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1. Ievads 

Lai izvērtētu līdzšinējo bibliotēku metodiskā un konsultatīvā atbalsta sistēmu, tās 
elementus un reālo darbību valsts un reģionālā līmenī, kā arī noteiktu nākotnes 
perspektīvas, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 2007.gadā izsludināja kultūras 
nozares pētniecības projektu konkursu, kurā uzvarēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bibliotēku attīstības institūts. Pētījumu „Valsts un reģionālā līmeņa bibliotēku 
metodiskā un konsultatīvā atbalsta sistēmas izpēte bibliotēku darbības uzlabošanai 
tradicionālajā un elektroniskajā vidē” no 2007.gada maija līdz decembrim veica 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības institūta (BAI) un Latvijas 
Universitātes bibliotēkas (LUB) speciālisti: M.soc.sci Anna Mauliņa, LNB BAI 
direktore, Evija Ragozina, LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra (BKC) vadītāja, 
M.soc.sci Baiba Bierne, LNB BAI BKC galvenā speciāliste, un LU doktorante 
M.soc.sci, M.edu.sci. Dženija Dzirkale-Maļavkina, LNB BAI BKC galvenā 
speciāliste, kā arī zinātniskā konsultante Dr. phil. Iveta Gudakovska, LUB direktore. 
 
Pētījumā analizēta bibliotēku metodiskā un konsultatīvā darba teorija, noteikti ar šo 
darbu saistītie jēdzieni, apkopota informācija par attiecīgajiem bibliotēku nozares 
poligrāfiskajiem izdevumiem un elektroniskajiem resursiem, pārlūkota ārvalstu 
bibliotēku metodiskā un konsultatīvā darba prakse, atklāti zinātnisko, speciālo un 
publisko bibliotēku darbinieku viedokļi par šo virzienu, izteikti daži secinājumi un 
ieteikumi konsultatīvās politikas pilnveidošanai.  
 
Izvērtējot Latvijas un starptautisko bibliotēku darba pieredzi, pētāmajā problemātikā 
definējamas vairākas aktuālas tendences:  
1. mainījusies metodiskā un konsultatīvā darba pamatfunkcija: no informēšanas un 

vienvirziena komunikācijas uz dialoga veidošanu un bibliotekārās sabiedrības 
iesaistīšanu divvirzienu komunikācijā konsultatīvās politikas veidošanā un 
lēmumu pieņemšanā;  

2. attīstījusies tieša, nepastarpināta komunikācija ar bibliotekāro sabiedrību, 
izmantojot internetu, virtuālos medijus un citus tiešā mārketinga komunikācijas 
instrumentus; 

3. liela uzmanība pievērsta precīzai bibliotekāru mērķauditorijas segmentācijai un tai 
atbilstošu metodisko apsvērumu un komunikācijas kanālu izvēlei; 

4. joprojām aktuāla problēma ir bibliotēku nozares informācijas par metodiskiem un 
konsultatīviem jautājumiem savlaicīga pieejamība; 

5. nobriedusi nepieciešamība pārskatīt un piemērot starptautiskajai praksei bibliotēku 
metodiskā un konsultatīvā darba jēdzienisko sistēmu un terminoloģiju. 

 
Pētījuma galvenais mērķis: veikt bibliotēku nozares metodiskā un konsultatīvā 
atbalsta struktūras un pasākumu izpēti, lai novērtētu to atbilstību mūsdienu 
vajadzībām un VVBIS ieviešanas un kvalitatīvas funkcionēšanas prasībām. 
 
Pētījuma veicēji izsaka pateicību par konsultatīvo atbalstu Latvijas Republikas 
Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājam Jānim Turlajam, speciālistēm 
Vandai Bērziņai un Lindai Langenfeldei, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram 
Andrim Vilkam, rīkotājdirektorei Dzintrai Mukānei, Latvijas Universitātes Sociālo 
zinātņu Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas profesorei Baibai Sporānei, 
Latvijas Bibliotēku padomei, Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” 
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direktora vietniecei Sandrai Ozoliņai, Latvijas Medicības bibliotēkas direktorei Veltai 
Pozņakai, Patentu Tehniskas bibliotēkas direktorei Agnesei Buholtei, Rīgas Centrālās 
bibliotēkas Bibliotēku dienesta vadītājai Daigai Bērziņai, Cēsu Centrālās bibliotēkas 
direktores vietniecei metodiskajā darbā Zaigai Eglītei, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
metodiķei Lāsmai Veigeltei, Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores vietniecei 
metodiskajā darbā Maijai Šmitei, Rēzeknes rajona Kultūras nodaļas bibliotēku 
speciālistei Anastasijai Belogubovai, Rīgas Ziemeļu priekšpilsētas skolu bibliotekāru 
metodiskās apvienības vadītājai Initai Bertmanei, Cēsu rajona skolu bibliotekāru 
metodiskās apvienības vadītājai Dacei Mizonei, Kuldīgas rajona skolu bibliotekāru 
metodiskās apvienības vadītājai Baibai Eversai, Bauskas rajona skolu bibliotekāru 
metodiskās apvienības vadītājai Ingai Belinskai, Rēzeknes rajona skolu bibliotekāru 
metodiskās apvienības vadītājai Larisai Gribustei, Latvijas Medicīnas bibliotēkas 
direktores vietniecei Diānai Rudzītei, Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Fundamentālās bibliotēkas direktores vietniecei Mārītei Krīvenai, Patentu tehniskās 
bibliotēkas Bibliotēkas attīstības nodaļas vadītājai Valentīnai Bojarinovai, Latvijas 
Medicīnas bibliotēkas direktores vietniece Diāna Rudzīte, Patentu tehniskās 
bibliotēkas Bibliotēkas attīstības nodaļas vadītājai Valentīnai Bojarinovai, LNB 
Bibliotēku attīstības institūta darbiniekiem: Andai Saldoverei, Kristīnei Deksnei-
Jerohinai, Antrai Indriksonei, Marlēnai Petriņai u.c. 
 

2. Pētījuma hipotēzes 

Latvijas Republikā ir izveidota un nostiprināta bibliotēku metodiskā un konsultatīvā 
atbalsta sistēma, iezīmēti tās pamatelementi, taču sistēmas teorētiskais, finansiālais un 
personālais nodrošinājums, kā arī veiktspēja un kapacitāte dažādās bibliotēku 
apakšsistēmās ir atšķirīga.  
 
1.hipotēze: valstī atbilstoši policentriskas attīstības principiem, kas noteikti Valsts 
kultūrpolitikas vadlīnijās 2006.–2015.gadam, izveidota un nostiprināta publisko 
bibliotēku metodiskā un konsultatīvā atbalsta sistēma, stingri noteikti sistēmas 
elementi teorētiskā, finansiālā un personālā līmenī, kā arī valsts un reģionālā līmenī 
horizontālā un vertikālā aspektā. 
 
Novadā, kurā ir ne mazāk kā 5000 iedzīvotāju un kas atbilst rajona/novada nozīmes 
centram, novada centrālā bibliotēka ir novada bibliotēku metodiskais, konsultatīvais 
un koordinējošais centrs. Nav pietiekami izvērsta starpsektorālā sadarbība. 
 
Reģionā, kas uzskatāms par reģionālas nozīmes centru, reģiona galvenā bibliotēka ir 
reģiona bibliotēku metodiskais, konsultatīvais un koordinējošais centrs un vienlaikus 
– darbības koordinācijas un metodiskais centrs sava novada bibliotēkām. Nav 
pietiekami izvērsta starpsektorālā sadarbība.  
 
Valstī saskaņā ar bibliotēku nozares likumiem un normatīvdokumentiem valsts 
nozīmes bibliotēku metodiskais, konsultatīvais un koordinējošais centrs ir Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūrs. Nostiprināma un paplašināma 
personālā, kvalifikatīvā un finansiālā kapacitāte. Konsultatīvajā darbā iesaistītas visas 
LNB struktūrvienības. 
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2.hipotēze: kā zinātnisko un speciālo bibliotēku metodiskais, konsultatīvais un 
koordinējošais centrs LNB BAI koordinatīvā kopdarbībā ar citām LNB 
struktūrvienībām, kā arī valsts nozīmes bibliotēkām – Latvijas Universitātes 
bibliotēku, Latvijas Akadēmisko bibliotēku (LAB), Latvijas Patentu tehnisko 
bibliotēku (PTB) un nozariskajām bibliotēkām nodrošina metodiskos un konsultatīvos 
pamatpakalpojumus.  
 
LNB struktūrvienības sniedz konsultācijas un metodiskos ieteikumus visos 
jautājumos. Taču sadarbības un koordinācijas sistēma vēl precizējama un 
pilnveidojama, nosakāmi sistēmas galvenie elementi, to vertikālā un hierarhiskā 
sistēma.  
 
3.hipotēze: vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku 38 autonomās rajonu un lielāko 
pilsētu metodiskās apvienības, kas darbojas izglītības pārvaldēs kopā ar mācību 
priekšmetu skolotāju metodiskajām apvienībām un ko vada praktizējoši bibliotekāri 
vai izglītības pārvaldes speciālisti, ir atbalsta centri skolu bibliotēkām, taču nespēj 
sniegt kvalitatīvu konsultatīvo un metodisko nodrošinājumu skolu bibliotēku sistēmai 
tieši bibliotēku darba jautājumos. Atbalsta sistēmas izveide ir ilgstošs un darbietilpīgs 
process. Esošo situāciju pagaidām nespēj uzlabot LNB BAI speciālisti un LR Kultūras 
ministrijas Bibliotēku nodaļa, kuras pārziņā ir skolu bibliotēku reģistrācijas, 
normatīvo dokumentu izstrādes un akreditācijas jautājumi skolu bibliotēkās. 
Nepieciešams rast risinājumu, paplašinot LNB BAI un reģionu galveno bibliotēku 
kapacitāti izglītības iestāžu bibliotēku konsultatīvo, metodiski koordinējošo, 
projektizstrādes u.c. problēmu risināšanai, partnerības uzlabošanai. 
 
4.hipotēze: termins metodiskais darbs pēdējos desmit gados Latvijā ir transformējies. 
Mainību sekmējušas starptautiskās bibliotēku zinātnes un prakses nostādnes, kurās 
termina metodiskais darbs nav. Nobriedusi situācija mainīt terminoloģiju: par galveno 
terminu pieņemot konsultatīvais darbs (consultancy), jēdzienā ietverot arī metodisko 
problemātiku, funkciju.  
 

3. Pētījumā izmantotās metodes 

Pētījumā tika izmantotas šādas informācijas ieguves pamatmetodes: 
1. Statistikas datu par Latvijas bibliotēku darbu salīdzinošā analīze: LNB BAI 

datubāze: 2003-2006.  
2. Bibliotēku gada pārskatu analīze. 
3. Kvalitatīvā izpēte: strukturētas intervijas ar 

a. valsts nozīmes bibliotēku metodisko centru vadītājiem 
b. reģionu galveno bibliotēku metodiskā darba speciālistiem 
c. reģionu skolu bibliotekāru metodisko apvienību vadītājiem 
d. vadošiem nozares speciālistiem. 

4. Fokusgrupas diskusija Latvijas Bibliotēku padomē. 
5. Bibliotēku nozares nacionālo teorētisko un lietišķo publikāciju, poligrāfisko un 

elektronisko izdevumu SWOT analīze. 
6.   Akreditēto bibliotēku konsultatīvā darba pašraksturojumi.   
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4. Īss ieskats Latvijas bibliotēku situācijā 

2006.gadu nobeidzot, Latvijā reģistrētas 2 035 bibliotēkas, toskait divas lielākās 
informācijas krātuves: Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Akadēmiskā 
bibliotēka (LAB), 28 augstskolu, 47 speciālās, 870 publiskās, 959 vispārizglītojošo 
dienas skolu, 39 vispārizglītojošo vakara maiņu skolu un 97 profesionālās izglītības 
iestāžu bibliotēkas. Kopumā visās bibliotēkās nodarbināti 4562 darbinieki. Vidēji valstī ir 
viena bibliotēka uz 1121 iedzīvotāju. Katrs lasītājs, izņemot skolu bibliotēku lasītājus, par 
kuru apmeklētību ziņu nav (skolas bibliotēkā visi skolēni un skolotāji ir lasītāji, jo katrs 
mācību gada laikā no bibliotēkas saņem mācību grāmatas un citus mācību līdzekļus), 
bibliotēku apmeklē vidēji 16,82 reizes gadā. Valsts, pašvaldību un citu bibliotēku 
īpašnieki, izņemot skolu bibliotēkas, par kuru finansējumu ziņu nav, uz katru lasītāju tērē 
vidēji 25 latus gadā. Viens bibliotēkas darbinieks gadā apkalpo vidēji 265 lasītājus.  
 
Bibliotēku attīstība Latvijā kopumā vērtējama pozitīvi: bibliotēku tīkls nostiprināts, valsts 
un pašvaldību finansējuma dinamika ir augšupejoša, nozares tiešo likumu un normatīvu 
bāze – stabila, valsts atbalsta pasākumi – ievērojami, bibliotēkas tēls sabiedrībā – 
pozitīvs, politiskā attieksme – pozitīva, bibliotekāru darba samaksa palielinājusies. 
 
Bibliotēku nozares kultūrpolitiskais vērtējums Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās 2006–
2015.gadam arī ir pozitīvs: stabilais tiesiskais pamats veicina bibliotēku attīstību, 
akreditācija sekmē bibliotēku krājumu un reglamentējošās dokumentācijas sakārtošanu, 
pakalpojumu pilnveidi, novēršot nepilnības, piemēram, maksas pakalpojumu jomā. 
Bibliotēkās pieaug apmeklētība, palielinās interneta resursu izmantojamība, publiskajās 
bibliotēkās ieviests elektroniskais paraksts, būtiski uzlabota infrastruktūra. Pakāpeniski 
tiek uzlabotas bibliotēku telpas: uzceltas vai renovētas bibliotēku ēkas, uzlabots 
aprīkojums. Noslēgumam tuvojas vērienīgais Gaismas tīkla projekts, plānveidīgi tiek 
īstenots Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda (BMGF) projekts, attīstās 
bibliotēku internetizācija, krājumu digitalizācija. Digitālās bibliotēkas LETONICA 
veidošana atzīta par 2008.gada prioritāti. Pilnveidojas akadēmiskās un profesionālās 
izglītības sistēma (Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un 
bibliotēku studiju nodaļa (LU SZF IBSN), Latvijas Kultūras koledža (LKK), tiek 
ieviestas jaunas bakalauru un maģistru programmas, piemēram, starpsektorālā 
„Dokumentu un arhīvu pārvaldība” utt.  
 
Bibliotēka kā vispubliskākā iestāde valstī piesaista aizvien jaunus lasītājus. 2006.gadā 
turpat katrs otrais no 2 290 765 Latvijas iedzīvotājiem (47,52%) izmantojis kādu no 2035 
bibliotēkām, kurās glabājas vidēji 34,73 informācijas vienības uz katru iedzīvotāju jeb 
73,08 informācijas vienības uz katru lasītāju. 
 
Tai pašā laikā otra puse Latvijas iedzīvotāju bibliotēkas neapmeklē, neizmanto un 
neinteresējas par tām. Bibliotekāri pārāk maz uzmanības veltījuši tiem sabiedrības 
pārstāvjiem, kas bibliotēkai gājuši un iet ar līkumu. Pārliecināt šos cilvēkus, piesaistīt 
viņus grāmatai, mūžizglītībai, elektroniskajai brīnumpasaulei – e-pārvaldei, e-veselībai, 
e-biznesam un citām elektronisko resursu izmantošanas iespējām un bibliotēkai kā šo 
iespēju sniedzējai – ir mūsu nozares darbinieku vistiešākais pienākums. 
 
Latvijas valsts un pašvaldību ieguldījums, lielprojekti „Valsts vienotā bibliotēku 
informācijas sistēma” un Bila un Melindas Geitsu fonda finansiālais atbalsts radikāli 
mainījuši situāciju bibliotēkās. BMGF projektā piedalās visas 870 Latvijas pašvaldību 
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bibliotēkas, arī tās 17 nelielās bibliotēkas, kurās līdz šim dažādu iemeslu dēļ nebija 
pieejami datori un internets. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
nodrošinājums bibliotēkās, kā arī straujā IKT attīstība mainījusi bibliotēku darba saturu 
un uzdevumus, interneta brīvpiekļuve veicinājusi tāllasītāju aktivitāti, mazinot digitālo un 
sociālo plaisu sabiedrībā, radot iespēju katram Latvijas iedzīvotājam uzlabot savas dzīves 
kvalitāti. 
 
Lai bibliotēka sekotu līdzi jaunajām tendencēm, vispirms nepieciešama bibliotēku darba 
filozofiskā pamata maiņa. Modernas bibliotēkas darba pamatā ir mainības stratēģija. 

Bibliotēku pakalpojumu filozofisko nostādņu maiņu visbūtiskāk raksturo tā saucamā tilta 
stratēģija, kas Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International 
Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) skatījumā saistāma ar jauno 
jēdzienu bibliotēka 2.0, kura pamatā ir tiešsaistes filozofija, kas atspoguļo brīvi definētu 
jauno bibliotēku pakalpojumu modeli, kurš savukārt rāda kārtējo pārejas posmu 
bibliotēku darbā. Jēdziens bibliotēka 2.0 pārņemts no biznesa pasaules. Jēdziens bizness 
2.0 apzīmē tiešsaistes pakalpojumus biznesā. Bibliotēka 2.0 ietver pieaugošu informācijas 
plūsmu ne vien no bibliotekāra, bet galvenokārt tieši no lasītāja uz bibliotēku. 
Interaktivitāte ir jaunās bibliotēkas jaunais pamats un jaunā paradigma. 

Saskaņā ar jauno modeli bibliotēku pakalpojumi tiek pastāvīgi modernizēti, pārvērtēti un 
pieskaņoti sabiedrības un IKT mainībai un attīstībai, to mērķis – būt aizvien derīgākiem 
lasītājiem. Bibliotēkas 2.0 tendence ir nepārtraukts mēģinājums iesaistīt lasītāju 
bibliotēkas pakalpojumu modelēšanā, pilnveidošanā un ieviešanā, radot atgriezenisko 
saiti un veicinot aktīvu lasītāju iesaistīšanos gan resursu veidošanā, gan, protams, 
izmantošanā. Bibliotēkas 2.0 aizstāvji ir pārliecināti, ka galu galā jaunais 
pakalpojumu modelis pilnīgi aizstās bibliotēku tradicionālo vienvirziena 
pakalpojumu piedāvājumu, kas gadsimtiem ilgi bijis raksturīgs bibliotēkām. Šo 
modeli pavada jauna stratēģija, kas izsakāma kā tilta starp bibliotekāru un lasītāju 
šķērsošanas stratēģija. Gadsimtiem šo tiltu pirmais šķērsoja lasītājs un lūdza informāciju. 
Bibliotekārs meklēja, atrada un deva to, ko prasīja vai ko uzskatīja par vajadzīgu. 
21.gadsimtā situācija ir pilnīgi mainījusies: bibliotekārs ir tas, kam pirmajam jāšķērso 
tilts. Lasītāju gaidīšanas bezdarbība ir beigusies. Jaunu lasītāju piesaistīšana ir izšķirošā 
nākotnes stratēģijas daļa. 

Jaunās ievirzes būtiski maina bibliotēku darba saturu, kas savukārt neizbēgami liek 
mainīties arī bibliotēku konsultatīvā un metodiskā darba sistēmai un tās elementiem. Šajā 
jomā mainības un attīstības tempiem būtu jābūt daudz straujākiem, jo tieši konsultatīvo 
pakalpojumu izvērsums un kvalitāte būtiski veicina vai bremzē bibliotēku nozares un 
informācijas piedāvājuma vispārīgo attīstību. Bibliotēku metodiskie un konsultatīvie 
dienesti nevar strādāt pēc tā saucamās reaģējošās stratēģijas. Piemēram, parādījās 
bibliotēkas 2.0 uzstādījums, un visi metodiķi steidzās noskaidrot, kas tas ir, ko tas maina 
un ko darīt mums. Konsultantam akadēmiskā un valsts līmenī jābūt vismaz pussolīti 
priekšā. Viņa uzdevums jau pirms jēdziena bibliotēka 2.0 parādīšanās Latvijā bija 
uzzināt, ka šāda stratēģija tuvojas, un būt gatavam reaģēt pirms šī ziņa parādījās Latvijas 
bibliotēkzinātnē. 
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5. Konsultatīvā darba juridiskais pamats 

Konsultatīvā darba juridisko pamatu veido bibliotēku nozares tiešie likumi un 
normatīvdokumenti, kā arī citu nozaru likumi, kas skar bibliotēku darbu.  
 
Bibliotēku likums 
 
11.pants. Valsts nozīmes bibliotēka 
Bibliotēku var akreditēt kā valsts nozīmes bibliotēku, ja tā papildus šā likuma 9.panta otrajā daļā 
minētajam atbilst šādiem nosacījumiem: 
1) (izslēgts ar 08.12.2005. likumu); 
2) tās krājums ir universāls vai specializēts atsevišķā zinātnes nozarē vai vairākās zinātnes nozarēs un 

ir būtiska Nacionālā bibliotēku krājuma sastāvdaļa; 
3) tā nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu 

pieejamību ikvienam lietotājam valstī un ārpus tās, izmantojot starpbibliotēku abonementu 
pakalpojumus; 

4) tā nodrošina datu bāzu un informācijas sistēmu izveidi attiecīgajā nozarē un to pieejamību ikvienai 
bibliotēkai; 

5) tā sniedz metodisku palīdzību ikvienai bibliotēkai atbilstoši savam darbības virzienam; 
6) tā nodrošina bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju; 
7) tā veic zinātniskās pētniecības darbu. 
 
