēšanos dalīties ar datiem un to reālo pieejamību.
Galvenie iemesli, kādēļ pētnieki nedalās ar saviem datiem:
●● nepieciešams tos publicēt (lieks darbs);
●● ierobežots laiks;
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●● pētniekam nav tiesību publiskot datus (autortiesību
ierobežojumi);
●● finansējuma trūkums;
●● nav nepieciešamības pēc datiem;
●● standartu daudzveidība;
●● nav vietas, kur ievietot datus;
●● aizliegums datus darīt pieejamus;
●● trūkst prasmju darbā ar datiem.
Bibliotēkas ir starpnozaru institūcijas, tādēļ ir tikai
saprotams, ka tās iesaistās pētniecības datu pakalpojumu
procesā. Kopumā var secināt, ka informacionālie
pakalpojumi šobrīd ir daudz attīstītāki nekā tehniskie. Tas
nozīmē, ka būtu nepieciešams pievērst lielāku uzmanību
tehniskajiem jautājumiem. Tas liecina arī par to, ka tieši
informacionālie pakalpojumi ir nepieciešami, lai varētu
uzsākt infrastruktūras izveidi, tehniskas darbības. Ļoti
būtiska ir sadarbība ar universitātēm, valdību un arī
starptautiskā iekļaušanās, jo vienai bibliotēkai nav jāizdara
pilnībā viss.
Urban Ericsson, “DiVA” (http://www.diva-portal.
org) konsorcijs, Zviedrija
Pētniecības datu publicēšana repozitorijos
“DiVA” ir Zviedrijas repozitorijs, akadēmiskais tiešsaistes
arhīvs, kuru veido 44 partneri. Repozitoriju vada Upsalas
Universitātes bibliotēka (Uppsala University Library). Tiek
izmantotas Zviedrijas un Eiropas vadlīnijas un standarti.
“DiVA” attīstīšana uzsākta 2000. gadā, sākotnējais mērķis
bija publicēt doktora disertāciju pilntekstus. 2008. gadā
atklāta pilnīgi jauna “DiVA” versija, tiek pievienotas dažāda
veida publikācijas, sistēma tiek attīstīta ar pilnteksta
iespējām un bibliogrāfiskajiem aprakstiem. Šobrīd
repozitorijā tiek uzglabāti 280 000 pilnteksta darbi.

atvērtās piekļuves politika paredz, ka jābūt publicētiem
visiem projektiem, kas saņēmuši valsts/sabiedrības
finansējumu kopš 2010. gada, kā arī rakstiem un konferenču
apkopojumiem. No 2017. gada visām publikācijām ir jābūt
CC-BY licencēm. Līdz 2025. gadam tiek plānots, ka pilnībā
viss tiks publiskots atvērtajā piekļuvē, detalizētām Zviedrijas
atvērtās piekļuves vadlīnijām ir jābūt izstrādātām līdz 2020.
gadam.
Ņemot vērā, ka vadlīnijas un politiskie dokumenti ir ļoti
dažādi, repozitorija veidotājiem radās jautājums, kādu
veidot “DiVA” tehnisko sistēmu? Tika nolemts, ka “DiVA”
būs vieta, kur pētnieki varēs publicēt datu kopas, attīstīt
sadarbību ar citiem pētniekiem un organizācijām. Jāatzīmē,
ka Zviedrijā pētniekiem tiek piešķirts papildu finansējums,
lai viņi varētu publicēt savus pētījumus atvērtajā piekļuvē.
Vaidas Morkevicius, “LiDA” – Lietuvas sociālo
zinātņu datu arhīvs (http://www.lidata.eu)
Lietuva ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurai vēl joprojām
ir eksistējošs sociālo zinātņu datu arhīvs. “LiDA” ir
Lietuvas sociālo zinātņu datu arhīvs, izstrādāts 2006. gadā.
Arhīvs tapa, sadarbojoties sociālo zinātņu pētniekiem
un bibliotekāriem (bibliotekāri palīdzēja infrastruktūras
jautājumos). Arhīvs ir izveidots ar Eiropas Savienības
finansiālu atbalstu. Lietuvas sociālo zinātņu datu arhīvā ir
iespējams meklēt, pārlūkot, veidot tiešsaistes datu analīzi,
lejuplādēt datu kopas. “LiDA” nodrošina arī pētnieku
apmācību – attālinātus kursus, seminārus. Tas tiek darīts,
lai dati tiktu maksimāli izmantoti un lietotāji būtu izglītoti
par visām arhīva iespējām. Būtiski, ka dati tiek izmantoti un
analizēti, ne tikai saglabāti. Arhīvs saņem finansiālu atbalstu
no Lietuvas valdības.
Žibutė Petrauskienė, Viļņas Universitātes
bibliotēka
“MIDAS” nacionālais datu arhīvs un tā
funkcionalitāte (https://www.midas.lt)
Nacionālais atvērto pētniecības datu arhīvs ietver 13
institūcijas. Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības
finansējumu 4,3 miljonu eiro apmērā. Projektu
vada Viļņas Universitāte. Galvenais projekta mērķis
bija izstrādāt infrastruktūru. Primārais datu arhīva
princips ir atvērtā piekļuve, līdz ar to tas ir pieejams
pilnībā visiem un bez reģistrācijas. “MIDAS” atbalsta
dažādus formātus, metadatiem tiek izmantots
CERIF (Common European Research Information)
standarts. “MIDAS” piedāvā ļoti plašas iespējas datu
analīzē.