12.pants. Reģiona galvenā bibliotēka 
(1) Bibliotēku var akreditēt kā reģiona galveno bibliotēku, ja tā papildus šā likuma 9.panta otrajā 
daļā minētajam atbilst šādiem nosacījumiem: 
1) (izslēgts ar 08.12.2005. likumu); 
2) tās krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši attiecīgās administratīvās teritorijas attīstības 

interesēm; 
3) tā nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu 

pieejamību ikvienam lietotājam, izmantojot starpbibliotēku abonementu pakalpojumus; 
4) tā veido attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma kopkatalogu un nodrošina tā 

pieejamību ikvienai no šīm bibliotēkām; 
5) tā nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju; 
6) tā sadarbībā ar bērnu bibliotēkām veic bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā; 
7) tā sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās administratīvās teritorijas 

bibliotēkām un popularizē to darbu; 
8) tā veic depozītbibliotēkas funkcijas; 
9) tā nodrošina bibliotēku lietotājus ar valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldību 

institūciju sagatavoto un publicēto informāciju. 
(2) Rajona padome vai republikas pilsētas dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus 
un vienošanos ar attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku dibinātājiem, vienu no bibliotēkām 
izvirza reģiona galvenās bibliotēkas statusam, nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai 
nepieciešamos finansu līdzekļus. 
 
Likums par Latvijas Nacionālo bibliotēku 
 
7.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzdevumi valsts bibliotēku sistēmas attīstībā. 
Latvijas Nacionālā bibliotēka uzkrāj, apkopo un analizē profesionālo informāciju par bibliotēku nozari, 
realizē bibliotekāro procesu standartizācijas iniciatīvu, piedalās bibliotekārās darbības pamatvirzienu 
īstenošanā valstī, sniedz konsultatīvo palīdzību publiskajām bibliotēkām, kā arī bibliotēkām, 
kurām nav savu metodisko centru. Latvijas Nacionālā bibliotēka veic zinātniskās pētniecības darbu 
bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un grāmatzinātnē. 
 
Ministru Kabineta noteikumi 
 
Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi 
5. Vietējas nozīmes bibliotēku darbību koordinē un metodiski vada attiecīgā reģiona galvenā 

bibliotēka. 
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Nolikumi 
 
Latvijas Bibliotēku padomes nolikums 

1. Latvijas Bibliotēku padome (turpmāk - Padome) ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas 
piedalās valsts stratēģijas izstrādē bibliotēku jomā, veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā 
arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz bibliotēku darbību. 

7. Padomei ir šādas tiesības: 

7.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, bibliotēku dibinātājiem un bibliotēkām tās 
darbībai nepieciešamo informāciju; 

7.2. izveidot darba grupas un pieaicināt ekspertus ar bibliotēku darbību saistīto jautājumu analīzei un 
risināšanai. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums 
 
II. Bibliotēkas funkcijas, uzdevumi un kompetence 
3.11. piedalās Latvijas bibliotēku attīstības stratēģijas izstrādāšanā, atbilstoši kompetencei sniedz 

metodisko palīdzību un konsultācijas bibliotēkām, koordinē bibliotēku un informācijas 
sistēmu funkcionēšanu, veic bibliotēku statistisko uzskaiti. 

 
Valsts aģentūras "Latvijas Neredzīgo bibliotēka" nolikums 
 
II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un tiesības 
4.10. apzina Latvijas Neredzīgo bibliotēkas un filiālbibliotēku darba tehnoloģijas pamatprasības un 

sniedz nepieciešamo metodisko un konsultatīvo palīdzību; 
 
 
Valsts aģentūras “Latvijas Akadēmiskā bibliotēka” nolikums 
 
II. Bibliotēkas funkcijas, uzdevumi un tiesības 
3.4. konsultēt augstskolu, zinātnisko iestāžu un organizāciju bibliotēkas un sniegt tām 

metodisko palīdzību. 
 
Valsts aģentūras „Latvijas Medicīnas bibliotēka” nolikums 
 
II. Bibliotēkas funkcijas, uzdevumi un tiesības 
3.5. konsultēt veselības aprūpes iestāžu bibliotēkas, kā arī koordinēt veselības aprūpes 

iestāžu bibliotēku darbību un sniegt tām metodisko palīdzību. 
 
Nolikums par Latvijas Lauksaimniecības universitātes fundamentālo bibliotēku  
2. LLU FB darbības mērķis un pamatuzdevumi 
2.1. LLU FB darbības mērķis ir kvalitatīvi nodrošināt bibliotēkas lietotājus ar mācību, 

pētnieciskai, zinātniskai un konsultatīvai darbībai nepieciešamo literatūru vai informāciju par 
to. 

2.2.10. Konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana citām bibliotēkām. 
 
Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" nolikums 
 
4.7. konsultē bibliotēkas, arhīvus, muzejus un citas kultūras iestādes ar kultūras 

informācijas sistēmām saistītos jautājumos; 
5.2. sniegt informācijas pakalpojumus un iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem 

pakalpojumiem; 
5.3. publicēt informatīvos materiālus un sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par aģentūras 

kompetencē esošajiem jautājumiem; 



© Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts, 2007 12

TietoEnator Alise 
TietoEnator Bibliotēku informācijas sistēma ALISE (BIS ALISE) nodrošina bibliotekāro procesu 
automatizāciju, ietverot bibliogrāfisko datu apstrādi, autoritatīvo datu kontroli, protokola Z39.50 
klientu (bibliogrāfisko un autoritatīvo ierakstu izguvi no attālās pieejas datubāzēm), komplektēšanu, 
inventarizāciju; cirkulāciju (lasītāju reģistrāciju un izsniegšanu/saņemšanu), pasūtīšanu/rezervēšanu, 
OPAC (meklēšanu lokālajās datubāzēs), WebPAC (meklēšanu tālpiekļuves datubāzēs). BIS ALISE 
Z39.50 serveris nodrošina bibliogrāfisko ierakstu publiskošanu attālajiem lietotājiem, CD MultiKat – 
datubāzu publiskošanu un pārlūkošanu nesaistē, Virtuālais kopkatalogs – vienlaicīgu publisko 
meklēšanu vairāku bibliotēku WebPAC datubāzēs; Poligrāfiskās izvadformas – automatizētu 
bibliogrāfisko rādītāju sagatavošanu.  

TietoEnator Alise nodrošina darbinieku apmācību un konsultēšanu.  
 
 

 

6. Metodiskā un konsultatīvā darba teorētiskie pamati 

Latvijas bibliotēkzinātnē praktiski nav nopietnu pētījumu, kuros būtu analizēti 
metodiskā un konsultatīva darba aspekti, nav pētītas to attīstības likumsakarības, 
atšķirības dažādās valstīs, reģionos, kā arī dažādās ekonomiskajās formācijās. 
 

No bibliotēku metodiskā darba vēstures 

ASV un Rietumeiropas valstu bibliotēkās jēdzieni metodiskais darbs, metodiskā un 
konsultatīvā atbalsta sistēma nav zināmi, tādu praktiski nav. Amerikas Bibliotēku 
asociācijas tiešsaistes informācijā jēdziens metodiskais darbs rodams vien 
20.gadsimta 20.gadu beigu un 30.gadu sākuma publikācijās. Pēc tam tas no 
profesionālās aprites pazūd. Pazīstamākajā terminoloģiskajā vārdnīcā (Online 
Dictionary for Library and Information Science, ODLIS) neviens no minētajiem 
jēdzieniem vispār nav ietverts. Tas gan nenozīmē, ka ārzemju bibliotēkās šī darba 
virziena nav. Tas ir, un to apzīmē ar terminu konsultatīvais darbs (consultancy). Britu 
bibliotēkā, bibliotēku nozares profesionālajās organizācijās CILIP, ASLIB u.c. ir 
konsultatīvās struktūrvienības (Consultancy), kas parasti ietilpst Pētniecības un 
attīstības departamentos un apliecina pētniecisko procesu saistību ar konsultatīvajiem. 
Ārzemju bibliotēkās konsultatīvais darbs nereti ir dārgs maksas pakalpojums, ko 
nodrošina bibliotēku nozares augstskolas un lielās bibliotēkas. Ir augstākās mācību 
iestādes, kuru konsultatīvajiem speciālistiem maksā apmēram 1000 britu mārciņas 
dienā. 40% no šīs summas paliek augstskolas rīcībā.  
 
Austrumeiropas un Baltijas valstu bibliotēkās metodiskā darba jēdzieni intensīvi tiek 
ieviesti pēc Otrā pasaules kara. Tas notiek pēc padomju okupācijas, kad šajās valstīs 
agresīvi tiek propagandēta padomju bibliotēzinātniskā skola, kuras ietvaros izšķiroša 
nozīme ir metodiskajam darbam, kas savukārt cieši pakārtots padomju ideoloģiskajām 
nostādnēm. Visu savienoto republiku valsts (tagad nacionālajās) bibliotēkās tika 
nodibinātas metodiskās nodaļas, kabineti, katedras. 50 garus gadus Latvijas 
bibliotēkās metodiskais darbs saistījās galvenokārt ar komunistiskās ideoloģijas 
nostādnēm, kuru uzslāņojums dažkārt pilnīgi aizēnoja tā lietišķos aspektus. Pārspīlētā 
ideoloģiskā nokrāsa pusgadsimta garumā izsauca bibliotekāru lavīnveida negatīvu 
attieksmi pret šo darba virzienu. Tāpēc pirmajos neatkarības gados visapkārt valdīja 
totāls metodiskā darba noliegums. Taču gāja laiks, un reālā darba prakse noliedzošo 
nostādni pamazām mainīja. Šobrīd process ir pagriezies pretējā virzienā.  

http://lu.com/odlis/about.cfm�
http://lu.com/odlis/about.cfm�
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Konsultatīvā darba renesanse 

Notiek savdabīga konsultatīvā darba renesanse – tikai citā kvalitātē un citās 
modifikācijās. Pazīstamas vairākas konsultatīvo pakalpojumu un dienestu 
modifikācijas: 
● tradicionālie zinātniskie un metodiskie centri, kas līdzās tradicionālajiem 

konsultatīvā darba aspektiem aptver jaunus darba virzienus: mārketingu, inovāciju 
izstrādes un ieviešanu, digitalizāciju, bibliotēkas 2.0 stratēģiju, sabiedriskās 
attiecības (public relations), bibliotēku nozares attīstības prognozēšanu, jauno 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju apguvi, ieviešanu, popularizēšanu 
u.tml.; 

● lielie metodiskie centri (nodaļas) pārstrukturējas, personāla sastāvā parādās jauni 
darbinieki: bibliotēku informācijas sistēmu izstrādātāji, programmētāji, rasmotāji / 
harvestētāji, institucionālo repozitāriju veidotāji un pārvaldītāji, digitalizācijas 
procesuālie administrētāji, metadatu bibliotekāri, ekonomisti, juristi, mārketinga 
speciālisti, valodnieki, psihologi, projektu vadītāji un menedžeri, autortiesību 
speciālisti. 

 
Bibliotēkas pārsniedz esošās teritoriālās robežas, to aptvēruma sfēra globalizējas, 
agrākais teritoriālais bibliotēku dalījums vairs neatspoguļo reālo vidi, pakalpojumu 
klāstu un tehnoloģisko potenciālu. 
 
Aizvien nozīmīgākas kļūst bibliotēku nozares un citu ar bibliotēku darbu saistītu 
likumu un normatīvo dokumentu, kā arī finansiālā pieprasījuma un pamatojuma 
izstrādnes, to pastāvīgs monitorings, tīklošanas programmu un koncepciju izstrāde. 
Pieaug nepieciešamība pēc profesionālām ekspertīzēm, kvalifikācijas un kompetences 
audita, darbinieku stratifikācijas, radošo laboratoriju un meistarklašu iekārtošanas, 
metodiķu, konsultantu un profesionālo uzziņu sniedzēju diskusiju klubiem un 
forumiem. 
 
Mūsdienu bibliotēku darba paradigma ir pilnīga integrācija elektroniskā vidē, 
elektronisko resursu un tehnoloģiju apguve, lai nodrošinātu kvalitatīvas relevantas 
informācijas izguvi, vērtēšanu, izmantošanu un sniegšanu. 
 
Cilvēks dzīves laikā darbojas dažādās lomās un ieņem vairākus statusus. Bibliotēku 
nozarē svarīgs ir gan sociālais, gan profesionālais statuss. Profesionālais statuss ir 
atkarīgs no ieņemamā amata, taču veicamā loma mainās atkarībā no profesionālo 
pienākumu izpildes.  
 
Lai kļūtu par metodiķi, nepieciešama ne vien atbilstoša formālā izglītība, darba 
pieredze, bet arī īpašas komunikatīvās spējas, lietišķās un personīgās īpašības. Šie 
aspekti nebija pētītāju redzes lokā. 
 

Kas ir metodiskais un konsultatīvais darbs? 

Vadoties no bibliotēkzinātnes teorijas, pētījumā aptverto ekspertu aptaujas un 
fokusdiskusijas Latvijas Bibliotēku padomē, par metodisko un konsultatīvo darbu 
uzskatāms pakalpojums bibliotēkām, izglītības un kultūras institūcijām un 
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bibliotēku darbiniekiem – jebkura uzziņa, metodiska izstrādne, 
problēmrisinājuma piedāvājums, konsultācija, ieteikums vai pasākums, kura 
mērķis ir uzlabot bibliotēku darba kvalitāti, bibliotēku nozares attīstību, 
optimizēt bibliotēku darba procesus, piemēram, lasītāju apkalpošanu, 
tradicionālo un elektronisko resursu veidošanu, informācijas indeksēšanu, 
digitalizāciju, metadatu apstrādi, profesionālās informācijas piegādi, nozares 
standartizāciju, resursu pieejamības nodrošināšanu, bibliotēku vadību, 
procesuālo un mārketinga pētniecību, personāla attīstību un profesionālo 
tālākizglītību.  
 
Konsultatīvā darba dinamiskas attīstības priekšnoteikumi ir: laiks, informācija, 
finanšu un cilvēku resursi. Mērķis ir paaugstināt bibliotēku nozares informācijas 
snieguma ātrumu, relevantumu un procesuālo kvalitāti, kas atkarīga no 
tehnoloģiskajām iespējām, profesionālās pieredzes, dinamiskas sadarbības. Ja 
informācija ir pieejama, lēmumus pieņemt ir daudz vieglāk, savukārt zināšanas ļauj 
apgūt, analizēt un lietišķi izmantot visas iespējas.  
 
Konsultatīvais darbs ir cieši saistīts ar bibliotēzinātnisko pētniecību: bez situācijas 
izpētes nav iespējams izstrādāt atbilstošu metodisko stratēģiju nākotnei. 
 

Konsultatīvā darba līmeņi 

Vadoties no lietišķās prakses un dažādu bibliotēkzinātnes skolu profesionāļu 
atzinumiem, var uzskatīt, ka zinātniski pamatots konsultatīvais darbs notiek divos 
līmeņos: konkrētā valsts, reģionālas vai lokālas nozīmes bibliotēkā; valsts nozīmes, 
reģionālā vai lokālā bibliotēku tīklā. 
 

Konsultatīvo problēmsituāciju noteikšana, metodikas izstrāde 

Konsultatīvā darba uzdevumu precīzi var izvirzīt tikai tad, ja ir izpētīta un 
konkretizēta reālā problēmsituācija, kas neatliekami risināma. Piemēram, kā tālāk 
attīstīt skolu bibliotēku informatizāciju, ja iepriekš izmantotā bibliotēku informācijas 
sistēma „Bibliotēka” (LIIS projekta ietvaros) netiek attīstīta un uzturēta. Tātad to vairs 
nevar izmantot skolu bibliotēku krājumu pārvaldībā, personāla vadībā, lasītāju 
apkalpošanā, uzziņu sniegšanā. Lai varētu noteikt procedūru, ko un kā darīt, 
nepieciešama speciālas metodikas izstrāde, kas tādā vai citādā apjomā tiek veikta 
katrā konkrētajā gadījumā katrā konkrētā bibliotēkā. 
 
Metodika ir paņēmienu kopums informācijas vākšanai, strukturēšanai, analīzei, 
ieteikumu izstrādei, atzinumu sniegšanai, iekšējam un ārējam auditam, pakalpojumu 
kvalitātes kontrolei, lietišķās prakses vērtējumam, jauninājumu ieviešanai utt., kuru 
izmantojot, var atrisināt izvirzīto uzdevumu. Katrai procedūrai, protams, būs sava 
metodika un paņēmieni. Taču kopumā metodika tiek virzīta uz pasaules, valsts, 
reģiona, lokālās labākās prakses apguvi, jauninājumu ieviešanu, vispārīgu iestādes 
darba pilnveidošanu, personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, iestādes reputācijas 
uzlabošanu utt. Metodiku var izstrādāt gan vienas bibliotēkas ietvaros, gan bibliotēku 
tīklojumā, kur parasti šo darbu veic konsultatīvie departamenti, nodaļas, dienesti, 
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institūti, reģionu galveno bibliotēku metodiķi, parasti organizējot speciālas darba 
grupas. 
 
Katram profesionāli izglītotam bibliotekāram jāspēj gan saskatīt un formulēt 
problēmsituāciju, gan paredzēt bibliotēku nozares nākotnes virzību, gan izstrādāt 
attiecīgo metodiku un, vadoties pēc iegūtā empīriskā materiāla, pieņemt lēmumus. 
 
Bibliotēkzinātnes metodoloģija savukārt ir mācība par vispārīgām un konkrētām, 
nozariskām un procesuālām bibliotēku darba metodikām. 

 

Pētniecības metodes 

Katrā metodikā izšķirošās ir konkrētās pētniecības metodes, kas tiek izvēlētas no 
nozarē esošajām vai izstrādātas no jauna, jeb meklējumu ceļš izvirzītā mērķa un 
uzdevumu sasniegšanai.  
 
Metode ir veids, paņēmiens, to kopums vai sistēma, kas nodrošina kāda mērķa vai 
uzdevuma veikšanu, kāda bibliotekārā procesa lietišķo un teorētisko attīstību. 
Atkarībā no pētāmā temata un tā iespējamā risinājuma sarežģītības pakāpes 
izmantojama viena konkrēta metode vai to hierarhizēta kopa. Metodes būtībā veido 
metodikas saturu. 
 
Bibliotēkzinātnes teorijā noteikts, ka metodiskā darba mērķis kā metodiskais 
bibliotēku darba nodrošinājums tiek pamatots uz šādiem principiem: zinātniskums, 
aktualitāte, rekomendējošs (ieteicošs) raksturs, operativitāte, diferencēta pieeja. 
 
Saskaņā zinātniskuma principu metodiskajiem lēmumiem jābūt pētnieciski un 
eksperinentāli pārbaudītiem, nav pieļaujami lēmumi, kas atrauti no reālās bibliotēku 
darba prakses. 
 
Aktualitātes princips nozīmē, ka konsultatīvā palīdzība nedrīkst būt pasīva, reaģējoša 
tikai uz konkrētiem pieprasījumiem vai notikumiem. Metodiskajai un konsultatīvajai 
darbībai jābūt aktuālai un aktīvai, jāvirzās uz jaunu, progresīvu darba formu un 
metožu ieviešanu praksē. Metodiskā nodrošinājuma mērķis ir savlaicīgi palīdzēt 
bibliotekāriem dažādot viņu darbu, palīdzēt katrai bibliotēkas atrast savu seju, 
vienlaikus it kā nemanāmi veicinot pašu bibliotekāru iniciatīvu.  
 
Ieteikuma princips. Metodiskajiem lēmumiem un rekomendācijām nevar būt obligāts 
un direktīvs raksturs. Tie ir padomi, vēlējumi, nosacījumi, ko izvēlēties atbilstoši 
konkrētās bibliotēkas vajadzībām un darba apstākļiem. 
 
Operativitātes princips nozīmē savlaicīgi reaģēt, atklājot nepilnības un kļūdas 
bibliotēku darbā, operatīvi sniegt konsultatīvo un metodisko palīdzību, lai novērstu 
nepilnības. 2007.gada nogalē, piemēram, atklājās, ka dažu publisko bibliotēku 
mājaslapās norādīts, ka par interneta izmantošanu tiek ņemta nauda. Atklātas arī tādas 
bibliotēkas, kas par jaunieguvumiem lasītājiem prasa samaksu. Abos gadījumos ir 
klaji pārkāpts Bibliotēku likums, ko nedrīkst pieļaut. Šādos gadījumos konsultatīvajām 
struktūrām jāreaģē strauji, izmantojot visas iespējamās metodes: pārliecināšanu, 
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atsaukšanos uz Bibliotēku likumu, vēršoties pie bibliotēku dibinātājiem – valsts vai 
pašvaldību institūcijām. 
 
Atšķirīguma (diferenciācijas) princips ņemams vērā, iesakot metodiskus risinājumus 
dažāda veida, nozaru, specializācijas, atšķirīgu tehnoloģisko procesu bibliotēkās. 
Ņemams vērā arī bibliotekāru izglītības līmenis, darba stāžs un lietišķā pieredze, 
datorizācijas un internetizācijas, kā arī finansiāli saimnieciskais aspekts. 
 

Konsultatīvā darba virzieni 

Atkarībā no konsultatīvā darba dziļuma un aptvēruma izšķir analītisko, konsultatīvo, 
inovatīvo un profesionālās pilnveides virzienu.  
 
Analītiskais virziens aptver atsevišķu bibliotēku vai to tīkla reālā stāvokļa un 
iespējamo attīstības perspektīvu analīzi – parasti saistījumā ar valsts ekonomisko 
situāciju, papildus finansējuma ieguves iespējām utt. Analītiskā virziena pamatā ir 
konsultatīvais monitorings (sk.tālāk).  
 
Konsultatīvais darba virziens pamatojas galvenokārt uz situatīvo konkrētā darba 
plūsmas analīzi. Mērķis – atklājot trūkumus vai kļūdas, sniegt neatliekamu 
konsultatīvo palīdzību. Sniedzamā palīdzība var būt vienkārša konsultācija, speciāla 
metodiska vai instruktīva izstrādne, mutisks vai rakstisks ieteikums, praktisks padoms 
u.tml., un tā parasti pamatojas uz tā saucamo ātrās reaģēšanas principu: pēc konkrēta 
bibliotekāra speciāla lūguma, vadoties pēc konkrētas situācijas, pēc metodiķu 
iniciatīvas. Tā varētu būt virziena viena puse. Otra – ne tikai reaģēt uz jau notikušo, 
bet proaktīvi saredzēt, uz analīzes pamata prognozēt iespējamos draudus un laikus tos 
novērst. 
 
Inovatīvais virziens ietver regulāru jauninājumu meklēšanu un novērtēšanu, 
pārņemšanu savā darba praksē un piemērošanu konkrēto bibliotēku apstākļiem. Ja 
vajadzība pēc pārmaiņām ir akūta, taču piemērotu risinājumu nav, tiek organizētas 
speciālas darba grupas jauninājumu izstrādei, adaptācijai un ieviešanai. Lielu 
teorētisku un lietišķu atbalstu jauninājumu izvēlē sniedz starptautiskie projekti 
CECUP, CELIP, PULMAN, CALIMERA, TEL, TELMEMOR, EdlNET u.c. 
Jauninājumu ieviešana un labākās pieredzes pārņemšana ir nozīmīga visos bibliotēku 
nozares darba procesos, jo tikai tā iespējams paaugstināt pakalpojumu kvalitāti, darba 
efektivitāti, celt prestižu, uzlabot reputāciju, kas savukārt veicina jaunu lasītāju 
pieplūdumu. 
 
Tālākizglītības un profesionālās pilnveides virziens ir nepārtrauktas profesionālās 
izglītības sastāvdaļa, kas ietver bibliotēku darbam nepieciešamo profesionālo 
zināšanu, prasmju un attieksmju attīstīšanu atbilstoši bibliotēku nozares likumu, 
normatīvdokumentu, profesionālās pilnveides u.c. nolikumu prasībām. Pētījuma gaitā 
izskanēja arī pārmetumi, ka Latvijā bibliotēku nozarē nav kvalifikācijas sistēmas 
(rangu, kategoriju u.tml.).  
 
Valsts nozīmes profesionālo tālākizglītību un ar to saistītus pasākumus īsteno LU SZF 
IBSN, Latvijas Kultūras koledža (LKK), citas izglītības iestādes, LNB, LUB, Rīgas 
Centrālā bibliotēka (RCB), citas valsts nozīmes bibliotēkas, sabiedriskās organizācijas 
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(Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB), Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija 
(LATABA), Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība (LSBB) un citas institūcijas (v/a 
„Kultūras informācijas sistēmas” (KIS), SIA „TietoEnator ALISE”), kas spēj 
nodrošināt atbilstošu zinātnisko, pedagoģisko un metodisko potenciālu.  
 
Liela nozīme ir reģionālajiem mācību centriem, kas nostiprinājušies līdz ar Bila un 
Melindas Geitsu fonda (BMGF) atbalstu publiskajām bibliotēkām. Paredzēts, ka visi 
mācību centri savstarpēji sadarbosies gan pasniedzēju piesaistē, gan mācību 
programmu izstrādē.  

 

Konsultatīvā funkcionalitāte 

Funkcija ir uzdevums, norise vai specifiska darbība kāda konsultatīva procesa 
veikšanai. Savukārt funkcionalitāte aptver konsultatīvā darba formas, uzdevumus, 
plānojumu, stratēģiju, prognozi. Tās ir savstarpēji cieši saistītas un veido kopumu, kas 
būtiski ietekmē ne vien konsultatīvo darbu, bet arī konkrētas bibliotēkas vai to tīkla 
kvalitāti. Izceļamas šādas konsultatīvā darba funkcijas. 
 
Informacionālā funkcija aptver savlaicīgu un relevantu analītisku un pilnteksta, 
bibliogrāfisku un faktoloģisku, poligrāfisku un tiešsaistes informāciju par bibliotēku 
nozares teorijas novitātēm ne vien Latvijā, bet arī pasaulē, no vienas puses, un labākās 
prakses sasniegumu aprakstiem, kas gūti konsultatīvā monitoringa rezultātā, no otras 
puses. 
 
Pedagoģiskā funkcija saistāma ar regulāru bibliotekāru apmācību plānošanu un 
organizēšanu jauninājumu izmantošanā un ieviešanā. Nepārtraukta paša profesionālā 
pilnveide un tās nodrošinājums citiem kolēģiem ir viens no galvenajiem metodiķu 
uzdevumiem.  
 
Administratīvā un saziņas funkcija ne vien nodrošina konsultatīvos un 
informacionālos procesus, bet arī sekmē lietišķo palīdzību dažādu rekomendāciju 
izstrādāšanā un ieviešanā, likumu un normatīvdokumentu ievērošanā. Regulāra 
sazināšanās starp konsultāciju un ieteikumu izstrādātājiem un bibliotekāriem 
(instruktīva informācija vēstkopās, portālos, mājaslapās, diskusiju forumos, 
interaktīvajās diskusijās, prāta vētrās) būtiski uzlabo bibliotēku darba kvalitāti, ļauj 
sekot līdzi jauninājumiem.  
 
Bibliotēku pētniecības funkcija – darba snieguma izpēte, salīdzināšana, analīze un 
vispārināšana, eksperimentālu atzinumu pārbaude – ļauj izvairīties no pieņemto 
lēmumu un rekomendāciju abstraktuma un receptūras, vienlaikus veicinot bibliotekāru 
radošo aktivitāti.  
 

Konsultatīvais monitorings 

Novērošana jeb monitorings ir konkrētu darba procesu, piemēram, digitālo bibliotēku 
attīstības, katalogu retrokonversijas, datu migrācijas, metadatu veidošanas, bibliotēku 
tīkla mainības u.c. ilgstoša, regulāra un sistemātiska novērošana vai novērošanas un 
analīzes sistēma, kuras mērķis ir noteikt reālo darba sniegumu un uz tā pamata 
pieņemt lēmumus tālākai darba pilnveidošanai.  
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Pārmaiņu novērošanas sistēma bibliotēku nozarē ir nepieciešama, lai gūtu ticamas 
ziņas par katras bibliotēkas darbu ilgākā laika periodā un salīdzinošā analīzē varētu 
spriest par snieguma kopējo līmeni, ieviestajiem jauninājumiem, statistiskajām 
niansēm, interesantajiem risinājumiem, arī slēptajiem trūkumiem un to izplatību tīklā. 
 
Konsultatīvā monitoringa pamatjēga ir nepārtrauktā izmaiņu novērošanā un 
nepārtrauktā jaunu ziņu sniegšanā par bibliotēku darba dinamiku. 
 
Monitoringa objekti: 
● bibliotēku darba rādītāju dinamika, 
● bibliotēku personāla kustība, 
● inovāciju izguve, iepazīšana, un izplatīšana, 
● bibliotēku nozares dokumentu plūsma. 
 
Operatīvu vērojumu un dinamikas datu saņemšana, strukturēšana un analīze ļauj 
vērtēt bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti, noteikt vājās vietās, personāla noslodzi vai 
pārslodzi atsevišķos sektoros. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, var izstrādāt 
rekomendācijas bibliotēkas vai bibliotēku tīkla, kā arī atsevišķu darba procesu 
pilnveidošanai. Kā informācijas avoti analīzei izmantojami dažādi dokumenti: 
bibliotēku plāni un pārskati, informacionālie, instruktīvie un metodiskie materiāli, 
sanāksmju, konferenču un semināru materiāli, publikācijas, paziņojumi presei, 
mājaslapu, portālu informācija u.tml. 
 
Tomēr gadsimtiem pārbaudītā pamatmetode ir un paliek bibliotēkas vizitācija – 
nepastarpināts apmeklējums, tiešs ieskats tās darbā. Vizitācija nebūt nav kontroles 
metode. Tā ir lietišķs ieskats bibliotēkas dienas praksē, lai atklātu kaut ko jaunu un 
interesantu, analizētu un vērtētu bibliotēkas stiprās un vājās puses, veiktu SWOT 
analīzi vai funkcionālo auditu. Vienlaikus tā arī ir konsultatīvā un lietišķā palīdzība.  
 
Latvijas bibliotēku praksē pazīstamas tā saucamās vispārīgās vizitācijas, ko veic 
Latvijas Bibliotēku padomes Bibliotēku akreditācijas komisija. Pārbaužu mērķis ir 
potenciālā bibliotēku akreditācija, lai piešķirtu valsts nozīmes, reģionālas nozīmes vai 
vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. Šajās vizitācijās tiek pētīti, analizēti un vērtēti 
visi darba virzieni, jo, lai noteiktu attiecīgās bibliotēkas statusu, vajadzīga patiešām 
nopietna visu darba procesu vērtēšana.  
 
Dažkārt bibliotēku vizitācijai var būt tematisks raksturs, teiksim, iepazīt kādu noteiktu 
darba virzienu, piemēram, horizontālo vai vertikālo sadarbību reģionā, palīdzēt risināt 
kādus speciālus jautājumus kopā ar pašvaldības insitūcijām. Šādas vizitācijas parasti 
veic speciālistu grupa, kas pārstāv Kultūras ministriju, LNB, reģionālās bibliotēkas, 
citas institūcijas. 
 
Bibliotēku vizitācija prasa rūpīgu sagatavošanos, sākot ar speciāla plāna sastādīšanu, 
kurā uzskaitīti apzināmie jautājumi, noteiktas metodes, termiņi utt. Vizitācijas laikā 
notiek bibliotēkas dokumentācijas izpēte, sarunas ar bibliotekāriem un lasītājiem, 
anketēšana, nepastarpināta bibliotekāru snieguma vērošana un vērtēšana. Visas 
izmantotās metodes papildina cita citu. 
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Iegūtais empīriskais materiāls tiek analizēts un vērtēts. Uz tā pamata tiek gatavoti 
ziņojumi par bibliotēkas darba līmeni, sasniegumiem un neveiksmēm. Noslēguma 
dokuments ir konkrēti ieteikumi bibliotēkas darba uzlabošanai. 
 

Konsultatīvā monitoringa datubāze 

Monitoringa rezultātā iegūto informāciju ieteicams strukturēt speciālā monitoringa 
datubāzē, kurā var iekļaut salīdzināmās statistiskās tabulas, ziņas par bibliotēku tīklu, 
katalogiem, darbiniekiem, jauninājumiem, problēmām u.tml. Datubāze būs nozīmīgs 
informācijas avots un reāls palīgmateriāls konsultāciju sekmīgai sniegšanai un 
metodisko lēmumu pieņemšanai, tā ļaus sekot līdzi visiem bibliotēku sistēmas 
parametriem un izmaiņām tajos.  
 
Lēmumus un ieteikumus darba uzlabošanai nevar pieņemt bez bibliotēku darba satura 
analīzes. Parasti tiek veiktas trīs analīzes: kvantitatīvā, kvalitatīvā un strukturāli 
funkcionālā analīze.  
 
Kvantitatīvā analīze balstās uz skaitliskajiem rādītājiem. Būtiskāka ir kvalitatīvā 
analīze, kas ļauj vērtēt gan faktu kopumu par bibliotēkas darbu, gan atsevišķus 
individuālus faktus, kuri atspoguļo ieviestos jauninājumus. Savukārt strukturāli 
funkcionālajā analīzē pētāmais objekts tiek skatīts kā sistēma, kuras katrā 
apakšsistēmā tiek veikta funkciju analoģiska analīze, salīdzinot darba rādītājus, 
izvērtējot cēloņseku ietekmi, kas ļauj atklāt faktu savstarpējo iedarbību, parādīt, kā tie 
cits citu ietekmē. 
 
Nevar neatzīmēt faktoloģiskās informācijas sistematizācijas svarīgumu, faktu 
sakārtošanu, grupēšanu, veidojot statistiskās kopnes, diagrammas, grafikus. 
 
Konsultatīvajā darbā nenovērtējami ir bibliotēku tekstuālie pārskati, kas var aptvert 
gan visus bibliotēkas darba aspektus, gan atsevišķu darba procesus analīzi. LNB plāno 
2008.gadā izveidot tekstuālo pārskatu publisku tiešsaistes datubāzi. 
 

Ieteicošās konsultācijas 

Konsultācija ir lietišķs padoms, paskaidrojums, interesējošās tēmas skaidrojošs 
izklāsts, ieteikums, ko sniedz bibliotēku nozares speciālists / konsultants. Konsultācija 
ir viena no tradicionālajām profesionālās palīdzības un informēšanas formām. 
Konsultācijas var sniegt gan bibliotēkā, gan bibliotēku tīklā, gan portālā, gan 
mājaslapās, gan vēstkopās. Konsultācijas var būt individuālas vai kolektīvas. Tās 
sniedz ne tikai speciālie konsultanti, kas galvenokārt veic koordinatīvo funkciju, 
nodrošinot ziņas par iespējamo konsultantu, bet arī attiecīgā jautājuma speciālisti. 
Piemēram, par metadatu veidošanu konsultē metadatu speciālisti, par datubāžu 
veidošanu – to reālie veidotāji, par digitalizāciju – ciparotāji utt. 
 
Konsultācijas var būt mutiskas vai rakstiskas. Rakstiskās konsultācijas var uzskatīt par 
metodiskiem vai instruktīviem līdzekļiem.  
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Konsultatīvie līdzekļi 

Konsultatīvs līdzeklis ir poligrāfisks vai elektronisks izdevums, kas paredzēts kādai 
bibliotēku nozarei, noteikta darba kvalitatīvai veikšanai, piemēram, krājuma 
aizsardzībai, komplektēšanai, elektronisko resursu veidošanai. Tā mērķis ir sniegt 
padomus, ieteikumus un norādījumus par dažādiem bibliotēku darba jautājumiem, 
detalizēti izklāstīt darba metodiku un organizāciju. Visbiežāk konsultatīvie līdzekļi ir 
adresēti bibliotekāriem, kam ir speciālā izglītība un kas tos var izmantot kvalifikācijas 
paaugstināšanai un pārkvalifikācijai. Konsultatīvajā darba izmantojamie līdzekļi 
atšķiras ne vien dazādās valstīs, bet arī reģionos, bibliotēku sistēmās un veidos.  
Apskatīsim dažus: 
 
Konsultatīvās vēstules ir rakstiskas konsultācijas par noteiktiem jautājumiem, kas 
nepilnīgi atspoguļoti profesionālajā literatūrā, ieviesti no jauna un mazpazīstami 
bibliotekāru vidū. Šādā vēstulē varētu izklāstīt, piemēram, kā 2008.gadā mainīsies 
bibliotēku skaitlisko datu vākšana, kādas prasības izvirza jaunais statistikas standarts, 
kā mainījusies terminoloģija, kādi jauni izdevumu veidi radušies utt.  
 
Konsultatīvās izstrādnes ir materiāli, kuros izklāstītas metodes, piemēram, kā labāk 
veikt konkrētus darba procesus: kā un kādas izstādes veidot, kā organizēt prāta vētras, 
diskusijas u.tml. Šo materiālu mērķis ir atvieglot bibliotekāru darbu, nodrošinot 
labāku sniegumu, darba kvalitāti. Lai izvairītos no liekas reglamentācijas un gataviem 
šabloniem, konsultatīvajās izstrādnēs jāietver nevis gatavas shēmas un teksti, bet gan 
metodiski padomi bibliotekāru radošuma un izdomas veicināšanai. 
 
Konsultatīvās instrukcijas parasti sniedz detalizētu informāciju par reglamentējošo 
dokumentu – standartu, instrukciju, normu, noteikumu, nolikumu – izmantošanu 
praktiskajā darbā. 
 
Galvenais konsultatīvajā darbā ir panākt, lai ieteikumi sniegtu atbildes ne tikai uz 
jautājumu ko darīt, bet arī kā darīt, lai tajos būtu ietverts detalizēts veicamā darba 
metodikas, ieteicamo metožu un lietišķās organizācijas izklāsts. 
 
Katram priekšlikumam, padomam, rekomendācijai jābūt teorētiski pamatotai, atklājot, 
kāpēc tā ir vispiemērotākā konkrētajos apstākļos. Nav pieņemami ieteikumi, kam nav 
zinātniska un metodiska pamatojuma, kas nav eksperimentāli pārbaudīti, ir atrauti no 
reālās prakses, pārāk vispārīgi un abstrakti. 
 
Konsultācijām jābūt diferencētām atkarībā no bibliotēkas veida un specializācijas, 
bibliotekāru izglītības un darba pieredzes līmeņa, ņemot vērā vietējos apstākļus un 
īpatnības. Īpaši veicināma ir profesionālās literatūras un interneta resursu izmantošana 
pašizglītībā. 
 
Kopumā dažādās konsultācijas, ieteicošās izstrādnes un profesionālās pilnveides 
pasākumi veido konsultatīvās sistēmas pamatu, balstoties uz kuru, bibliotēku 
nozare nodrošina attīstību, nosaka un izpilda stratēģiskos darba virzienus, 
sniedz nenovērtējamu ieguldījumu tautsaimniecībā.  
 
Konsultatīvo līdzekļu trūkums bibliotēku nozarē negatīvi ietekmē bibliotēku darbu. 
Latvijas bibliotēku darbā akūti nepieciešamais, bet nepietiekamais teorētiskās 
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literatūras, metodisko materiālu poligrāfisko un elektronisko izdevumu klāsts ir 
vislielākais drauds nozares attīstībai. Praksē tiek meklēti un izmantoti citu valstu 
analogi materiāli, kas ne vienmēr atbilst Latvijas situācijai un bibliotēkzinātniskajai 
skolai. 
 
Latvijas bibliotēku profesionālajai elitei jānodrošina jauna pieeja ieteicošo 
konsultatīvo  materiālu izstrādē. Dibināmas speciālas darba grupas, piesaistāmi 
finanšu līdzekļi, daudz vairāk tulkojami ārzemju labākās darba prakses 
apraksti, IFLA manifesti, vadlīnijas, rezolūcijas. 
 

Konsultatīvo struktūru inovatīvā darbība 

Latvija ir jauna valsts, kas inovatīvo risinājumu ieviešanā atpaliek no vecajām Eiropas 
Savienības (ES) valstīm. ES inovācijas regulāri ievieš 45%, Latvijā – tikai 19% 
uzņēmēju. Somijā uz 1 miljonu iedzīvotāju aizstāvētas 400 doktora disertācijas, 
Latvijā – tikai 50. Projektu izstrādē un īstenošanā no Somijas atpaliekam 7,1 reizi, no 
Vācijas – 2,1 reizi. Pēc Mičiganas universitātes (ASV) datiem, Zviedrijā par 
zinātniskiem atklājumiem informēti 35%, ASV – 28%, Nīderlandē – 24%, Dānijā – 
22%, bet Latvijā – tikai 2,2% iedzīvotāju. Latvijas cilvēki sastāda 0,035% no cilvēces, 
valsts iekšzemes kopprodukts veido 0,053% no pasaules kopprodukta, kas nozīmē, ka 
uz vienu cilvēku Latvijā kopprodukts ir 1,51 reizi lielāks nekā pasaules vidējais. Taču 
tas nebūt nenozīmē, ka varam ar to lepoties. Gan valsts, gan bibliotēku uzdevums 
veicināt inovatīvo darbību.  
 
Inovācija – process, kurā jaunas zinātniskas, tehniskas, sociālas, kultūras vai citas 
jomas izstrādnes, jauni risinājumi, reālās vai virtuālās vides piedāvājumi tiek īstenoti 
un ieviesti bibliotēku sistēmā kā moderni un pieprasīt konkurētspējīgi pakalpojumi un 
pasākumi: 
● inovācijas ir ne tikai lieli un nozīmīgi atklājumi, bet arī regulāri esošo 

pakalpojumu uzlabojumi, 
● inovācijas attiecas uz jebkuru nozari vai darba jomu. 
 
Inovācija bibliotēkā var būt, piemēram, lasītājorientēts pakalpojums, kas ietver  
• policentrisko attīstību: ikvienai bibliotēkai jākļūst par reālu jebkuras informācijas 

(zinātniskās, tehniskās, ekonomiskās, finansu, mācību, uzziņu, kārtējo ziņu, u.c.) 
saņemšanas instrumentu mācībām, darbam, u.c.;  

• vispārēju iekļautību: ikvienai informācijai jābūt pieejamai ikvienam bez jebkādas 
diskriminācijas; nav pieļaujama tādu sabiedrības slāņu veidošanās, kuriem 
informācija nav pieejama, pretstatā iedzīvotājiem, kuri ir nodrošināti ar to;  

• informācijas tuvināšanu iedzīvotāju dzīves un darba vietām;  
• attālināto lasītāju piesaisti un abpusējas interaktivitātes nodrošināšanu. 

 
Lai ieviestu inovatīvus risinājumus, jebkurai bibliotēkai krasi maināms darba 
saturs – atlasītu informācijas avotu krāšanas un glabāšanas vietā tām 
jānodrošina pieejamība jebkurai lasītājam vajadzīgai informācijai viņa 
izvēlētajā formātā. 
 