“DiVA” sadarbības modelis (2. att.)

“DiVA” nodrošina šādus pakalpojumus: atvērto piekļuvi
(Open Access), bibliometriju, pētnieku CV izguvi,
informāciju par nākotnē sagaidāmajiem pētījumiem,
ilgtermiņa saglabāšanu. Zviedrijas Pētniecības kancelejas

Maksim Mišin, Tartu Universitātes bibliotēka
“DataDOI” repozitorija jaunā lietotāju
saskarne

2012. gadā ir uzsākts projekts, 2014. gadā – izveidots
repozitorijs un dalība “DataCite”. 2016. gadā saņemts
finansējums no Tartu Universitātes, 2017. gadā uzsākuši
darbu divi pētniecības datu speciālisti. Repozitorija mērķis
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ir atbalstīt pētniecību Tartu Universitātē, mērķauditorija
ir Tartu Universitātes pētnieki, darbinieki, studenti.
“DataDOI” ir iespējams uzglabāt dažāda veida pētniecības
datus, netiek likts uzsvars uz konkrētu nozari vai specifiku.
Atvērtā piekļuve pētniekiem tiek rekomendēta, bet
nav obligāta. Nākotnes plāni ir vienkāršot repozitorija
izmantošanu, piesaistīt studentus un valsts institūcijas.
Ņemot vērā, ka iepriekš lielāka uzmanība tika pievērsta
pētniekiem, šobrīd tiek plānots, kā piesaistīt studentus Tiek
cerēts, ka sadarbība ar valsts institūcijām varētu rezultēties
ar papildu finansējuma iegūšanu.
Aleksei Kelli, Tartu Universitāte
Atvērtie dati digitālā sabiedrībā: iespējas un
izaicinājumi
Terminu “atvērtie dati” katrs saprot atšķirīgi, pirmkārt,
datiem ir jābūt pieejamiem, būtiskākais ir, ka datus ir
iespējams izmantot, kas nozīmē, ka dati ir bez izmantošanas
ierobežojumiem.
Atvērto datu iespējas: publiski pieejamas zināšanas,
nodokļu maksātāju resursu ietaupījumus (nav nepieciešams
atkārtoti veikt vienādus pētījumus), ļauj novērtēt pētījumu
rezultātus, to kvalitāti, palīdz attīstīt jaunus pakalpojumus,
atbalsta demokrātijas procesus. Tiek apgalvots, ka atvērtie
dati ir vislabākā pieeja, bet ir jāņem vērā barjeras, kas šobrīd
ir pietiekami daudz un gana nopietnas.
Atvērto datu ierobežojumi: valsts un starptautiska
līmeņa juridiskie nosacījumi (piemēram, personas
datu aizsardzība), tehniskie ierobežojumi (repozitoriju
infrastruktūra), atbalsta trūkums (gan valstiskā līmenī, gan
no iesaistītajām institūcijām un organizācijām), individuāli
šķēršļi (motivācijas, izpratnes, prasmju trūkums utt.).
Jāmin, ka tieši individuālajā līmenī ir vislielākās barjeras
– pētniekiem nav pietiekami lielas motivācijas publicēt
savus darbus atvērtajā piekļuvē. Bieži vien tieši pētnieku
motivācijas trūkums rada visvairāk problēmu, tādēļ būtiski
ir domāt par pētnieku motivāciju.
Atvērto datu izaicinājumi: datu kvalitāte (lai tā būtu
līdzvērtīga atvērtās piekļuves žurnālu kvalitātei), politikas un
regulu pretrunas (atvērtie dati un personas datu aizsardzība,
atvērtie dati un IP adreses aizsardzība), datu īpašumtiesības.
Arko Olesk, Tallinas Universitāte
Igaunijas pētnieku aptauja par atvērto piekļuvi –
attieksme un prakse
Aptauja tika veidota sadarbībā ar Igaunijas Izglītības
ministriju un Igaunijas Zinātņu akadēmiju, lai noskaidrotu
Igaunijas pētnieku attieksmi un līdzšinējo pieredzi atvērtās
pētniecības jautājumos. Tiešsaistes aptauja norisinājās
no š. g. marta līdz aprīlim, aptaujā kopumā piedalījās 671
respondents. Lielākā respondentu daļa pētniecībā strādā
vairāk nekā 15 gadus. Visaktīvākie aptaujas dalībnieki
pārstāvēja dabaszinātnes. Atbildot uz jautājumu par datu
saglabāšanu – lielākā respondentu daļa norādīja, ka datus
uzglabā savās personīgajās ierīcēs (zibatmiņa, dators), ļoti