Bibliotēku inovatīvās darbības sekmēšanai un nodrošināšanai kā bibliotēku tīklu 
konsultatīvā darba virzienam ir divi mērķi: 
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1. jauninājumu izstrāde akadēmiskā, valsts, reģionālā un vietējā līmenī, to pārbaude, 
vērtēšana un ieviešana, 

2. inovāciju meklējumi ārzemēs, to piemērošana Latvijas situācijai, eksperimentāla 
pārbaude, vērtējums un ieviešana.  

 
Ar jēdzienu jauninājumi (inovācijas) saprotam jaunas, pilnīgi nezināmas vai maz  
zināmas, dažkārt praksē nepārbaudītas vai tikai ideju līmenī izteiktas darba formas, 
jaunu pakalpojumu potenciālas iespējas, kā arī modernizēti vecie paņēmieni, formas 
vai metodes, kas veicina bibliotēku nozares attīstību. Jauninājumu avots ir ne vien 
teorētiskās izstrādnes, bet arī radošā ikdienas prakse, darba uzlabojumi, zinātnisko 
pētījumu ieteikumi, jauno IKT piedāvājumi. Inovācijas var būt arī aizgūtas no citām 
nozarēm vai darba jomām – IKT jauni piedāvājumi, bibliotēka 2.0 iespējas, 
multimediālie resursi, tīklojuma novitātes, sadarbības piedāvājumi, autortiesiskie 
risinājumi, piemēram, digitalizācijā.  Jauninājumu ieviešanas gala procesu dažkārt 
sauc par jaunievedumu. Tātad, gala mērķis ir pārvērst jauninājumus par 
jaunievedumiem. 
 
Inovācijas process sastāv no daudziem savstarpēji saistītiem posmiem. Aizsākums ir 
bibliotēku darba prakses reālā izpēte, kuras mērķis ir atklāt sektorus, kuros 
nepieciešams mainīt esošo praksi, ieviest nopietnus uzlabojumi jeb jaunievedumus. 
 
Nākamais posms ir atklāt, kā citas bibliotēkas risina līdzīgus jautājumus, atrast un 
izvēlēties tos jauninājumus, kas varētu uzlabot darbu konkrētajā sektorā. Meklējumu 
avoti ir pašmāju un starptautiskie interneta resursi, poligrāfiskie izdevumi -- grāmatas, 
raksti, instruktīvie un informatīvie materiāli, konferenču, sanāksmju un semināru 
krājumi un pelēkā literatūra jeb nepublicētie materiāli -- rokraksti, pārskati, 
instruktīvie un metodiskie materiāli, kā arī nepastarpināta iepazīšanās ar bibliotēku 
praksi Latvijā un ārzemēs. 
 
Svarīgākā inovācijas procesa daļa ir jauninājumu radīšana. To parādīšanās ir  
bibliotēku nozares speciālistu radošā darba rezultāts, kas radies ilgstošā pētījumu, to 
analīzes, procesuālo paņēmienu un risinājumu meklējumu, diskusiju, prāta vētru  
ceļā, pārvarot pretrunas bibliotēku praksē. Latvijā jauninājumi biežāk ienāk no 
starptautiskās akadēmiskās prakses. Nepieciešams aktīvāk iepazīt un pārņemt darba 
praksē LU IBSN starptautisko teoriju adaptējumus un nacionālās izstrādnes prakstiski 
visos bibliotēku darba procesos.   
 
Eksperimentālajā jauninājuma pārbaudē tiek vērots ne vien tā ieviešanas process, bet, 
galvenokārt, noteikts, kā tas ietekmē lietišķo praksi, vai dod jaunus faktu materiālus 
bibliotēkas darba analīzei, vai ļauj izdarīt pamatotus secinājumus par jauninājuma 
ieviešanas rezultātiem un tā izplatīšanas lietderību. 
 
Jauninājuma izmēģinājumi. Katru jauninājumu pirms ieviešanas vajadzīgs nopietni 
pārbaudīt, lai varētu to adaptēt un izdarīt korekcijas, atbilstoši konkrētās bibliotēkas 
apstākļiem. Piemēram, pakalpojumu sfērā katram jauninājumam jādod trīs efekti:  
1. pakalpojumam jākļūst ātrākam un lētākam, 
2. mazāk darbietilpīgam, 
3. jābūt relevantākam attiecībā pret pieprasījumu.  
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Potenciālā jauninājuma vērtējuma  kritēriji ir:  
1. priekšrocības salīdzinājumā ar iepriekšējo praksi,  
2. ieviešanas reālas iespējas,  
3. atbilstība bibliotēkas datorizācijas un internetizācijas, kā arī finansiālajam un 

saimnieciskajam līmenim.  
 
Pamatojoties uz vērtējumu, tiek pieņemts lēmums par tā ieviešanu, kas parasti notiek 
pa posmiem. 
 
Jauninājumu izplatīšanu bibliotēku tīklā organizē trīs līmeņos: 
1. valsts līmenī, 
2. reģionālā līmenī, 
3. vietējā līmenī. 
 
Jauninājumu izplatīšanas procesā svarīgi pārvarēt aizspriedumus, psiholoģisko 
pretestību pret pārmaiņām. Tāpēc nepieciešams izstrādāt pārliecinošu motivāciju, 
pierādīt jaunieveduma priekšrocības, jo to ar pārliecību pieņems tikai tad, ja tiks 
saskatīta un izprasta tā nepieciešamība. Pārliecināšana – tas ir konsultantu galvenais  
uzdevums. 
Bibliotēku zinātnē šo procesu sauc par jauninājumu pārvaldību. Bibliotēku darba 
pētnieki, akadēmiskie mācībspēki, eksperti un konsultanti (kurus saucam arī par 
metodiķiem) ir ne vien jauninājumu iniciatori, izstrādātāji, pārbaudītāji, ieviešanas 
administrētāji un menedžeri. Inovāciju pārvaldības procesā raksturīgi šādi posmi: 
• jauninājumu izvēle ieviešanai, 
• eksperimentāla lietderības pārbaude, 
• ieviešanas motivācijas, metodikas un rekomendāciju izstrāde un publicitāte, 
• bibliotekāru apmācība,  
• konsultatīva palīdzība jauninājumu apgūšanā un ieviešanā. 
 
Nedrīkst aizmirst, ka katra bibliotēka var lemt, kādus jauninājumus izmantot savā 
darbā. Metodisko centru, departamentu, institūtu un nodaļu primārais uzdevums ir 
nodrošināt un kvalitatīvi piedāvāt izsmeļošu informāciju par jauninājumiem. Šī 
informācija, kā jau teikts, balstās uz faktu materiāliem, kas iegūti konsultatīvā  
monitoringa laikā, un ietver informāciju par visiem apzinātajiem, iegūtajiem, pozitīvi 
vērtētajiem un iesakāmajiem jauninājumiem. Inovatīvo informāciju var sniegt mutiskā 
formā – konferencēs, semināros, praktikumos, sanāksmēs, grupu konsultācijās, 
kursos, bibliotēku vizitācijās u.tt., gan arī izplatot ziņas Latvijas bibliotēku portālā, 
bibliotēku mājaslapās, nozares biļetenos, profesionālajos izdevumos, vēstkopās u.tml. 
 
Ieteikumus par jauninājumu izmantošanu bibliotēku praksē un publisku izplatīšanu 
vēlams saistīt ar bibliotekāru apmācību.  
Inovāciju ciklu noslēdz jauninājuma lietišķa apgūšana bibliotēkā, kad tas vai nu kļūst 
vai nekļūst par vajadzīgu bibliotēku darba procesu. 
 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ietekme 

IKT ir radikāli mainījušas pasauli un bibliotēku darbu. Katra bibliotēka būtībā ir 
kļuvusi par globālu iestādi, citiem vārdiem, vārtiem uz pasauli. No 2006.gada 
1.janvārā LNB kļuvusi par Eiropas nacionālo bibliotēku superportāla Eiropas 
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bibliotēka (TEL) dalībnieci un kopā ar citām Eiropas nacionālajām bibliotēkām 
piedalās Eiropas Digitālās bibliotēkas, kas ir iekļauta Lisabonas stratēģijā i2010, 
veidošanā. Jau šobrīd četras LNB kolekcijas (laikraksti, plakāti, kartes, portreti) ar 
saskarni latviešu valodā ir pieejamas „Eiropas 
bibliotēkā”(www.theeuropeanlibrary.org ).  
 
Piekļuve bibliotēku nozares pasaules resursiem  katram bibliotekāram dod iespēju 
uzzināt, kā viņu interesējošos jautājumus risina ASV, Austrālijā, Kanādā, Japānā. 
Globalitāte bibliotēku darbā kļūst par reālu paradigmu, kas izvirza nepārtrauktu 
mainību.  
 
LNB veidotais un v/a KIS administrētais Latvijas bibliotēku portāls, mājaslapas, 
emuāri / blogi, elektroniskās publikācijas, zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku 
vēstkopas radikāli paplašina savstarpējo komunikāciju, informācijas apmaiņu, jaunu 
projektu, pētniecības atziņu strauju izplatību. Elektroniskās informācijas lavīna 
paplašinās arī bibliotēku nozarē. To veicina lielie projekti VVBIS, Latvijas valsts un 
Bila un Melindas Geitsu fonda atbalsts, Digitālā bibliotēka LETONICA u.c. 
IKT rezultātā strauji paātrinājusies bibliotekāru informētība, kas savukārt paātrina 
jauninājumu ieviešanu. 
 
Bibliotēku nozares ekspertu aptaujās uzsvērts, ka metodiskā un konsultatīvā darba 
pieprasītākais fokuss šobrīd ir elektronisko resursu un metadatu veidošana, 
digitalizācija, Eksperti uzsver, ka nepieciešama elektroniskās profesionālās vides 
nostiprināšana visās konsultatīvajās struktūrās, īpaši LNB BAI Z lasītavā, 
statistikā, terminoloģijā. Vajadzīga vēstkopu paplašināšana, aptverot visas 
Latvijas bibliotēkas, arī pagastu un skolu bibliotēkas. Šobrīd esošo pastarpināto 
vēstkopu informācija līdz skolu un pagastu bibliotēkām nereti nenonāk. 
Vienlaikus nepieciešama vēstkopu informācijas padziļināšana, ātrums, 
izveidojama specializēta elektroniskā dokumentpiegāde bibliotēku nozarē. IKT 
straujā ienākšana bibliotēku nozarē  radikāli mainījusi konsultatīvā darba virzienus. 
Parādījusies virkne jaunu pakalpojumu, kas savukārt prasa jaunus ieteicošus  
risinājumus. Vienlaikus bibliotēku vidē nostiprinājušies jauni pakalpojumu sniedzēji, 
kas kļuvuši arī par konsultantiem un lietišķu padomu sniedzējiem, kā arī ieteicošu un 
instruktīvu materiālu izstrādātājiem. Latvijā, tāpat kā pasaulē tie ir jaunu bibliotēku 
informācijas sistēmu izstrādātāji (SIA „TietoEnator ALISE”) un v/a „Kultūras 
informācijas sistēmas”).    
 

7. Latvijas bibliotēku portāls kā bibliotēku nozares informācijas 
izplatības līdzeklis 

Latvijas bibliotēku portāls nodrošina informāciju par Latvijas bibliotēkām, to 
resursiem un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī piedāvā bibliotēku nozares 
profesionālo informāciju. Portāls ir arī konsultatīvās informācijas izplatīšanas 
līdzeklis. 
 
Portāls piedāvā: 
• Latvijas bibliotēku datubāzi, kurā iekļauta informācija par bibliotēkām, to 

pieejamību, specializāciju, pakalpojumiem u.c. jautājumiem, ko iespējams 
pārlūkot un meklēt pēc dažādiem kritērijiem; 

http://www.theeuropeanlibrary.org/�
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• profesionālās informācijas sadaļu bibliotekāriem (norādes uz nozari 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem, terminoloģijas resursiem, 
darba piedāvājumiem, saites uz profesionālo informāciju internetā u.c.); 

• bibliotēkās notiekošo un ar bibliotēkām saistīto pasākumu kalendāru;  
• aktuālās ziņas no bibliotēkām, nozares institūcijām, ziņu aģentūrām u.c.; 
• iespēju uzdot neskaidros jautājumus par bibliotēkām un to pakalpojumiem. 
 
Latvijas Bibliotēku portāla profesionālās informācijas sadaļas mērķis ir atrast, 
strukturēt un popularizēt  to nozares informāciju, kas noderīga ikdienas darbā, sniedz 
atbildes uz interesējošiem jautājumiem, palīdz plānot darbu un personāla profesionālo 
prasmju attīstību. 
 

8. Poligrāfiskie un elektroniskie izdevumipar metodiskiem un 
konsultatīviem jautājumiem latviešu valodā: 2003–2007 

Pētījuma gaitā tika apsekoti poligrāfiskie izdevumi un elektroniskie resursi latviešu 
valodā par metodisko un konsultatīvo darbu, kas nākuši klajā no 2003. līdz 
2007.gadam.  
 
Pieci populārākie bibliotēku nozares informācijas publicētāji pēc LNB Bibliotēku 
zinātnes un informācijas zinātnes literatūras (Z lasītavas) noteiktā reitinga ir: LNB, 
LU, Rīgas Centrālā bibliotēka, Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”, 
Mācību centrs „Valence”. Visi minētie izdevēji publicējuši arī elektroniskos resursus: 
portālus, mājaslapas, emuārus / blogus.  
 
Akadēmiskie izdevumi raksturo LU Akadēmisko apgādu, regulāri iznāk zinātniskie 
raksti (atsevišķi laidieni pilnībā veltīti bibliotēku darbam), rakstu krājums Platforma – 
doktorantu publikācijas, katrā laidiena vienas sadaļas autori – bibliotēkzinātnes 
doktoranti. Akadēmiskas publikācijas galvenokārt gatavojuši LU mācībspēki un  
doktoranti: Baiba Sporāne, Viesturs Zanders, Andris Vilks, Vineta Gerkena, Dženija 
Dzirkale-Maļavkina, Baiba Mūze, Linda Langenfelde, Veneranda Godmane.   
 
LNB publicējumus galvenokārt nodrošina profesionālais žurnāls Bibliotēku Pasaule,  
kas šobrīd ir visvairāk izmantotais izdevums arī  konsultatīvajā darbā. 
 
V/a KIS pārsvarā ir elektronisko resursu izdevējs: emuāri / blogi; instruktīvi materiāli 
par ALEPH 500 un citu bibliotēku informācijas sistēmu izmantošanu utt.  
 
Profesionālās informācijas izplatītāju lokā aizvien lielāku popularitāti gūst Latvijas 
bibliotēku portāls. 
Emuāri / blogi ir arī Limbažu, Pārlielupes un Aizputes bibliotēkām.  
 
Bibliotēku nozares publikācijas rodamas arī interneta bibliotēkā atlants.lv, kas ir 
pagaidām vienīgā oficiāli Kultūras ministrijas reģistrā iekļautā privātā interneta 
bibliotēka. Par publicētās informācijas zemo kvalitāti un tās nesankcionētu 
pāropēšanu bibliotēku sadaļā gan bieži skan  negatīvas atsauksmes. 
 
Kopumā bibliotēku nozares publikācijās visvairāk apskatītas šādas tēmas:  

1. kataloģizācija, elektroniskie katalogi, retrokonversija, datu imports/eksports, 
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2. skolu bibliotēkas un skolu bibliotekāru metodiskās apvienības, 
3. bibliotēku pakalpojumi: lasītāju apkalpošana tradicionālajā un elektroniskajā 

vidē, informācijas darbs, informācijpratība, 
4. krājumu veidošana visu veidu bibliotēkās, 
5. autortiesības un bibliotēkas. 

 
Populāras publikācijas vienīgajā profesionālajā žurnālā Bibliotēku Pasaule, kas iznāk 
ar VKKF atbalstu, visvairāk rakstījuši LNB darbinieki: Jana Dreimane, Marlēna 
Petriņa, Anna Mauliņa, Lilija Limane, Iveta Krūmiņa, Ilze Pētersone, Aina Štrāle, 
Anita Goldberga, Māra Indaberga, Silvija Tretjakova, Artūrs Žogla un Inga Niedra 
(V/a KIS). 
 

Bibliotēku nozares izdevumu latviešu valodā SWOT analīze: 2007 

Priekšrocības:  
1. profesionāli kvalificēti nozares informācijas gatavotāji, 
2. pamazām aug profesionālās informācijas piedāvājums tiešsaistē, 
3. pozicionējas Latvijas Bibliotēku portāls. 

 
Trūkumi: 

1. nacionālo resursu katastrofāls trūkums, 
2.  vājā esošo izdevumu un elektronisko resursu publicitāte un izmantojamība, 
3. modernas infrastruktūras / datoru trūkums lasītājiem Z lasītavā, īpaši 

sastrēgumstundās, 
4. nepietiekams finansējums resursu sagatavošanai, izdošanai un iegādei. 

 
Iespējas: 

1. datorizētu lasītāju vietu skaita palielināšana LNB BAI Z lasītavā, 
2. bibliotēku nozares izdevumu digitalizācija, 
3. plašāka nozares resursu publicitāte dažādas auditorijās, mājaslapās, Latvijas 

bibliotēku portālā, LNB un KM mājaslapās, 
4. profesionālā pilnveidošanās elektronisko mediju jomā, 
5. jaunu darba virzienu un pakalpojumu ieviešana: interneta resursu pārlūkošana 

un izplatīšana; digitālās uzziņas „Bibliotekārs jautā bibliotekāram” ieviešana 
LNB BAI konsultatīvajā centrā, kas jau aizsākta Latvijas bibliotēku portālā,  

6. elektroniskā bibliotēku nozares dokumentpiegāde pakešu un individuālā režīmā 
LNB BAI Z lasītavā, 

7. piekļuve LU IBSN maģistru darbu  doktoru disertāciju pintekstiem, 
neizmantotiem un nepublicētiem darbiem, 

8. bibliotēku darba speciālistu motivēšana profesionālu publikāciju radīšanai, 
9. speciālas VKKF atbalsta programmas izveide bibliotēku nozares publikāciju 

veicināšanai. 
 
Draudi: 

1. nacionālās profesionālās literatūras vājā attīstība, 
2. finansējuma neesamība nozares literatūras sagatavošanai un izdošanai, 
3. starptautiskās profesionālās elektroniskās informācijas vides nepietiekamā 

apguve  
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Tā kā latviešu valodā profesionālo izdevumu klāsts ir izteikti nepietiekams, 
veicināma to sagatavošana un izdošana, organizējot, piemēram, speciālu 
kultūras programmu Valsts Kultūrkapitāla fondā. Vienlaikus būtiski 
paplašināmas Z lasītavas aktivitātes profesionālās informācijas komplektēšanā 
un izplatīšanā, palielināms finansējums komplektēšanai.   
 
Lai arī pieejamo elektronisko datubāzu skaits nemitīgi pieaug, to izmantojamība 
salīdzinājumā ar izmaksām joprojām ir salīdzinoši zema. Nepieciešama bibliotēku 
nozares elektronisko resursu iegādes un izmantošanas politikas stingrāka plānošana un 
īstenošana. Būtiski intensificējama Z lasītavas stratēģija informētības paplašināšanā 
un padziļināšanā par profesionālajiem resursiem ārzemēs.  
 
LNB Mācību centra programmās ietverams speciāls lekciju kurss Bibliotēku nozares 
informācija: kur meklēt, kā izmantot un integrēt savā darbā. Jāsāk ar lektoru 
sagatavošanu, jo tikai tā var panākt vēlamo rezultātu – profesionālās izglītības 
kvalitātes paaugstināšanu un Latvijas bibliotēku iesaistīšanos globālajā apritē. 
 
Mūsdienu straujās attīstības laikmetā nevienā nozarē nevar radoši strādāt nezinot, kas 
notiek attiecīgajā jomā pasaulē. Mācību grāmatas un monogrāfijas ir tikai pamats 
teorētiskām zināšanām, taču jaunākās atziņas un attīstības tendences meklējamas 
elektroniskajās publikācijās. Licenzētās datubāzēs kopotās profesionālo žurnālu 
elektroniskās versijas pieejamas daudz ātrāk nekā to poligrāfiskās versijas. Tiešsaiste 
nodrošina ātru piekļuvi informācijai, kas, savukārt, nodrošina jaunāko pasaules līmeņa 
zināšanu ātru ienākšanu un izmantošanu Latvijas bibliotēku nozarē.  

 
Mācību grāmatām piesaistīti elektroniskie resursi nodrošina reālu sasaisti ar pasaulē 
notiekošajām pētniecības un zinātnes aktualitātēm bibliotēku nozarē, sniedz izpratni 
par problēmu un veicina konkurētspējīgu bibliotēkzinātnes attīstību. Tas arī ir LNB 
BAI uzdevums. 

 

9. Latvijas Bibliotēku padome – konsultatīvās sistēmas stiprināšanai 

Latvijas Bibliotēku padome kā konsultatīvs orgāns bibliotēku nozares attīstībai, 
konsultatīvam darba virzienam pievērsusi pastiprinātu uzmanību vairakkārt analizējot, 
apspriežot un diskutējot par dažādiem šī virziena jautājumiem. Uzklausīti valsts 
nozīmes (Latvijas Nacionālās bibliotēkas ziņojums, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas 
ziņojums) un reģionālo bibliotēku viedokļi. Vairākās LBP sanāksmēs izskanējuši 
interesanti viedokļi par konsultatīvā darba risinājumiem. Pieskarsimies Andra Vilka, 
Ventas Koceres, Ivetas Gudakovskas un Jāņa Turlaja apsvērumiem. 

 
LNB direktors Andris Vilks diskusijās atzina, ka nepieciešams precizēt, kas 
mūsdienu bibliotēku praksē tiek saprasts ar metodisko un konsultatīvo darbu, citiem 
vārdiem, kāds bibliotēku nozares virziens tiek kvalificēts kā metodiskais un 
konsultatīvais darbs.  
 
Aigara Kalvīša un Ivara Godmaņa valdību deklarācijās atzīts, ka jānostiprina LNB  
funkcijas bibliotēku nozares, tātad arī konsultatīvā darba attīstībā. Precizējams KM 
Bibliotēku nodaļas un V/a „Kultūras informācijas sistēmas” funkcijas šajā jomā.  
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KM Bibliotēku nodaļas galvenā funkcija ir nozares likumu, Ministru kabineta 
noteikumu, citu normatīvdokumentu izstrāde. Ne mirkli nedrīkst atslābt bibliotēku 
moritorings uz tiešajiem  likumiem, kas skar bibliotēku darbu, kā arī to labojumiem 
un grozījumiem. Uzmanības lokā turami arī citi bibliotēku dzīvi skaroši likumi, kā arī 
bibliotēku nozares pārvaldības jautājumi. Sevišķi aktīvi, piemēram, Autortiesību 
likuma mainītāji ir autortiesību administrētāji. Latvijā bijušas neskaitāmas diskusijas 
par šiem jautājumiem, taču radošas sadarbības rezultātā parasti ir panākts 
kompromiss. Bibliotēkas jau sen nav drauds autortiesību aizstāvjiem, bet gan palīgs 
autoriem. Likumu monitorings būtu vistiešākā KM Bibliotēku nodaļas funkcija. 
Arī konsultācijas par likudošanas jautājumiem būtu uzskatāmas par šīs nodaļas 
kompetenci. 
 
Konsultatīvajā darbā attīstāms, tā saucamais puzļa princips – jānoskaidro, kuros 
bibliotēku nozares sektoros šis darbs dublējas un kur metodiskā un konsultatīvā 
palīdzība nemaz netiek sniegta. 
 
LNB galvenā konsultatīvā funkcija ir sniegt sazarotu palīdzību visos bibliotēku 
nozares jautājumos, jo reālā LNB darba prakse aptver visas bibliotēku darba jomas, 
gan teorētiskās, gan lietišķās. Konsultatīvo funkciju veic ne tikai Bibliotēku attīstības 
institūts, bet arī Bibliogrāfijas institūts, Lasītāju apkalpošanas departaments u.c. 
struktūrvienības. Konsultācijas sniedz tie speciālisti, kas ar konkrēto problēmu strādā 
diendienā. Par digitalizācijas jautājumiem, piemēram, konsultē Digitalizācijas vadības 
nodaļas speciālisti, kopkataloga veidošanas un kvalitātes kontroles, autoritatīvo 
ierakstu kontroles, priekšmetošanas (ASV Kongresa bibliotēkas priekšmetošanas 
metodika, Universālā Decimālā klasifikācija u.c.); nozares standartizācijas, nacionālās 
bibliogrāfijas (grāmatas, turpinājumizdevumi, analītika, Letika) jautājumos konsultē 
Bibliogrāfijas institūts, Latvijas bibliotēku portāla satura veidošanas, bibliotēku 
nozares izdevumu, bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšas, bērnu literatūras attīstības, 
publisko bibliotēku krājumu veidošanas jautājumos – Bibliotēku attīstības institūts.  
Īpaša vieta konsultatīvajā darbā ir bibliotēku politikas, stratēģijas, LNB jaunās ēkas 
satura jautājumiem, kas ir LNB prioritāte. Par celtniecības organizācijas jautājumiem 
ziņas sniedz arī valsts aģentūra „Jaunie trīs brāļi”, par līdzekļu piesaistīšanas iespējām 
– LNB Atbalsta biedrība.  
 
Nozīmīga vieta konsultatīvajā piramīdā ir v/a KIS, kuras kompetencē ir lielu 
projektu (VVBIS, Bila & Melindas Geitsu fonda atbalsts) finansiālā un tehnoloģiskā 
administrēšana, kā arī konsultācijas par šo projektu īstenošanu, bibliotēku 
informācijas sistēmas ALEPH 500 administrēšana, licensēto datubāžu pasūtīšana un 
pārvaldība, kā arī konsultācijas par šiem jautājumiem. Projektu ietvaros bibliotēkas 
tiek apgādātas ar jaunajām tehnoloģijām. Konsultāciju nodrošināšana par šiem 
jautājumiem ir v/a KIS kompetence.  
  
Reālajā darba praksē konsultācijas par vienu un to pašu jautājumu nereti sniedz 
dažādas institūcijas. Parasti atšķiras konsultāciju dziļums un sarežģītība. Piemēram, 
LU SZF IBSN mācībspēku konsultācijas uzskatāmas par akadēmiskām, tās 
parasti attiecināmas uz dažādām bibliotēku zinātnes teorētiskām problēmām, to 
risinājumiem, kā arī jauninājumiem. LNB konsultatīvais sniegums aptver gan 
teorētisko aspektu, gan lietišķo pieeju. Reģionālās un vietējās bibliotēkas vairāk 
sniedz lietišķus padomus.  
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LAB direktore Venta Kocere uzsvēra, ka 2007.gada 28. augustā Ministru kabinets 
apstiprināja Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas nolikumu. Saskaņā ar Nolikuma 
3.4.punktu LAB konsultē augstskolu, zinātnisko iestāžu un organizāciju bibliotēkas 
un sniedz tām metodisko palīdzību. Minētā norma ietverta arī statūtos, uz kuriem  
pamatojas LAB darbs. Savukārt Bibliotēku likuma 11.punkta piektajā sadaļā teikts, ka 
valsts nozīmes bibliotēka sniedz metodisku palīdzību ikvienai bibliotēkai atbilstoši 
savam darbības virzienam. LAB ir valsts nozīmes bibliotēka un sniedz metodisko 
palīdzību atbilstoši Bibliotēku likumā noteiktajam. LAB atbilstoši savai specifikai 
sniedz nepieciešamās konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar dokumentu piegādes un 
pasūtīšanas kārtību, bibliogrāfijas datubāžu veidošanu un informācijas tehnoloģiju 
izmantošanu. LAB izveidojusies veiksmīga sadarbība ar reģionu galvenajām 
bibliotēkām Limbažos, Ogrē, Rēzeknē un Jēkabpili, kas galvenokārt saistīts ar 
kultūrvēsturisko kopizstāžu un koppasākumu organizēšanu.  
 
Kā redzams no teiktā, metodiskā un konsultatīvā sadarbība LAB / publiskās 
bibliotēkas un LNB / publiskās bibliotēkas pārklājas.  
 
Metodiskā un konsultatīvā palīdzība īpaši nepieciešama privāto augstskolu un 
speciālajām bibliotēkām.  
 
LUB direktore Iveta Gudakovska aicina precīzāk skaidrot, kas tiek saprasts ar 
jēdzienu konsultatīvais un metodiskais darbs bibliotēku nozarē? Bibliotēkas katru 
dienu sniedz konsultācijas par dažādiem bibliotekārā darba jautājumiem. Definējams 
konkrēts formāts, kurā sniegt metodisko palīdzību.  
 
Pētījuma veicēji secināja, ka saskaņā ar bibliotēkzinātnes teoriju, konsultācijas, kas 
sniegtas par bibliotēkas darbu lasītājiem un interesentiem nav uzskatāmas par  
konsultatīvo darbu. Tās ir uzziņas lasītājiem, pakalpojujmi lasītājiem. Par metodisko 
un konsultatīvo darbu var runāt tad un tikai tad, ja pakalpojums tiek sniegts 
bibliotekāriem, bibliotēkām vai citām kultūras, kā arī nozares pārvaldības, mācību 
iestādēm, atmiņas institūcijām.  
 
KM Bibliotēku nodaļas vadītājs Jānis Turlajs atzīmēja, ka viņa vadītās nodaļas 
uzdevums ir sniegt konsultatīvo palīdzību bibliotēkām un to dibinātājiem 
bibliotēku politikas un bibliotēku darba pārvaldes jautājumos. Savukārt pētījuma 
veicēji uzskatīja, ka Bibliotēku nodaļas uzdevums ir arī nodrošināt bibliotēku nozares 
likumus, normatīvos aktus, Ministru Kabineta noteikumus, veikt bibliotēku nozares 
juridisko monitoringu, kā arī sniegt konsultācijas bibliotēkām par šiem jautājumiem.  
 
LNB ir visu bibliotēku profesionālās attīstības centrs, kas sniedz metodisko un 
konsultatīvo palīdzību, kā arī veic konsultatīvā darba koordināciju praktiski visos 
bibliotēku nozares jautājumos. Savukārt specifiskie nozaru jautājumi risināmi katra 
atsevišķa bibliotēku tīkla ietvaros (skolu bibliotēkas, augstskolu bibliotēkas, 
medicīnas bibliotēkas, lauksaimniecības bibliotēkas u.c.).  
 
Pašvaldību publisko bibliotēku konsultatēšana galvenokārt notiek reģionālajā līmenī. 
Reģionu galvenās bibliotēkas sniedz konsultatīvo palīdzību sava reģiona bibliotēkām 
vispārējos bibliotēku darba profesionālajos jautājumos. Taču specifiskie konkrētas 
nozares bibliotēku profesionālā darba jautājumi vietējā un reģionālajā līmenī tomēr ir 
risināmi attiecīgu nozaru bibliotēku tīklu ietvaros (piemēram, skolu bibliotēkas). 
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10. Izvilkumi no fokusdiskusijas Latvijas Bibliotēku padomē 
2007.gada 11.decembrī 

Fokusdiskusijas vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina aicināja bibliotēku nozares 
ekspertus izteikt viedokļus par pētījuma galvenajiem jautājumiem: 
1) kāda ir jēdziena metodiskais darbs izpratne 
2) vai ir zināmi sektori, kuros metodiskā palīdzība dublējas, vai ir sektori, kuros tā 

vispār netiek sniegta? 
3) kāda ir dominējošā izpratne par metodiskā un konsultatīvā darba saturu? 
4) kā komentējama pašreizējā situācija fokusdiskusijas dalībnieku skatījumā?  
5) kāda varētu būt savstarpējā kooperācija konsultatīvās sistēmas pilnveidošanā? 
 
Evija Ragozina: 
Informē par reorganizāciju LNB BAI Bibliotēku konsultatīvajā centrā, atklājot: 

1. metodisko un konsultatīvo jautājumu koordināciju, 
2. bibliotēku statistikas pilnveidi, 
3. Latvijas bibliotēku portāla attīstību, 
4. gada pārskatu elektronisko versiju publicēšanu,  
5. BKC nākotnes stratēģiju. 

Z lasītavas komplektēšanai 2007.gadā bija atvēlēti tikai Ls 5200, sākta bibliotēku 
nozares resursu digitalizācija, bibliotēku statistika orientējas uz elektronisko vidi un 
darba kvalitates rādītājiem, Latvijas bibliotēku portāls attīstās. Atzīmējams vājais 
konsultatīvais sniegums zinātnisko un speciālo bibliotēku vidē. 
 
Sandra Ozoliņa:  
Vajadzētu skaidri sadalīt metodisko darbu: publiskās bibliotēkās, zinātniskās 
bibliotēkās, skolu bibliotēkās. Publiskām bibliotēkām ir vairāki līmeņi: 1) LNB jeb 
valsts līmenis, 2) reģionālais. Būtu jānosaka specifiskās lietas – kas un kādas 
bibliotēkas reāli konsultē. Piemēram, automatizācijas jautājumos publsikās bibliotēkas 
99% gadījumu informāciju gūst no privātfirmas „TietoEnator ALISE” un v/a KIS, arī 
no v/a KIS reģionālajiem kuratoriem. Jārunā par centralizētu sistēmu, par savstarpējo 
kooperāciju, metodisko atbalsta sistēmu. Sistēmai jābūt zināmai, redzamai. Kur? 
Portālā? Bibliotekāri neredz sistēmu. Zvana, bet vai es profesionāli par to atbildu? Tā 
ir tāda labo padomu sniegšana. Ekspertiem jādod atzinums, vērtējums. 
 
Iveta Gudakovska: 
1) jāskaidro, ko šobrīd Latvijā gribam uzskatīt par metodisko darbu. Man šis vārds 

nepatīk, tam nāk līdzi negatīva vēsture, varbūt ir labāks termins; 
2) vienalga kā to sauksim, vajadzētu nonākt līdz ekspertu līmenim – valsts līmenim, 

firmas un privātcilvēka līmenim. Var jau definēt savu spēku, ko var. Taču tam 
nevajadzētu būt patstāvīgam favorītam – ALISE vai KIS – tā ir mainīga sistēma 
gan nosaukuma, gan laika ziņā. Jāpasaka: 2008. gadā šos pakalpojumus var sniegt 
tas, tas un tas, un tas jādara zināms visiem. 

Esmu par konsultācijām un konsultatīvo darbu, jo latviešu valodā maz to vārdu. Kā 
tiek sniegti pakalpojumi: mācīt, konsultēt, ieteikt. 
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Dženija Dzirkale-Maļavkina: 
Ir IFLA vadlīnijas. Vēl viens no ceļiem – pētījuma rezultātā izstrādājamas nacionālas 
vadlīnijas. Pētījums, ko veic LNB un LUB speciālisti parādīs reālo ainu konsultatīvajā 
sistēmā. Konsultants ir arī koordinators, jebkurš bibliotekārs var vērsties LNB BAI un 
uzzināt, kas viņu konsultēs.  
 
Baiba Tormane:  
Bibliotēkās, kur gadu gaitā iestrādāta metodiskā vadība – bibliotekārs vispirms vēršas 
savā galvenajā bibliotēkā. Jā tā nespēj nodrošināt prasīto, tiek pieaicināti LNB 
speciālisti. Kad akreditācija būs beigusies būs cita situācija. 
Ir viena lieta, par ko jāuztraucas, kas izkristalizējusies pa visu Latviju – samazinās 
lasītāju skaits. Šobrīd vissvarīgākais – strādāt pie tā, kā piesaistīt lasītājus bibliotēkai. 
Pastiprināta uzmanība pakalpojumu kvalitātes sniegšanai. Nāk klāt – krājuma 
organizācija, komplektēšana. Uz šiem jautājumiem jākoncentrējas visiem 
konsultantiem. 
 
Sandra Ozoliņa:  
Labi redzu sadarbību starp Bila & Melindas Geitsu fonda ietvaros izveidotajiem 10 
reģionāliem mācību centriem. Reģionālā mācību centra vadītājs strādā roku rokā ar 
metodiķi. Metodiķis pieaicina vajadzīgos speciālistus. Vajadzētu saaicināt kopā 
publisko bibliotēku metodiķus, speciālo bibliotēku metodiķus, skolu bibliotēku 
metodisko apvienību vadītājus. 
 
Velta Pozņaka:  
Lielas cerības likām uz portālu. Kā tas attīstās? Forums ..... moderators, atbildes uz 
elementāriem jautājumiem. Ja šos jautājumus palaiž virtuālā vidē... 
 
Evija Ragozina: 
Portālā ik dienu vidēji iesūta 5 jautājumus, uz kuriem tiek atbildēts.  
 
Anna Mauliņa:  
Atgriežoties pie temata, mēs visi esam iesaistīti konsultatīvajā darbā. 40% LNB 
speciālistu orientējas uz pakalpojumiem bibliotēku nozarei, visām bibliotēkām. Taču, 
ja vēlaties saņemt konsultāciju vai uzziņu, piemēram, kas jauns bibliotēku zinātnes 
teorijā, uz šo jautājumu, protams, vislabāk atbildēs LU mācībspēki. 
 
Baiba Sporāne:  
Vajadzētu izstrādāt un sastādīt shēmu, tabulu, kas ko dara, kas par kādiem 
jautājumiem konsultē. 
 
Evija Ragozina:  
Kā ir ar konsultācijām valsts nozīmes bibliotēkās? Kāda ir pašreizējā situācija?  
 
Agnese Buholte:  
Konsultatīvo palīdzību sniedzam jautājumos, kas specifiski mums. Konsultatīvais 
darbs nav atraujams no izglītības, vajadzīgi zinoši speciālisti. 
 
Anna Mauliņa:  
Atbalstāms ir Baibas Sporānes priekšlikums, vajadzīga grafiska struktūra, kurā skaidri 
redzams kas, ko un par ko konsultē, kādas institūcijas un kādi cilvēki. LNB vadoties 
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pēc metodiskā pētījuma datiem, to izstrādās, sagatavos arī konsultantu sarakstu no 
visām konsultatīvajos procesos iesaistītajām institūcijām. 
 
Agnese Buholte:  
Zinātniskām bibliotēkām pietrūkst tas, kas tiek sniegts publiskajām bibliotēkām. 
 
Anna Mauliņa:  
Varētu organizēt atsevišķus saietus, seminārus, informatīvus pasākumus zinātnisko un 
speciālo bibliotēku darbiniekiem. 
 
Agnese Buholte:  
To varētu izrunāt un darīt arī asociācijā – LATABA. 
 
Iveta Gudakovska:  
Visvairāk mums pietrūkst informācijas; izstrādāto shēmu vai ķekaru vajag 
popularizēt. 
 
Anna Mauliņa:  
LNB būs jauns pasta serveris, varēs paplašināt vēstkopas, katru bibliotēku varēs 
iekļaut, vairāk informācijas jāsūta pa zinspecbibl listi. LNB jāizvērš un jāpaplašina 
informācijas piedāvājums.  
 
Velta Pozņaka:  
Ja bibliotēkas dalām segmentos. Vājākais posms ir speciālās bibliotēkas. Tas, ko 
publiskajās bibliotēkās esat pacēluši, tas speciālajās bibliotēkās ir nulles līmenī. 
Neredzu sviru, kas varētu to ietekmēt. Viņi nekur nepiedalās. Pienācis laiks uzprišināt 
šo sektoru. Piemērs no kādas darbinieces teiktā: „rakstu Word, bet mans katalogs 
neparādās internetā”. 
 
Vanda Bērziņa:  
Muzeju bibliotēkas – bija tikšanās muzeju pārvaldē – slēgtas apmeklētājiem, lieto 
tikai iekšējām vajadzībām. Tagad ievadīts jauns darba process – tiek apzinātas 
profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas. 
 
Baiba Sporāne:  
Kopsavilkums: uz 2008. gada pirmo sēdi februārī: 

1) sagatavots rāmis pa segmentiem, iezīmēts pakāpenības princips, varbūt pat 
konkrēti vārdi, izzinātas vajadzības, noteikts, kas būs metodiskais darbs, kas 
būs konsultatīvais darbs, 

2) vajadzīga bibliotekāra profesionālā standarta izstrāde. Kādiem jābūt 
profesionāļiem? Jāizstrādā standartizēts materiāls: kas ir bibliotekārs. 

 

11. Valsts un reģionālā līmeņa bibliotēku pašreizējā metodiskā un 
konsultatīvā atbalsta sistēma 

Atbilstoši Latvijas Republikas bibliotēku nozares likumu un citu normatīvaktu bāzei 
pašreizējo bibliotēku konsultatīvo atbalsta sistēmu veido trīs līmeņi: valstiskais jeb 
nacionālais līmenis, reģionālais un vietējais līmenis. 
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● Bibliotēku sistēmas profesionālās attīstības, metodiskā un konsultatīvā darba 
funkcijas nacionālajā, reģionālajā un lokālajā līmenī pamatā jānodrošina Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai, citām valsts nozīmes bibliotēkām, reģionu galvenajām 
bibliotēkām un administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidoto novadu centrālajām 
bibliotēkām. Skat. pievienoto shēmu.  
 

Bibliotēku profesionālā atbalsta, metodiskā un konsultatīvā
darba līmeņi

Novadu centrālās bibliotēkas –vietējie profesionālās 
attīstības, 

metodiskie un konsultatīvie centri

Reģionu galvenās bibliotēkas –
reģionālie profesionālās attīstības, metodiskie un

konsultatīvie centri
(Bibliotēku likums 12.pants. Reģiona galvenā bibliotēka)

LNB – bibliotēku sistēmas
nacionālais profesionālās attīstības, metodiskais un 

konsultatīvais centrs (Likums „Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”)
Citas valsts nozīmes bibliotēkas (Bibliotēku likums 

11.pants. Valsts nozīmes bibliotēka)

Nacionālais līmenis

Reģionālais līmenis

Lokālais līmenis

 
 
 
 
 
 
Šādu kārtību valstī nosaka: 
Likums „Par Latvijas Nacionālo bibliotēku” 
 
1.pants. Latvijas Nacionālā bibliotēka 
(2) Latvijas Nacionālā bibliotēka ir visu Latvijas Republikas iespieddarbu glabātāja, nacionālo bibliogrāfisko resursu veidotāja 
un valsts bibliotēku sistēmas attīstības centrs. 
7.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzdevumi valsts bibliotēku sistēmas attīstībā 
Latvijas Nacionālā bibliotēka uzkrāj, apkopo un analizē profesionālo informāciju par bibliotēku nozari, realizē bibliotekāro 
procesu standartizācijas iniciatīvu, piedalās bibliotekārās darbības pamatvirzienu īstenošanā valstī, sniedz konsultatīvo palīdzību 
publiskajām bibliotēkām, kā arī bibliotēkām, kurām nav savu metodisko centru. Latvijas Nacionālā bibliotēka veic zinātniskās 
pētniecības darbu bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un grāmatzinātnē. 
 
Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumi Nr. 436 „Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums” 
Bibliotēku nozares metodiskā un konsultatīvā nacionālā centra funkcijas ar likumu ir noteiktas Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. 
LNB nolikumā ir noteikts:  
3. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, bibliotēka veic šādus uzdevumus: 

3.11. piedalās Latvijas bibliotēku attīstības stratēģijas izstrādāšanā, atbilstoši kompetencei sniedz metodisko palīdzību un 
konsultācijas bibliotēkām, koordinē bibliotēku un informācijas sistēmu funkcionēšanu, veic bibliotēku statistisko uzskaiti; 

3.12. veicina bibliotēku attīstību valstī, to efektīvu, lietderīgu un koordinētu darbību un sekmē nozares teorētisko un 
praktisko attīstību; 

3.13. veic zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un grāmatzinātnē; 
3.14. nodrošina bibliotekāru profesionālo tālākizglītību, organizējot kursus, seminārus, konferences un citus izglītojošus 

pasākumus;  
Šie normatīvie akti nosaka, ka LNB ir metodiskā un konsultatīvā darba nacionālais centrs. Realizējot šo funkciju, LNB ir 

izveidota attiecīga struktūrvienība – Bibliotēku attīstības institūts, metodiskā un konsultatīvā atbalsta uzdevumus, atbilstoši 
savam darbības raksturam, veic arī citas LNB struktūrvienības. 
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Bibliotēku likums 
11.pants. Valsts nozīmes bibliotēka 
5) tā sniedz metodisku palīdzību ikvienai bibliotēkai atbilstoši savam darbības virzienam; 
12.pants. Reģiona galvenā bibliotēka 
7) tā sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēkām un popularizē to darbu; 
 Bibliotēku likumā noteiktā bibliotēku statusa noteikšana valsts bibliotēku sistēmā un attiecīgu līmeņu bibliotēku 
profesionālā atbalsta, metodiskā un konsultatīvā darba funkcijas atbilst Ministru kabinetā apstiprinātajām Ilgtermiņa politikas 
pamatnostādnēm "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015.gadam. Nacionāla valsts" (18.04.2006. Nr.264, 47.-48.lpp), kurās 
noteikts: 
 „Policentriskas attīstības principu īstenošana, nodrošinot minimālo „kultūras pakalpojumu grozu” visos valsts 
administratīvi teritoriālajos līmeņos: 
 1.līmenis — apdzīvota vieta (500 – 1500 iedzīvotāju; atbilst vietējas nozīmes centram RAPLM izstrādātajā 
pakalpojumu groza shēmā): publiskā bibliotēka ar interneta pieeju; 
 2.līmenis — novads (ne mazāk kā 5000 iedzīvotāju; atbilst rajonu/ novadu nozīmes centram RAPLM 
izstrādātajā pakalpojumu groza shēmā): publisko bibliotēku tīkls novadā ar interneta pieeju, novada centrālā bibliotēka 
kā novada bibliotēku metodiskais, konsultatīvais un koordinējošais centrs; 
 3.līmenis — reģions (atbilst nacionālas un reģionālas nozīmes centram RAPLM izstrādātajā pakalpojumu 
groza shēmā): reģiona galvenā bibliotēka kā reģiona bibliotēku metodiskais, konsultatīvais un koordinējošais centrs un 
vienlaikus darbības koordinācijas un metodiskais centrs novada bibliotēkām.” 
 Noslēdzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu, Bibliotēku likumā un citos ar pašvaldību darbību 
saistītajos likumos ir nepieciešami grozījumi. Tiks ierosināts papildināt Bibliotēku likumu ar 14.pantu šādā redakcijā: „14.pants. 
Vietējas nozīmes pašvaldību bibliotēku tīkls un tā darbība vietējo pašvaldību teritorijās 
(1)Novada administratīvajā teritorijā ietilpstošo novada pagastu un novada pilsētu vietējas nozīmes pašvaldības bibliotēkas veido 
vienotu novada pašvaldības bibliotēku tīklu, kuru vada novada centrālā bibliotēka. 
(2) Republikas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās vietējas nozīmes pašvaldības bibliotēkas veido vienotu republikas 
pilsētas pašvaldības bibliotēku tīklu, kuru vada republikas pilsētas centrālā bibliotēka.”  
 
● Vispārējas bibliotēku politikas izstrādes pasākumu organizācija valstī ir Kultūras 
ministrijas kompetencē, kas ir vadošā valsts pārvaldes iestāde kultūras nozarē, ietverot 
arī bibliotēku apakšnozari. Kultūras ministrija izstrādā nozari reglamentējošo tiesību 
aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus un konsultē šajos jautājumos. Lai 
nodrošinātu koordinētu un visaptverošu bibliotēku politikas izstrādi, kas neattiecas 
tikai uz Kultūras ministrijas padotībā esošajām bibliotēkām, bet gan uz visu bibliotēku 
nozari, pie Kultūras ministrijas ir izveidota Latvijas Bibliotēku padome, kas ir 
sabiedriska konsultatīva institūcija, kura piedalās valsts stratēģijas izstrādē bibliotēku 
jomā, veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā arī lēmumu pieņemšanu 
jautājumos, kas attiecas uz bibliotēku darbu. 
 
● Nozaru bibliotēku funkciju, uzdevumu un darba virzienu noteikšana ir arī citu 
nozaru vadošo valsts pārvaldes iestāžu – nozaru ministriju kompetencē, kurām būtu 
jāorganizē nepieciešamā metodiskā un konsultatīvā palīdzība šo nozaru ietvaros 
funkcionējošām bibliotēkām.  
 
Īpaši tas attiecas uz lielāko nozares bibliotēku tīklu – skolu bibliotēkām. Vispārējos 
bibliotēku darba jautājumos skolu bibliotēkas var saņemt nepieciešamo profesionālo 
palīdzību nacionālajā līmenī (LNB, V/A KIS) un reģionālajā līmenī (RGB). Vietējā 
līmenī skolu bibliotēkas sadarbojas ar vietējo pašvaldību bibliotēkām. Taču joprojām 
nav organizēta skolu bibliotēkām nepieciešamā speciālā metodiskā un konsultatīvā 
palīdzību, kuru var sniegt tikai IZM pārzinātās nozares institūcijas. Reģionālajā līmenī 
šādu palīdzību sniedz atsevišķas izglītības pārvaldes un skolu bibliotēku metodiskās 
apvienības. Joprojām nav līdzīga profila struktūras nacionālajā līmenī (IZM). 
Savukārt pašvaldību bibliotēku darbība ir attiecīgu pašvaldību kopējās darbības 
sastāvdaļa, tāpēc specifiskā konsultatīvā palīdzība pašvaldību darba jautājumos 
bibliotēkām būtu jāsaņem arī no attiecīgām pašvaldībām. 
 
● Pēdējos gados plaši izvērstie pasākumi valsts vienotās bibliotēku informācijas 
sistēmas izveidē, kas aptver gan valsts, gan pašvaldību pārziņā esošās bibliotēkas, 
profesionālā atbalsta, arī metodiskās un konsultatīvā atbalsta dalībnieku vidū ir 
iekļāvusies valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” un bibliotēku 
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informācijas sistēmas piegādātāja „TietoEnator ALISE”. Valsts vienotā bibliotēku 
informācijas sistēma ir tajā iesaistīto bibliotēku informācijas sistēmu kopums, kurā 
nepieciešama dažādu līmeņu bibliotēku sistemātiska sadarbība IKT un VVBIS 
funkcionēšanas jautājumos.  
 
● VVBIS projekts, kā zināms ir beidzies, aktuāls ir jautājums par VVBIS pēctecību 
un spēju attīstīties. Nepieciešama VVBIS ietveršana Bibliotēku likumā, paredzot tās 
darbības un attīstības valstiskās garantijas un arī uzbūves struktūru, kuras reģionālajā 
līmenī likumā ir jānosaka atbildīgas institūcijas – RGB funkcijas un uzdevumi VVBIS 
reģionālo serveru, reģionālo kopkatalogu un datubāzu, reģionālo metodisko, 
konsultatīvo un citu pasākumu nodrošināšanā. 
 
● Mūsdienu bibliotēku darbam atbilstošu teorētisko un praktisko zināšanu apguvē 
liela nozīme ir bibliotēku nozares izglītības institūcijām – Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļai un Latvijas 
Kultūras koledžas Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļai. Šo institūciju 
līdzdalība nozares darbinieku profesionālās kompetences attīstībā papildus 
studiju programmām varētu būt profesionālās pilnveides programmu 
organizēšana, izveidojot attiecīgus bibliotēku darbinieku tālākizglītības centrus, kas 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centru un V/A „Kultūras 
informācijas sistēmas” izveidotajiem reģionālajiem mācību centriem varētu izveidot 
savstarpēji saskaņotu bibliotēku darbinieku tālākizglītības un profesionālās pilnveides 
pasākumu sistēmu. Perspektīvs darba virziens ir šo institūciju sadarbība ar Latvijas 
Nacionālo bibliotēku nozares aktuālo praktisko un teorētisko problēmu izpētē un 
attiecīgu attīstības priekšlikumu izstrādē. 
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LU SZF IBSN/LKK BZIN 
Bibliotēku nozares augstākās 

izglītības programmas un pētniecība 

KM/LBP -  
nacionālā bibliotēku politika, 
pārvaldība, normatīvā bāze

Profesionālās pilnveides iespējas  
(Tālākizglītības centri) – visām 

bibliotēkām 

LNB – nacionālais bibliotēku attīstības, 
metodiskā un konsultatīvā atbalsta centrs 
LNB Mācību centrs– visām bibliotēkām 

TE ALISE 
BIS ALISE un IKT 

jautājumi 

V/A KIS 
VVBIS, IKT, 
BIS jautājumi 

Latvijas 
Neredzīgo 
bibliotēka 

Metodiskais un 
konsultatīvais 

centrs neredzīgo 
bibliotēkām  

Valsts nozīmes 
bibliotēkas 

Metodiskais un 
konsultatīvais 

atbalsts atbilstoši 
darbības virzienam 

 

Pašvaldības/LPS – 
pašvaldību 

bibliotēku politika, 
pārvaldība, 

normatīvā bāze 

Reģionu galvenās bibliotēkas –
reģionālie bibliotēku attīstības, 

metodiskā un konsultatīvā atbalsta 
centri. Reģionālie VVBIS atbalsta centri. 

Reģionālie mācību centri 
Izglītības pārvaldes/skolu 

bibliotēku metodiskās 
apvienības,  

 Vietējo pašvaldību bibliotēkas (novadu un 
republikas pilsētu pašvaldību bibliotēku tīkli), 

kurām metodisko un konsultatīvo atbalstu 
sniedz novadu un republikas pilsētu centrālās 

bibliotēkas

N
ac

io
nā

la
is

 lī
m

en
is

 
R

eģ
io

nā
la

is
 lī

m
en

is
 

V
ie

tē
ja

is
 lī

m
en

is
 

Latvijas bibliotēku metodiskā un konsultatīvā atbalsta shēma 

Nozaru ministrijas –nozaru 
bibliotēku politika, pārvaldība, 
normatīvā bāze 

t.sk. IZM 

Vietējas nozīmes 
akadēmiskās, profizglītības 

iestāžu  un speciālās 
bibliotēkas 

Visp.izglītības iestāžu  
bibliotēkas 
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12. Akadēmiskais konsultatīvais atbalsts bibliotēku nozarei 

Konsultatīvais darbs prasa dziļas bibliotēku vēstures un mūsdienu bibliotēku nozares 
sistēmiskas zināšanas, bibliotēkzinātniskās pētniecības metožu, pētījumu rezultātu  un 
atklājumu, kā arī konsultatīvā snieguma dinamiskās metodikas pārzināšanu. 
Konsultāciju sniegšana uzskatāma par radošs darbu, kas prasa nepārtrauktus 
inovatīvus meklējumus bibliotēku devuma kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai. 
Konsultantiem nereti jārisina gan teorijas, gan metodikas, gan lietišķās prakses 
jautājumi, kas nav apskatīti nacionālajos resursos un vāji atspoguļoti pasaules 
profesionālajā informācijā. Tāpēc īpaši svarīgi ir bibliotēku nozares akadēmiskā 
personāla iesaistīšanai konsultatīvajos pasākumos. 
LU SZF IBSN mācībspēki iesaistās dažādos pasākumos, lasa referātus un lekcijas, 
iesaistās diskusijās, forumos. Vadoties pēc ārzemju augstāko mācību iestāžu 
mūsdienu prakses un mūsdienu pieprasīto konsultāciju sarežģītības, LU bibliotēku 
nozares mācībspēku konsultatīvajām aktivitātēm jau tuvākajā nākotnē vajadzētu 
krietni paplašināties. Lielu atbalstu bibliotēku nozares attīstībai nodrošina LU IBSN 
bibliotēku darbinieku tālākizglītības pasākumi.  
 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju 
nodaļas Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centrs: 2005-2007 

Kontaktpersona:  Iveta Kalniņa 
Informācija internetā:  http://szf.lu.lv/szf/index.htm 
 
Kā liecina pievienotā tabula, LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku 
studiju nodaļas  Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centrs divos gados apmācījis 183 
bibliotēku darbiniekus, organizēti seši kursi.  
 

Gads Lekciju 
kursa 

nosaukums 

Lekciju kursa anotācija Apmācīto 
skaits (publiskās, 

zinātniskās, 
speciālās, skolu 

bibliotēkas) 
2006 Informācijas 

meklēšana 
internetā 

Kursa gaitā klausītāji padziļina zināšanas par interneta 
izmantošanas iespējām. Lekcijās tiek sniegta informācija 
par internetu kā informācijas pārraides un ieguves avotu; 
informācijas meklēšanas rīkiem, paņēmieniem un 
stratēģijām; nozaru informācijas avotiem internetā; kā arī 
par autortiesību aspektiem digitālajā vidē. Praktiskajās 
nodarbībās tiek dota iespēja izprast informācijas 
meklēšanas stratēģiju pamatprincipus, apgūt meklēšanas 
paņēmienus dažādos elektroniskajos resursos, gatavot 
tematiskas uzziņas. 

Kopā – 14 
(Publiskās –13 
Speciālās – 1) 
 

2006 Digitālās 
bibliotēkas 

Lekcijās kursanti gūst zināšanas par: digitālās informācijas 
resursiem, to veidiem; standartiem un datu apmaiņu 
digitālā vidē; digitālo resursu izstrādes metodiku, centra 
veidošanu un projektu pieteikumu sastādīšanu; digitālo 
resursu publicēšanu un vērtēšanu; Latvijas un 

Kopā – 18 
(Publiskās – 12 
Zinātniskās – 5 
Speciālās – 1) 
 

http://szf.lu.lv/szf/index.htm�
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Gads Lekciju 
kursa 

nosaukums 

Lekciju kursa anotācija Apmācīto 
skaits (publiskās, 

zinātniskās, 
speciālās, skolu 

bibliotēkas) 
starptautiskiem digitalizācijas projektiem. Semināros 
kursanti iepazīstas ar digitālo resursu nozīmīgākajiem 
veidotājiem un piegādātājiem, kā arī prezentācijā aizstāv 
izstrādāto digitalizācijas projektu. Praktiskajās nodarbībās 
kursanti iepazīstas ar digitālo resursu (attēlu, pilntekstu) 
veidošanu un apstrādi. 

2007 Hibrīd- 
bibliotēku 
vadība 

Kursa ietvaros tiek diskutēts par hibrīdbibliotēkas, digitālās 
bibliotēkas, elektroniskās bibliotēkas un virtuālās 
bibliotēkas definējumiem un skaidrojumiem. Kursa 
pirmajā daļā lekcijās un semināros tiek analizēta jaunās, 
integrētās bibliotēkas izveides stratēģija, kā arī aplūkots un 
diskutēts jautājums par paņēmieniem, ceļiem un 
līdzekļiem, kas nepieciešami hibrīdbibliotēkas, digitālās 
bibliotēkas un integrētās bibliotēkas izveidē, t.i. – tādi 
aspekti kā projektu pārvaldība, pārmaiņu un stratēģiskais 
menedžments.   
Kursa otro sadaļu uzsāk diskusijas par bibliotēku materiālu 
digitalizācijas un elektroniskās arhivēšanas pamattehnikām 
un paņēmieniem. Apgūtās zināšanas tiek demonstrētas ar 
atbilstošu elektronisko mediju un elektronisko 
pakalpojumu prezentāciju: tiek prezentēti un analizēti 
elektroniskie žurnāli, monogrāfijas, jaunākie elektroniskie 
pakalpojumi. Kursa ietvaros notiek arī hibrīdbibliotēku 
katalogu jauno funkciju studijas un analīze. 

Kopā – 28 
(Publiskās – 9 
Zinātniskās – 14 
Speciālās – 4 
Skolu – 1) 
 
 

2007 Informācijas 
meklēšana 
internetā 

Sk. iepriekš Kopā – 55 
(Publiskās – 16 
Zinātniskās – 38 
Speciālās – 1) 

2007 Digitālās 
bibliotēkas 

Sk. iepriekš Kopā – 29 
(Publiskās – 13 
Zinātniskās – 11 
Speciālās – 4 
Skolu – 1) 

2007 Bibliotekāru 
un lietotāju 
saskarsmes 
veidošana 

Kursa gaitā klausītāji padziļina zināšanas par bibliotekāru 
rīcību dažādās situācijās lietotāju apkalpošanā. 
Lekcijās tiek pamatota nepieciešamība veidot pozitīvu 
saskarsmi starp bibliotekāru un lietotāju; sniegts 
saskarsmes vispārīgs raksturojums, lietotāju raksturojums, 
bibliotekāra raksturojums, bibliotēkāra un lietotāju 
saskarsmes raksturojums; analizēti konflikti lietotāju 
apkalpošanā un to risināšanas iespējas, aplūkotas 
saskarsmes veidošanas iespējas ar deviantas uzvedības 
lietotājiem; uzsvērtas galvenās prasības, kas būtu jāievēro 
lietotāju apkalpošanā nodarbinātajiem bibliotekāriem. 
Semināros klausītāji raksturo lietotāju kontingentu dažāda 

Kopā – 43 
(Publiskās – 31 
Zinātniskās – 12) 
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Gads Lekciju 
kursa 

nosaukums 

Lekciju kursa anotācija Apmācīto 
skaits (publiskās, 

zinātniskās, 
speciālās, skolu 

bibliotēkas) 
tipa bibliotēkās, analizē konfliktsituācijas bibliotēkās 
lietotāju apkalpošanā, izmantojot konkrētu bibliotēku darba 
pieredzi. Kurss nodrošina izpratni par bibliotekāru un 
lietotāju saskarsmes veidošanas principiem un dod iespēju 
saskatīt galvenās saskarsmes problēmas, kas veidojas 
lietotāju apkalpošanas procesā. 

 

13. Valstiskais konsultatīvais atbalsts 

Valsts nozīmes konsultatīvās aktivitātes, kā jau teikts iepriekš,  galvenokārt saistāmas 
ar Kultūras ministriju, LBP, LNB un citām valsts nozīmes bibliotēkām, v/a KIS, 
„Tieto Enaror Alise”. LNB sadarbībā ar citām valsts nozīmes bibliotēkām koordinē 
konsultatīvo darbu valsts līmenī, atbild par konsultatīvās sistēmas sekmīgu darbību 
visos līmeņos, sniedz konsultatīvo pasākumu informatīvo nodrošinājumu. 
Valsts nozīmes statuss ir arī profesionālo nevalstisko organizāciju (LBB, LATABA, 
SBB) pasākumiem – konferencēm, semināriem, mācībsemināriem, diskusijām. 
Dažkārt šādi kvalificējami arī atsevišķi publisko bibliotēku pasākumi par aktuāliem 
jautājumiem. Praktiski visos pasākumos vairāk vai mazāk skarti arī konsultatīvā darba 
jautājumi. Konsultatīvo atbalstu nacionālā līmenī no minētajām institūcijām var 
saņemt jebkura bibliotēka un jebkurš bibliotekārs. 
 
Valsts nozīmes bibliotēkas statusu akreditācijas rezultātā Latvijas Bibliotēku padome 
piešķīrusi šādām zinātniskām bibliotēkām: 

1. Valsts aģentūra „Latvijas Akadēmiskā bibliotēka” 
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka 
3. Valsts aģentūra „Latvijas Medicīnas bibliotēka” 
4. Latvijas Universitātes bibliotēka 
5. Patentu tehniskā bibliotēka 
6. Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka 
7. Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka. 

 

14. Valsts nozīmes konsultatīvo struktūru raksturojums 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļa / Latvijas Bibliotēku 
padome 

LR KM BN pārzina bibliotēku nozares likumu, noteikumu, nolikumu, atsevišķu 
metodisku ieteikumu izstrādes un īstenošanas bāzi. Kultūras ministrija izstrādā nozari 
reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus. Nodaļa 
sniedz konsultatīvo palīdzību bibliotēkām un to dibinātājiem likumdošanas un 
normatīvo aktu, kā arī bibliotēku politikas un bibliotēku darba pārvaldes jautājumos. 
Nodaļas uzdevums ir arī atbilstoši reālajai praksei nodrošināt bibliotēku nozares 
likumus, normatīvos aktus, Ministru Kabineta noteikumus, veikt nepārtrauktu 
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bibliotēku nozares juridisko monitoringu, kā arī sniegt konsultācijas bibliotēkām par 
šiem jautājumiem. 
 
Bibliotēku akreditācija un reģistrācija, kā arī konsultācijas un metodiskā palīdzība 
šajos jautājumos ir nozīmīga Bibliotēku nodaļas darba sastāvdaļa.  
 