maza pētnieku daļa norādīja, ka datus uzglabā repozitorijā.
Tiek arī apgalvots, ka lielu daļu no datiem pētnieki zaudē
(lielākoties – nepiemērotu tehnoloģisko risinājumu dēļ).
Turklāt, glabājot datus personīgajās ierīcēs, tiek apgrūtinātas
pieejamības iespējas citiem interesentiem. Lielākā daļa
Igaunijas pētnieku norāda, ka vēlētos savus pētījumus
un pētījumu datus uzglabāt vienkopus centralizētā
(institucionāla vai nacionāla līmeņa) repozitorijā.
Mare Ainsaar, Tartu Universitāte
Atvērtie pētniecības dati sociālajās zinātnēs: lieliski
principi, bet – “burkānu” trūkums
Dati ir infrastruktūra – ir ļoti svarīga to lietojamība,
augsta kvalitāte, pieejamība. Veidojot arhīvu/repozitoriju,
būtiski ir pievērst uzmanību lietotāju skaitam, atvērtai
piekļuvei un kopējam sabiedrības ieguvumam. Mūsdienās
dati kļūst aizvien pieejamāki, bet tas nenozīmē, ka tie tiek
intensīvi izmantoti. Lai datus izmantotu, tie ir jāpopularizē.
Atvērtajiem datiem ir nepieciešama kvalitātes kontrole.
Ir nepieciešams domāt par autoriem – piedāvāt viņiem
“burkānus”, lai pētniekiem būtu lielāka interese un
motivācija publicēties atvērtajā piekļuvē.
Liina Lindström, Tartu Universitāte
Kas ir dati humanitārajās zinātnēs?
Humanitārajām zinātnēm raksturīgs, ka nav konkrēti
noteikts, kas ir dati. Datiem ir jābūt digitāliem, kā
kolekcijai, nevis atsevišķām vienībām. Galvenā problēma
humanitārajās zinātnēs ir tāda, ka pētnieki visbiežāk īsti
nezin, kādi dati tiek domāti, kad tiek runāts par atvērtajiem
datiem. Jāatzīmē, ka humanitārajās zinātnēs aktuāla
problēma ir autortiesības. Rodas arī jautājums, vai ir vērts
ieguldīt laiku un pūles, lai dati būtu pieejami repozitorijā,
ja neviens tos neizmanto vai izmanto tikai kolēģi? Savukārt
starptautiskai sadarbībai šajā gadījumā ir valodas barjera, jo
humanitāro zinātņu dati ir teksta formā.
Rein Murakas, Tartu Universitāte
Sociālo zinātņu dati: pieredze un problēmas
Igaunijas sociālo zinātņu datu arhīvs “ESSDA” tika atklāts
1996. gadā, bet tā pirmsākumi ir meklējami jau 1993. gadā
(ar Sorosa fonda atbalstu). Arhīvs sadarbojas ar “CESSDA”
konsorciju. Jāatzīmē, ka mūsdienās liela daļa sociālo zinātņu
datu ir starpnozaru dati. Sabiedrību ļoti interesē dažādu
aptauju rezultāti, taču datu kolekcionēšana ir dārga. Ļoti
būtiski ir metadati, lai tie būtu lietotājam saprotami un ērti
izmantojami.
Komandējuma laikā papildus tika apskatītas divas
bibliotēkas – Tallinas Universitātes (Tallinn University)
bibliotēka un Tallinas Tehnoloģiju universitātes (Tallinn
University of Technology) bibliotēka – skat. fotokolāžu 33.
– 34. lpp.
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Tallinas Universitātes bibliotēka

Foto: Kristīne Robežniece
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Tallinas Tehnoloģiju universitātes bibliotēka

Foto: Kristīne Robežniece
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Jaunumi bibliotēku nozares profesionālās
literatūras plauktā
ELITA VĪKSNA

THE DICTIONARY OF THE BOOK:

A GLOSSARY FOR BOOK COLLECTORS, BOOKSELLERS,
LIBRARIANS, AND OTHERS.
Berger, Sidney E. Lanham : Rowman & Littlefield, 2016.
xiv, 319 p.

Sidnejs E. Bergers – pazīstams grāmatzinātnes speciālists,
bibliotekārs, kolekcionārs, iespiedējs, grāmatsējējs,
universitātes lektors, grāmatu autors, specializējies darbā
ar retumiem, saņēmis ABC-CLIO/ALA 2015. gada balvu
par labāko grāmatu bibliotēku literatūrā (Award for Best
Book in Library Literature) – sastādījis vārdnīcu, kurā
ietverti grāmatzinātnes un ar to saistīto nozaru termini:
grāmatu ražošana un tirdzniecība, kolekcionēšana, arī
bibliotēkzinātne. Vārdnīca kopumā ietver ap 1300 terminu,
kuru apkopošanai autors veltījis vairāk nekā 10 gadus.
Termini kārtoti alfabēta secībā, to skaidrojumu papildina
ilustrācijas. Izdevumu noslēdz vairāki pielikumi, kuros
apkopoti termini (bez definīcijas) par noteiktu tēmu,
piemēram, papīru, papīra izmēriem, iespiedtehniku.
Pievienots arī grāmatu kolekcionāru klubu un biedrību
saraksts, bibliogrāfija.

CREATING THE HIGHFUNCTIONING LIBRARY SPACE:
EXPERT ADVICE FROM LIBRARIANS, ARCHITECTS,
AND DESIGNERS.
Edited by Marta Mestrovic Deyrup. Santa Barbara :
Libraries Unlimited, 2017. xv, 158 p.