LBP, kas kā sabiedriska konsultatīva institūcija darbojas pie KM kopš 2003.gada, 
devusi lielu ieguldījumu bibliotēku nozares attīstībā. Aktīva dalība valsts stratēģijas 
izstrādē, kā arī iesaistīšanās dažādu problēmsituāciju risināšanā stiprinājusi Padomes 
reputāciju un ietekmi bibliotekāru vidē. Savukārt normatīvi noteiktās tiesības 
pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, bibliotēku dibinātājiem un 
bibliotēkām tās darbībai nepieciešamo informāciju liek rēķināties ar LBP lēmumiem 
arī citu nozaru institūcijām. Plašā bibliotekāru pārstāvniecība – 17 locekļi – četri 
kultūras ministra uzaicināti valsts nozīmes bibliotēku pārstāvji, četri reģiona galveno 
bibliotēku deleģēti pārstāvji no Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales, viens 
Rīgas reģiona galveno bibliotēku deleģēts pārstāvis, trīs bibliotēku nozares 
nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji, viens bibliotekārās izglītības pārstāvis, 
viens Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, viens valsts aģentūras „Kultūras 
informācijas sistēmas” pārstāvis, viens Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis un 
viens Kultūras ministrijas pārstāvis – nodrošina atgriezenisko saiti ne vien ar vienoto 
bibliotēku tīklu, bibliotēku nozares mācībiestādēm un pārraudzošām institūcijām. 
Demokrātiskais LBP darbības princips dod iespēju pēc padoma vērsties ne vien 
institūcijām, bet arī katram bibliotēku darbiniekam. 
 

Latvijas Nacionālā bibliotēka – metodiskais un konsultatīvais centrs bibliotēku 
nozares attīstībai 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) saskaņā ar nozares likumiem un normatīvajiem 
aktiem ir metodiskais un konsultatīvais centrs bibliotēku nozares attīstībai. Lielākā 
LNB funkciju daļa saistīta ar pakalpojumiem citām valsts un reģionālajām 
bibliotekārajām un informācijas institūcijām, bibliotēku nozares akadēmiskajām un 
profesionālajām mācībiestādēm, kā arī bibliotēku darbiniekiem. 
Nacionālās bibliotēkas visur pasaulē ir atbildīgas par valsts bibliotēku sistēmas un 
nozares attīstību, kas ir otra nozīmīga LNB funkcija. LNB funkcijas saskaņā ar 
nozares likumiem un normatīvajiem aktiem cieši saistītas ar metodisko un 
konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu citām bibliotekārajām un informācijas 
institūcijām, kā arī bibliotēku darbiniekiem. LNB sniedz pakalpojumus profesionālos 
jautājumos bibliotēkām, informācijas, izglītības un citām iestādēm, kā arī 
individuāliem nozares un saskarjomu speciālistiem. Šajā jomā nodarbināti vairāk 
nekā 40% LNB darbinieku. LNB strādā kompetenti speciālisti visos bibliotēku 
nozares jautājumos. Minēšu tikai dažus galvenos virzienus, kuru kopā ir pāri par 50 
un kuri ir ciešā saistībā ar metodisko un konsultatīvo darbu. 
 
● LNB veidotā nacionālā digitālā bibliotēka Letonica ir iekļāvusies Eiropas bibliotēku 
portālā, nodrošinot informāciju par Latviju pasaules mērogā, darbojas digitālo 
bibliotēku ekselences centrs, izdota un publiski pieejama „Ciparotāja rokasgrāmata”. 
Digitālās bibliotēkas Letonica tālākveidošanā nozīmīga ir starpsektorālā segmentācija  
– horizontālā sadarbība: LNB, arhīvi, muzeji, vertikālā sadarbība: LNB, zinātniskās, 
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speciālās un publiskās bibliotēkas; Digitālās bibliotēkas kompetences centrs ir 
konsultatīva struktūra digitalizācijas jautājumos. 
 
● Ja vajadzīga izsmeļoša informācija par Latvijas senajām kartēm, tā rodama LNB 
Kartogrāfisko izdevumu nodaļā. Konsultācijas un uzziņas par karšu digitalizācijas 
jautājumiem, arī saņemama šajā nodaļā. Ja vēlaties metodisku konsultāciju par 
standartizācijas jautājumiem, to sniegs LNB Standartizācijas nodaļa utt 
 
● Īstenota LNB Bibliotēku attīstības institūta kā valsts nozīmes konsultatīvā un 
metodiskā centra darbības paplašināšana. 2007.gadā LNB paplašinājusi funkcijas, 
iekļaujot pārraudzības lokā zinātnisko un speciālo, kā arī izglītības iestāžu bibliotēku 
problemātiku.  
LNB BAI ir konsultatīvais, metodiskais un koordinācijas centrs praktiski visām 
Latvijas bibliotēkām. Koordinatīvā funkcija ir izšķirošā, jo, kā jau teikts,  
konsultatīvo palīdzību bibliotēkām un bibliotekāriem sniedz praktiski visas LNB 
struktūrvienības. Informāciju par to, kādas struktūras un kādos jautājumos sniedz 
konsultatīvos pakalpojums, nodrošina LNB BAI. Pētījuma veicēji  iesaka LNB BAI  
izveidot publiski pieejamu tēmu sarakstu (Latvijas Bibliotēku portālā un LNB 
mājaslapā), kam pievienotas konsultējošās institūcijas, konsultantu vārdi un to  
koordinātes.  
 
● LNB ir mācību un studiju prakses bāze LU un Latvijas Kultūras koledžas bibliotēku 
nozares studentiem. Katra bibliotēku un informācijas zinātņu studenta lietišķās 
prakses vieta ir LNB. Topošie žurnālisti izteikuši vēlēšanos prakses mēnešus pavadīt 
LNB profesionālā žurnāla „Bibliotēku Pasaule” redakcijā. Konsultācijas un uzziņas 
studentiem ir nozīmīga BKC funkcija. Tas ir ceļš, kā veidojas kvalificēti jaunie 
speciālisti. 
 
● 2007.gada vasarā darbu sācis Latvijas bibliotēku portāls, kura saturu veido, uztur un 
atjauno LNB BAI, bet tehnoloģisko administrējumu veic v/a KIS. Ar katru dienu 
portāla tēmu aptvērums un dziļums paplašinās, tas veidojas par nozīmīgu 
profesionālās informācijas avotu. 
 
● LNB Bibliogrāfijas institūts ir valsts nozīmes institūcija kataloģizācijā, autoritatīvo 
ierakstu un datubāžu veidošanā, rekataloģizācijā un retrokonversijā. ASV Kongresa 
bibliotēka Latvijas kopkataloga ierakstus augsti novērtējusi un atzinusi par 
pārņemamiem Kongresa bibliotēkas kataloģizācijā. Tieši šeit saņemamas 
viskvalitatīvākās konsultācijas informācijas klasificēšanas, aprakstīšanas, aprakstu 
pārņemšanas, indeksēšanas, elektronisko katalogu organizācijas un citos ar  
kataloģizāciju jautājumos.    

 
● LNB BAI un BI nodrošina bibliotēku nozares un izdevējdarbības statistiku, 
standartizāciju, elektronisko katalogu un datubāžu veidošanu. 
 
●  LNB sniedz profesionālos pakalpojumus ne vien bibliotēkām un augstskolām, bet 
arī izdevniecībām, piešķirot starptautiskos grāmatizdevumu, seriālizdevumu un 
nošizdevumu standartnumurus, tādējādi ļaujot Latvijas izdevumiem ieiet 
starptautiskajā apritē. Konsultācijas šajos jautājumos sniedz BI struktūrvienības ISSN 
un ISBN aģentūras.  
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● LNB jaunās ēkas celtniecība, visu valsts bibliotēku sasaiste vienotā elektroniskā 
Gaismas tīklā, mazpieprasītās literatūras valsts nozīmes krātuves – repozitārija 
paplašināšana, Baltijas nozīmes papīra restaurācijas centra veidošana Silakrogā, 
repozitāriju organizācijas un funkcionēšanas problēmas, kā arī konsultācijas par šiem 
jautājumiem ir LNB administrācijas un Krājumu attīstības departamenta pārziņā.  
  
● LNB Bērnu literatūras centrs ir unikāls ne vien Baltijā un Austrumeiropā, bet arī 
pasaulē – ar bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas programmām, ar slaveno Bērnu 
žūriju. Šīs programmas, ko finansiāli atbalsta VKKF, vienlaikus veicina bērnu un 
jauniešu literatūras rakstīšanu un izdošanu. BLC ir arī bērnu un jauniešu grāmatu 
autoru otrās mājas. Te metodiskā un konsultatīvo atbalstu saņem bērnu bibliotēkas, 
publisko bibliotēku bērnu nodaļas un skolu bibliotēkas. 
 
● Bila un Melindas Geitsu fonda līdzekļu piešķīruma publisko bibliotēku attīstībai 
apgūšanā iesaistīts Rīgas Reģionālais mācību centrs Nacionālajā bibliotēkā, kurā 
kursu „Elektroniskais paraksts bibliotekāriem” 2007.gada beigās apguvuši 268 Rīgas 
rajona, Rīgas pilsētas, Jūrmalas pilsētas, Tukuma rajona bibliotekāri, reģionu galveno 
publisko bibliotēku direktori, viņu vietnieki un metodiķi, 10 reģionālo mācību centru 
vadītāji, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbinieki u.c. 2007.gada decembrī tika 
īstenots 5 dienu 45 akadēmisko stundu pilotprojekts IT un interneta zināšanu 
padziļinātai apguvei. Pilotprojekta īstenošanā piedalījās arī LNB speciālisti kā 
pasniedzēji par datubāžu izmantošanu un informācijas meklēšanu tajās. 
 
● LNB organizētie starptautiskie pasākumu piesaista gan Eiropas, gan pasaules 
zinātnieku – teorētiķu un praktiķu uzmanību. Tie ir saistoši arī bibliotekāru 
auditorijām. Lai minam tikai dažus: 
1. starptautiskā konference „Digitālās bibliotēkas izglītībai” 2007.gada 19.novembrī; 
2. starptautiskā apaļā galda diskusija „Digitālās bibliotēkas un autortiesības” 

2007.gada 20.novembrī; 
3. starptautiskā konference „Informācija, revolūcija, reakcija: 1905-2005”, 

2005.gada 23.-25. novembrī Rīgā – sadarbībā ar arhīviem un muzejiem, LR 
Kultūras ministriju, VKKF (izdots materiālu krājums). 

4. bibliotekāru sabiedrībā popularitāti ieguvušas Latvijas Bibliotekāru biedrības 
(LBB) un LNB gadskārtējās konferences, regulārās novadpētniecības konferences 
un pagastu vadītāju un bibliotekāru kongresi, vasaras mācībsemināri utt. 

Otro starptautisko konferenci „Digitālās bibliotēkas izglītībai” un otro starptautiskos 
konferenci „Vārda brīvība, cenzūra, bibliotēkas” sadarbībā ar UNESCO, IFLA, 
Eiropas Padomi, Sorosa fondu, LR Kultūras ministriju, VKKF paredzēts organizēt 
Rīgā 2008.gada novembrī un oktobrī.  

 
LNB nākotnes perspektīvas un prioritātes nosaka jaunās valdības deklarācija: 

Vispārpieejami informācijas pakalpojumi  

5.51. Panāksim, lai tradicionālās un elektroniskās bibliotēkas, kā arī tos vienojošais informācijas tīkls 
kļūst par būtisku informācijas saņemšanas instrumentu mācībām un darbam, tajā skaitā turpinot 
īstenot Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansēto Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas jeb 
Gaismas tīkla projektu; padarīsim bibliotēkas arī par novadpētniecības, kultūras un uzņēmējdarbības 
atbalsta institūcijām kā atvērtu sabiedrisko telpu cilvēku kontaktiem un vietējo kopienu veidošanai.  
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5.52. Nodrošināsim Latvijas Nacionālās bibliotēkas strukturālo attīstību kā valsts bibliotēku tīkla 
centrālajam mezglam un koordinatoram (tai skaitā, īstenojot Nacionālās digitālās bibliotēkas 
projektu), citu bibliotēku infrastruktūras renovāciju, modernizāciju un informācijas pieejamību tajās, 
kopumā nodrošinot reālu informācijas pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam, interaktīvu vidi 
sabiedrības izglītības, jaunrades, kultūras vajadzību apmierināšanai. 

5.53. Nodrošināsim kvalitatīvi jauna līmeņa Latvijas kultūras un atmiņas institūciju mantojuma 
digitālā krājuma izveidi; veidosim vienotu informācijas tehnoloģiju vidi kultūras mantojuma 
saglabāšanai, digitalizēšanai un pieejamībai; īstenosim vienotu pieeju digitalizētajam mantojumam 
izglītības, zinātnes un mūžizglītības vajadzībām; līdz 2010.gadam īstenosim savietota arhīvu, muzeju 
un bibliotēku elektroniskās informācijas portāla izveidi; nodrošināsim kultūrizglītības informācijas 
sistēmas izveidi un mācību procesu un materiālu modernizāciju, turpinot profesionāli izmantot ES 
līdzekļus; attīstīsim Latvijas Kultūras karti, veidojot to par vispilnīgāko faktoloģisko materiālu 
pamatotu attīstības lēmumu pieņemšanai 

Kultūra 

9.1. 2008.gadā uzsāksim Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Liepājas koncertzāles celtniecību, 
līdztekus projekta stadijā attīstot citus nozīmīgus kultūras objektus, kuri tiks īstenoti līdzsvaroti ar 
valsts ekonomiskās izaugsmes tempiem.  

9.14. Nodrošināsim pienācīgu valsts arhīvos glabājamā dokumentārā mantojuma saglabāšanu un 
pieejamību; izveidosim Nacionālo arhīvu, apvienojot valsts arhīvus; aktīvi izmantojot jaunās 
tehnoloģijas, veidosim Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu; līdz 2010.g. īstenosim savietota 
arhīvu, kino, muzeju un bibliotēku elektroniskā kataloga izveidi, turpinot profesionāli izlietot ES fondu 
līdzekļus. 

LNB budžeta un pakalpojumu dinamika (2002-2008) ir izteikti pozitīva: profesionāls 
personāls, konkurentspējīga darba samaksa, augsti vērtējama darbinieku metodiskā un 
konsultatīvā kompetence. 
 

LNB Mācību centra piedāvājums 

Saskaņā ar vienošanos starp valsts aģentūru ”Kultūras informācijas sistēmas” un 
Latvijas Nacionālo bibliotēku, LNB Mācību centrs 2007.gada laikā ir organizējis 
bibliotekāru profesionālās pilnveides kursus un seminārus, kuros ir mācījušies 528 
bibliotekāri.  
 
2007.gadā izstrādātas vairāki jauni kursi – „Vācu valoda bibliotekāriem”; 
„Informācijas meklēšana ALEPH500 datubāzēs”, centra darbinieki un lektori 
piedalījušies Bila un Melindas Geitsu fonda projekta integrēšanā kopīgā LNB 
tālākizglītības un profesionālās pilnveides koncepcijā, ka’arī atsevišķu kursu izstrādē.   
9 apmācību grupu “Profesionālās pilnveides pamatzināšanu programmā” dalībnieki 
apguvuši bibliotekārās pamatzināšanas un aktualizējuši teorētiskās un praktiskās 
iemaņas, notikusi vērtējuma anketu analīze. 
 
Notikusi moduļa “Angļu valoda bibliotekāriem” darbības koordinēšana 8 Latvijas 
pilsētās, līgumu slēgšana ar lektoriem, konsultēšana, monitorings. 
 
3.moduļa “Informācijas meklēšana internetā” ietvaros notikusi 3 jaunu lektoru 
apmācību organizēšana, kā arī 4 bibliotekāru grupas piedalījušās šajā 24 stundu 
programmā.  
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Vāciijas vieslektores no Heikes Birgeres-Ellermanes vadībā noticis seminārs 
bibliotēku darbiniekiem par papīra teātra paņēmienu izmantošanu bibliotēkas 
pasākumos „No papīra līdz uzvedumam” (11. – 12.05.), izsniegti 61 apliecinājumi 
LNB Mācību centra aktivitātes popularizētas bibliotekāru konferencēs  un mājas lapā 
www.lnb.lv.  
 
Mācību centrā kopumā nodarbināti 5 LNB darbinieki, tostarp 3 BAI darbinieki. 
 
LNB Mācību centra piedāvājums 2008.gada 1.pusgadā 

– Bila un Melindas Geitsu fonda mācību programmas 
– Informācijas tehnoloģiju un programmatūru apguve 
– Saskarsmes, marketinga, vadības un komunikāciju prasmju apguve 
– Lasītāju izpēte 
– Lasītāju motivācija 
– Dažādi mācību kursi 
– Mācību stratēģija 2.pusgadam. 
 

Tēma, problēma Laiks 
Elektroniskais paraksts bibliotekāriem Janvāris - maijs  
Informācijas tehnoloģiju un programmatūru apguve, prasmes par tām 
konsultēt lasītājus 

Janvāris - maijs  

Saskarsmes, marketinga, vadības un komunikāciju prasmju apguve Janvāris - maijs  
Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas iemaņu uzlabošana  Janvāris - maijs  
Efektīvas pasniegšanas metodes  Janvāris - maijs  
Inovatīvā darbība bibliotēkās   Janvāris - maijs   
Mūžizglītības aktuālas problēmas  Janvāris - maijs  
Lasītāju izpēte  Janvāris - maijs  
Bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā un bibliotēku attīstības plānošana  Janvāris - maijs   
Lasītāju motivācija  Marts - maijs  

 

Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības 
raksturojums 

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, kā valsts nozīmes bibliotēka, sniedz metodisko un 
konsultatīvo palīdzību fiziskām un juridiskām personām atbilstoši savam darbības 
virzienam kā to nosaka „Bibliotēku likums”. 
 
Tiek rīkoti semināri zinātniekiem un studentiem, bibliotēku speciālistiem, notiek 
bibliotēkas darbinieku konsultācijas par informācijas meklēšanu. Bibliotēkas 
darbinieki informē sabiedrību par bibliotēkas krājumu, pakalpojumiem un 
informacionālajām iespējām. 
 
Bibliotēka ir prakses vieta Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
Bibliotēkzinību un informācijas studiju programmas studentiem. 
 
Bibliotēkā tiek uzņemtas arī studentu grupas no citām augstskolām un koledžām, 
kuras vēlas iepazīties bibliotēkas krājumu, pakalpojumiem, vēsturi. 
 

http://www.lnb.lv/�
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Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālās bibliotēkas metodiskā un 
konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Fundamentālajai bibliotēkai (LLU FB) ir 
liela metodiskā darba pieredze. Lai gan Latvija ir viena no nedaudzajām valstīm 
pasaulē, kurā nekad nav bijis oficiālas valsts nozīmes bibliotēkas, neskatoties uz to, ka 
jau 20.gadsimta 70. gados runāts par centrālās lauksaimniecības bibliotēkas 
nepieciešamību, veikti priekšdarbi šādas bibliotēkas dibināšanai. Centrālā 
lauksaimniecības bibliotēka tā arī nav nodibināta, tomēr 1970.gada 27.martā ar PSRS 
Lauksaimniecības ministrijas pavēli Latvijas Lauksaimniecības universitātes  (LLA, 
LLU) Fundamentālā bibliotēka tika apstiprināta par metodisko centru Latvijas 
lauksaimniecības bibliotēkām. Tolaik lauksaimniecības bibliotēku tīklu veidoja triju 
lauksaimniecības zinātniskās pētniecības institūtu, 7 selekcijas izmēģinājumu staciju 
un 17 lauksaimniecības tehnikumu bibliotēkas. 
 
LLU FB sniedza metodisku palīdzību šīm lauksaimniecības bibliotēkām, veica 
sistēmas darba plānošanu, apkopoja un nosūtīja uz Maskavu pārskatus par 
lauksaimniecības bibliotēku darbu, veica pētījumus, organizēja kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumus utt. 
 
Šobrīd metodiskie pasākumi un konsultatīvais darbs atbilstoši jaunajām nostādnēm 
tiek veikts izmantojot informācijas tehnoloģijas. Mainījusies arī  lauksaimniecības 
bibliotēku sistēmā. Zinātniskās pētniecības institūti iekļauti LLU sastāvā, selekcijas 
izmēģinājumu stacijas likvidētas vai reorganizētas, tām vairs nav bibliotēku. 
Lauksaimniecības tehnikumi savukārt nodoti Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā, 
mainīts to profils un lauksaimniecības literatūra vairs netiek komplektēta, bet esošās 
bibliotēkas nav uzskatāmas par lauksaimniecības bibliotēkām. Pamatā tās kļuvušas 
par tipiskām skolu bibliotēkām. 
 
LLU FB meklē jaunus ceļus metodiskās palīdzības sniegšanā. Darbinieki gūst jaunas 
atziņas un pieredzi starptautiskajā Lauksaimniecības bibliotēku tīklā (Agricultural 
LIbraries Network, AGLINET). Bibliotēka palīdz Latvijas lauksaimniecības nozares 
dažādu institūciju darbiniekiem datubāzu izmantošanā, bibliogrāfiskā apraksta 
veidošanā, literatūras iegādē un citos jautājumos.  
 
LLU Fundamentālā bibliotēka sadarbojas ar: 

• Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas bibliotēkām, 
• Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” projektos iesaistītajām 

bibliotēkām, 
• Starptautiskā lauksaimniecības bibliotēku tīkla AGLINET bibliotēkām, 
• citām bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs. 