Radīt jaunu bibliotēku – uzceļot jaunu vai renovējot
iepriekšējo – ir izaicinājums, kuru vairums bibliotekāru
uzņemas vien reizi mūžā… vai nekad. Šī procesa īstenošanas
gaitā neizbēgami rodas jautājumi vai šaubas, kā labāk
rīkoties, kā iekārtot telpu tā, lai rezultāts atbilstu gan
iecerētajiem mērķiem, gan dizaina pamatprincipiem, gan
drošības prasībām. ASV arhitektūras, bibliotēku dizaina
un bibliotēku pārvaldības speciālistu kolektīva sagatavotais
rakstu krājums piedāvā problēmu risinājumus, sniedz
praktisku informāciju bibliotēku administratoriem un
plānotājiem. Rokasgrāmatas autori atklāj būvniecības
procesu soli pa solim, iekļaujot arī tādus jautājumus kā,
piemēram, arhitekta izvēle un finanšu plāna izstrādāšana
neparedzētiem apstākļiem, atbilstoši kopienas un personāla
interesēm. Izdevums piedāvā secīgu būvniecības gaitas
aprakstu, tomēr atsevišķas nodaļas sagatavotas tā, lai
būtu lasāmas arī atsevišķi. Mūsdienīgas un daudzpusīgi
funkcionējošas bibliotēku vides plānotājiem tiek piedāvāts
praktiski noderīgs ieskats bibliotēku nākotnes perspektīvās
un pārvaldībā. Idejas var smelties arī tie, kuru jau
iekārtotajā vidē un interjerā nepieciešamas vai vēlamas
pārmaiņas un uzlabojumi.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā dodama atsauce uz “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.
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MEDIA AND INFORMATION
LITERACY IN HIGHER
EDUCATION: EDUCATING THE EDUCATORS.
Edited by Siri Ingvaldsen, Dianne Oberg. Cambridge :
Chandos Publishing is an imprint of Elsevier, 2017. xvi,
159 p.

Aizvien lielāku nozīmi mūsdienu digitālajā laikmetā iegūst
sabiedrības prasme orientēties pastāvīgi pieaugošajā
informācijas plūsmā. Eseju krājums adresēts galvenokārt
bibliotekāriem un izglītības iestāžu darbiniekiem, kuru
pienākumos ietilpst studentu izglītošana medijpratībā un
informācijpratībā. Personiskajā pieredzē dalās profesionāļi
no dažādām valstīm vairākos kontinentos. Autori apraksta,
kas studentiem būtu jāzina par informācijas meklēšanu
un izvērtēšanu un kā šīs prasmes uzlabot ar atbilstošu
mācību piedāvājumu. Aplūkotās tēmas: bibliotēku devums
informācijpratības veicināšanā, informācijas lietojuma
ētiskie aspekti, kritiskās domāšanas attīstīšana, skolu
bibliotēku vieta informācijpratības apgūšanā, mācībspēku
un bibliotekāru sadarbība u. c. Autori uzsver aktīva,
personalizēta mācību procesa un individuālās iesaistes
nozīmīgumu, īpaši izceļot bibliotēku lomu visa veida mācību
un mācīšanas aktivitāšu nodrošināšanā.

BEGINNING CATALOGING
Weihs, Jean, Intner, Sheila S. Santa Barbara: Libraries
Unlimited, 2017. 148 p.

Rokasgrāmata paredzēta praktiķiem – kataloģizācijas
iesācējiem. Izdevumā atrodams detalizēts un precīzs
kataloģizēšanas noteikumu izklāsts, sniegti praktiski
ieteikumi, kā bibliotēkās kataloģizēt un klasificēt
materiālus, kā arī piedāvāts teorētisks ieskats
kataloģizēšanas standartos. Grāmatas autores –
pieredzējušas bibliotēkzinātņu speciālistes – aptver
visus izdevumu veidus un kataloģizēšanas paņēmienus:
grāmatas, audiovizuālos izdevumus, attēlizdevumus, skaņu
ierakstus, elektroniskos resursus u. c. Šis ir iepriekšējā
izdevuma atkārtots laidiens, kas papildināts ar jaunumiem
RDA (Resource Description and Access) ieviešanā, katru
darbības aspektu ilustrējot ar praktiskiem piemēriem.
Grāmatā atrodami praktiski vingrinājumi (ar pievienotām
pareizajām atbildēm), koncentrēts galveno kataloģizācijas
terminu saraksts, kā arī priekšmetu rādītājs. Izdevums
noderīgs ne vien iesācējiem, bet arī bibliotēku nozares
studentiem un speciālistiem, kuri ikdienā iesaistīti citos
bibliotekārā darba procesos, taču vēlas padziļināt izpratni
par katalogiem un to veidošanu.

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