 
Svarīgs sadarbības partneris ir Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācijas Bibliotēku un dokumentācijas sistēmu nodaļa, kas organizē dažādas 
konferences un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus lauksaimniecības 
bibliotēkām, kā arī elektroniski izplata profesionālu informāciju. Nodibināti 
personiski kontakti ar daudzu pasaules valstu lauksaimniecības informācijas 
speciālistiem. Savstarpēja pieredzes apmaiņa un dažādu aktuālu problēmu risināšana 
notiek ar e-pasta un vēstkopu starpniecību. 
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Tā kā LLU FB pirmā valstī ieviesa elektronisko dokumentpiegādes sistēmu ARIEL, tā 
sniedza metodisko palīdzību LNB un citām bibliotēkām jautājumos, kas  saistīti ar šo 
sistēmu. Notiek pieredzes apmaiņa ar LNB par autoritatīvajām datubāzēm. LLU FB  
sniegusi metodisku palīdzību arī Jelgavas zinātniskai bibliotēkai sistemātiskā kataloga 
veidošanas, klasifikācijas, personāla apmācības un citos jautājumos. 
 
Liels metodiskais un konsultatīvais darbs ir ieguldīts, lai ieviestu bibliotēku 
informācijas sistēmu ALEPH 500. Kopš sistēmas ieviešanas LLU FB speciāliste Evita 
Valmane ALEPH 500 sistēmbibliotekāru un kopkataloga darba grupu ietvaros 
piedalījās konfigurācijas tabulu sagatavošanā sistēmas ALEPH 500 eksemplāru, 
kataloģizācijas, lasītāju reģistrācijas un OPAC moduļiem. Vienlaicīgi notika arī LLU 
FB Komplektēšanas, Kataloģizācijas, Mācību literatūras, Daiļliteratūras, Zinātniskās 
literatūras nodaļu un Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas 
depozītbibliotēkas darbinieku apmācība darbam ar ALEPH GUI moduļiem 
informācijas ievadīšanai, rediģēšanai un meklēšanai. 

 
ALEPH 500 moduļu metodiskais  nodrošinājums LLU FB 
Publiskajā katalogā (OPAC) GUI saskarnē bibliotēkas darbinieki ir izveidojuši 
bibliogrāfisko ierakstu norāžu formas un izstrādājušas literatūras atlasei kritērijus 
mēneša biļetenam „Jaunieguvumi”, kas tiek publicēts LLU FB mājaslapā,  izstrādāti  
metodiskie norādījumi par informācijas meklēšanu GUI saskarnē, akcentējot ierakstu 
atlasi pēc LLU FB lokālajiem laukiem. 
 
Eksemplāru modulī izstrādātā un tiek izmantota jaunieguvumu reģistrācijas metode, 
kas ļauj eksemplāru modulim daļēji pārņemt Komplektēšanas moduļa funkcijas. Tā kā 
izdevumu pasūtīšanai tiek izmantotas citas elektronisko sakaru iespējas, 
Komplektēšanas moduļa izmantošana tikai saņemtās literatūras reģistrācijai ir 
nelietderīga. Komplektēšanas modulis arī nedod iespēju ALEPH GUI vidē iegūt 
pārskatāmus datus pēc dažādiem LLU FB uzskaitei nepieciešamajiem kritērijiem. 
Tāpēc LLU FB eksemplāru reģistrācija tiek veikta tikai Eksemplāru modulī, kurā tiek 
norādīti dažādi bibliotēkas uzskaitei būtiski dati. Krājumu uzskaitei nepieciešamās 
ziņas pēc Eksemplāru modulī ievadītajiem kritērijiem var iegūt, izmantojot SQL 
vaicājumvalodu. No ALEPH 500 Oracle tabulām ar SQL vaicājumvalodas 
starpniecību atlasītie dati tiek importēti Access datubāzē, kur tiek veidotas 
nepieciešamās formas un pārskati (inventāra grāmatu, aktu un pavadzīmju formas).  
Sagatavots metodisks materiāls „Dokumentu reģistrēšana Eksemplāru modulī”. 
 
Kataloģizācijas modulī izstrādāts datu ievades šablonus lokālajām datubāzēm 
(pasniedzēju publikāciju, autoratbildības, kursu kataloga datu bāzēm). Lai veicinātu 
MARC21 standarta labāku apguvi, tiek veidots sarežģītu apraksta gadījumu un 
kopkataloga darba grupas lēmumu arhīvs. 
 
Abonementa modulī izstrādāti principi Vienotās lasītāju datubāzes ierakstu lokālās 
daļas aizpildīšanai un ikgadējai aktīvo lasītāju reģistrācijai. Sagatavots metodisks 
materiāls „Lietotāju reģistrācija”, tiek veikti sistēmas testi un priekšdarbi 
automatizētās izsnieguma reģistrācijas ieviešanai. 
 
SBA modulī, balstoties uz ALEPH500 dokumentāciju, izstrādāts metodisks materiāls 
„SBA”, šobrīd tiek veikti sistēmas testi SBA moduļa ieviešanai. 
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LLU FB lokālo datubāzu metodiskais nodrošinājums 
 
LLU mācībspēku publikāciju bibliogrāfiskajai datubāzei izstrādāti nosacījumi  
monogrāfiju un analītisko aprakstu ievadīšanai. Lai nodrošinātu vispusīgu datu atlasi, 
sastādīts metodisks līdzeklis „Bibliogrāfiskā apraksta veidošana datubāzē FBA01”, 
noteikti kritēriji bibliogrāfisko datubāzes sasaistei ar LLU lokālo personvārdu / 
nosaukumu autoritatīvo datu bāzi. 
 
LLU lokālo personvārdu / nosaukumu autoritatīvajai datubāzei izstrādāti izveides 
principi, noteikta struktūra, apgūta autoritatīvo datu ievades metode, izstrādāti  
indeksācijas un ierakstu saišu izveides principi. 
 
Autoritatīvajai datubāzei „Lauksaimniecības tēzaurs AGROVOC un AGRIS/CARIS 
priekšmetu kategorijas” LLU FB izstrādāta datu konversijas specifikācija, programmu 
ierakstu konvertēšanai no AGROVOC datu bāzes (Access) MARC formātā, izveidota 
datubāzes struktūra ALEPH 500 vidē un tās sasaiste ar kopkataloga un LLU 
mācībspēku publikāciju bibliogrāfiskajām datubāzēm. 
 
LLU FB kursu kataloga datubāzei LLU FB izveidota datubāzes struktūra un izstrādāta 
alternatīvu metode kursa apraksta sasaistei ar bibliogrāfisko un eksemplāru 
informāciju. 
 
Pieredzes apmaiņa 
Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” darba grupu ietvaros 

 
Bibliotēkas darbinieki aktīvi piedalās v/a KIS darbā. Viņi sagatavojuši ieteikumus 
atsevišķu jautājumu risināšanai Kataloģizācijas, UDK, Sistēmas darba grupām, 
koncepcijas „Vienota autoritatīvo ierakstu izveides sistēma Latvijas bibliotēkām” 
izstrādei. Veikta UDK datubāzes rādītāju struktūras un Palīdzības datņu  
pilnveidošana, pārejot uz ALEPH 500 14.2 versiju. Bibliotēkas darbinieki sniedz 
individuālas konsultācijas datubāzu tabulu konfigurācijas, SQL vaicājumvalodas 
izmantošanas u.c. jautājumos. 
 
Visos uzskaitītajos darba procesos LLU FB sniedz konsultācijas citām bibliotēkām un 
informācijas institūcijām. 

 
Sadarbība Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas ietvaros 

 
LLU FB sadarbojas ar LAB Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) 
ietvaros. Bibliotēkas darbinieki piedalās LATABA Automatizācijas, Bibliogrāfijas, 
Kataloģizācijas un klasifikācijas, Komplektēšanas, Lasītāju apkalpošanas, 
Profesionālās izglītības, Starpbibliotēku abonementa komisiju darbā. 
 

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas metodiskā un konsultatīvā 
darba raksturojums 

Metodisko darbu RTU ZB vada un koordinē Metodiskā padome, kas izskata 
tehnoloģisko procesu organizācijas un kvalitātes jautājumus, koncepciju, izstrādņu, 
nolikumu, instrukciju un atgādņu projektus, veicina pieņemto metodisko lēmumu un 
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progresīvās pieredzes ieviešanu, stimulē kvalifikācijas paaugstināšanu, pieredzes 
apgūšanu utt. Darbojas saskaņā ar nolikumu. Metodiskajā padomē pieņemto lēmumu 
izpilde obligāta. 
Specifisku tehnoloģisku jautājumu izlemšanai tiek veidotas darba grupas, iesaistot 
attiecīgos speciālistus. 
Metodiskā un konsultatīvā darba virzieni: 

1. metodiskā palīdzība filiālēm visos darba procesu organizācijas jautājumos; 
2. konsultāciju sniegšana dažādos darba procesa jautājumos citām LATABA 

bibliotēkām; 
3. kvalifikācijas pasākumu (semināru, lekciju, nodarbību u.c.) organizēšana 

bibliotēkas darbiniekiem un piedalīšanās šādos pasākumos valsts līmenī; 
4. citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku pieredzes apgūšana un ieviešana; 
5. piedalīšanās v/a KIS darba grupās (LATLIBNET padomē, Sistēmas grupā,  

Lietotāju automatizētās apkalpošanas, VLK, Kopkataloga un Klasifikācijas 
grupās);  

6. līdzdalība standartu izstrādāšanā (LVS 195: 1999 „Bibliogrāfiskais apraksts. 
Monogrāfiskie izdevumi”); 

7. stažēšanās ārzemju bibliotēkās (Helsinku Tehnoloģiskās universitātes 
bibliotēkā 2001.g. (1 mēn.); Zviedrijas Karaliskā Tehnoloģijas institūta 
bibliotēkā 2003.g. ); 

8. darbinieku apmācība IKT iemaņās V/a KIS kursos (Baltijas Datoru 
akadēmija); 

9. jauno bibliotēkas darbinieku apmācības; 
10. bibliotēkas darbinieku tālākizglītības jautājumu risināšana; konsultācijas un 

sadarbība ar citu bibliotēku darbiniekiem par bibliotekāro procesu. 
 

Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas metodiskā un konsultatīvā darba 
raksturojums 

Bibliotēka sniedz metodisko un konsultatīvo palīdzību fiziskām un juridiskām 
personām par informāciju, tās avotiem un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par 
resursiem un pakalpojumiem, kādi pieejami citās bibliotēkās. 
 
Metodiskā un konsultatīvā darba virzieni 
 
Bibliotēka ir prakses vieta Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
Bibliotēkzinātņu un informācijas zinātņu studiju programmas studentiem. No 2000.-
2005.gadam  praksi apguvuši 11 studenti; 
 
Bibliotēkā tiek uzņemti visi interesenti (augstskolas “Turība” pārstāvji, medicīnas 
koledžu pārstāvji, Latvijas un ārvalstu augstskolu vadītāji, speciālisti u.c.), kas vēlas 
iepazīties ar bibliotēkas pakalpojumiem, resursiem, vēsturi un interjeru; 
 
Bibliotēka piedalās Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas bibliogrāfiskā koprādītāja 
“Ārzemju periodiskie izdevumi Latvijas bibliotēkās un informācijas centros” 
veidošanā, nosūtot ik gadu informāciju par ārvalstu periodiskajiem izdevumiem, kas 
atrodas RSUB; 
 



© Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts, 2007 49

Bibliotēka piedalījās LATABA veiktajā Latvijas zinātnisko bibliotēku fondu satura 
dziļuma vērtēšanā, šobrīd turpina Bibliotēkas komplektēšanas politikas izstrādi. 
Veidojot komplektēšanas politiku, RSUB plāno sadarboties ar v/a “Latvijas 
Medicīnas bibliotēka”. Jāatzīmē, ka, ņemot vērā salīdzinoši atšķirīgos finansējumus 
uz vienu lasītāju, būtu nosakāmas katras bibliotēkas komplektēšanas virzienu 
prioritātes; 
 
Bibliotēkas elektroniskajā lokālajā datubāzē “Studiju priekšmetu programmu 
nodrošinājums ar informācijas avotiem” tiek norādīti ne tikai RSUB resursi, bet arī 
sniegta informācija par kopkatalogā esošajām grāmatām, aicinājumi izmantot SBA 
pakalpojumus minēto izdevumu piegādei no citām bibliotēkām. Datubāzē tiek 
ievietota arī informācija par grāmatām, kuras nav pieejamas kopkatalogā, bet ir, 
piemēram, Eirobibliotēkā, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkā u.c., jo RSUB un 
Eiropas Studiju fakultātes studiju programmām ir saistoši tieši minēto bibliotēku 
resursi; 
 
Bibliotēkas pārstāvji piedalās v/a KIS projektos un to darba grupās (piemēram, 
projektos “LATLIBNET”, “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” u.c.); 
 
RSUB speciālisti dalās pieredzē, sniedz metodiskas konsultācijas LATABA 
bibliotēkām un piedalās asociācijas komisiju darbā; 

 
RSUB speciālisti Starptautisko standartu adaptēšanā  latviešu valodā: (LVS ISO 
2789:1998: Informācija un dokumentācija. Starptautiskā  bibliotēku statistika, LVS 
90:1998: Bibliogrāfiskais apraksts. Vispārīgie principi: BA(VP), LVS 259:2001: 
Bibliogrāfiskais apraksts. Elektroniskie resursi, LVS 196:1999: Bibliogrāfiskais 
apraksts. Seriālizdevumi: BA(S). 

 
RSUB Komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļas speciālisti sniedz konsultācijas 
RSU izdevniecībai par Universālo Decimālo klasifikāciju un konsultē dažādus 
interesentus ārpus universitātes par informācijas avotu iegādes iespējām un 
piegādātājiem; 
 
Bibliotēkas speciālisti, norakstot periodiskos izdevumus vai pārskatot to glabāšanas 
laiku, vienmēr precizē informāciju, vai minētie izdevumi ir pieejami arī citās attiecīgā 
profila bibliotēkās Latvijā; 
 
Sadarbība ar citām bibliotēkām notiek arī ar SBA un SSBA starpniecību, kā arī 
veidojot kopprojektus (piemēram, ar v/a “Latvijas Medicīnas bibliotēka” par 
finansējuma piesaisti kopīgu abu bibliotēku speciālistu ārvalstu semināru 
apmeklējumam, datubāzu iegādei u.c.); 
 
Bibliotēkas speciālisti nepārtraukti paaugstina kvalifikāciju, stažējoties ārvalstīs, 
apmeklējot kursus un seminārus, turpinot izglītību maģistrantūrā; 
 
Pasaules veselības organizācijas (PVO) (World Health Organization, WHO) 
depozītbibliotēkas Latvijā speciālisti, aktīvi organizējot izstādes u.c. informatīvus 
pasākumus, izveidojuši pastāvīgu sadarbību ar: 

- Latvijas Veselības veicināšanas centru; 
- Latvijas Diabēta asociāciju; 
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- AIDS Profilakses centru Latvijā; 
- Ceļu Satiksmes Drošības direkciju Latvijā; 
- Firmu Aventis Pasteur GmbH; 
- Firmu Glaxo Smitht Kline; 
- ANO Informācijas centru; 
- Valsts kancelejas Eirobibliotēku; 
- Eiropas Savienības Informācijas centru; 
- Latvijas Nacionālo bibliotēku,  
- v/a “Latvijas Medicīnas bibliotēka” un Latvijas Universitātes bibliotēku. 

 
Kā RSUB metodisko un konsultatīvo darbību var vērtēt arī RSUB padomes darbu, 
kurā iesaistīti gan mācībspēki, gan studējošo pašpārvaldes pārstāvji un kur sanāksmēs 
tiek pārrunāti, plānoti, prezentēti dažādi procesi universitātes studiju un zinātniskā 
darba informacionālā nodrošinājuma uzlabošanai; ikgadējo studējošo un mācībspēku 
plānoto apmācību par Bibliotēkas pakalpojumiem un resursiem un ikdienas lietotāju 
konsultēšanu par dažādām tēmām un jautājumiem. 

 

Latvijas Universitātes bibliotēkas metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības 
raksturojums 

Aktīvi darbojas 2004.gadā dibinātā LUB Krājuma komisija un 2005.gadā dibinātā 
LUB Metodiskā padome. 
 
LUB Krājuma komisija 
LUB Krājuma komisija savu darbību sāka 2004. gada 22. martā “Latvijas 
Universitātes bibliotēkas iespieddarbu un citu materiālu norakstīšanas un 
komplektēšanas paplašinātā komisija” vietā, paplašinot savas darbības uzdevumus. 
Komisijas mērķis ir nodrošināt LUB krājuma mērķtiecīgu attīstību, veicot šādus 
uzdevumus:  
● koriģēt un papildināt Bibliotēkas krājuma attīstībaskoncepciju; 
● noteikt dokumentu atlases kritērijus un kārtību; 
● koordinēt dokumentu kustību starp Bibliotēkas krājumiem; 
● atlasīt dokumentus grāmatu krātuvei  
● lemt par dokumentu norakstīšanu; 
● izskatīt Krājuma komisijai iesniegtos jautājumus. 
 
Komisijā darbojas astoņi bibliotēkas speciālisti. Komisijas sēdēs parasti tiek izskatīti 
aktuāli jautājumi par krājuma problēmām, saistībā ar LR likumdošanu un LUB darba 
specifiku. Komisijas darba laikā sagatavota „LUB krājuma attīstības koncepcija”. 
Koncepcijas izstrādes procesā liela nozīme tika pievērsta asignējuma politikai jeb 
finansējuma nodrošināšanai, krājuma veidošanas pārvaldei, krājuma veidošanai 
u.c.būtiskiem komponentiem krājuma veidošanas procesā.  
 
Krājuma veidošanas koncepcijā viena sadaļa attiecas uz Reto izdevumu un rokrakstu 
nodaļas krājumu. Šai krājuma daļai tika pievērsta pastiprināta uzmanība, tiek 
pārskatīta nodaļas krājuma veidošanas politika, saglabāšana, restaurācija un 
konservācija. Bibliotēkai nav tradīciju, šobrīd tiek strādāts pie speciālistu piesaistes un 
bibliotēkas speciālistu kvalifikācijas celšanas, kas spētu strādāt ar šo krājuma daļu, 
atbilstoši jaunākajām tendencēm darbā ar retiem izdevumiem un rokrakstiem. Notiek 
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regulāra krājuma kvalitātes izvērtēšana,t.sk. dāvinājumu; sagatavota krājuma 
izslēgšanas instrukcijas iestrādne. 
 
LUB Metodiskā padome 
Lai nodrošinātu LUB ar nepieciešamo tehnoloģiskiem un metodiskiem procesiem 
saistītu koordinētu lēmumu pieņemšanu, kopš 2005. gada augusta LUB darbojas 
Metodiskā padome. Laika periodā no augusta līdz decembrim notikušas 6 sēdes.Vieni 
no pirmajiem jautājumiem, kas sēdēs tika izskatīti bija: 
● ALEPH 500 moduļu pieejamība un izmantošana LUB; 
● izmaiņas periodisko izdevumu uzskaitē, tradicionālo kartīšu katalogu organizācija  

LUB struktūrvienībās utt. 
 
LUB Metodiskai padomes kompetencē ir arī tehnoloģiju organizācijas jautājumi. 
Krājuma komisijas un Metodiskās padomes darba pieredze un risinājumi noder citu 
izglītības iestāžu darbinieku konsultēšanai un profesionālu jautājumu risināšanai 
kopīgi ar citām valsts bibliotēkām. LUB galvenie speciālisti regulāri sniedz 
metodiskās konsultācijas un piedalās citu Latvijas bibliotēku darbinieku apmācībās. 
 
LATABA 
LUB aktīvi piedalās Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijā un tās komisiju darbā, 
lai kopā ar citām valsts akadēmiskajām, zinātniskajām un speciālajām bibliotēkām 
sadarbotos un kooperētos profesionālu jautājumu risināšanā. No 2005.gada LUB 
direktore Iveta Gudakovska ir asociācijas valdes locekle. 
 
Profesionālā pilnveide 
Domājot par LUB darbinieku nepārtrauktu profesionālo izglītošanu, LUB 
administrācija regulāri organizē darbiniekiem lekcijas un kursus par bibliotekārā 
darba un ar to saistītiem jautājumiem. Nodarbības vada bibliotēku nozares 
akadēmiskais personāls un Latvijas bibliotēku labākie speciālisti. 2004.un 2005.gadā. 
notikušas šādas lekcijas: 
● Bibliotekāra un bibliotēkas tēla savstarpējas sakarības; 
● Informācijas organizēšana bibliotēku elektroniskajos katalogos; 
● Bibliotēku sistēma Spānijā; 
● Krājuma komplektēšana internetā; 
● Vācu valoda bibliotēku darbiniekiem; 
● Franču valoda: ievadkurss. 
 
LUB personāls iesaistīts VVBIS mācību programmās atbilstoši piešķirtajām 
dalībnieku kvotām. LR IZM ir apstiprinājusi LUB izstrādāto pedagoģiskās pilnveides 
36 stundu programmu „Interneta izmantošana informācijas resursu meklēšanā un 
izguvē” (Programmas kods A2-9014910051) izglītības iestāžu bibliotekāriem tās 
realizēšanai līdz 2007.gadam. Programmu direktore ir I.Gudakovska, to realizē 
bibliotēkas galvenie speciālisti, apmācītās grupas augsti vērtējušas gan programmas 
saturu, gan lektoru sniegumu. 
 
2005.gada nogalē LUB noslēdza vienošanos ar v/a „Kultūras informācijas sistēmas” 
par sadarbību Latvijas izglītības iestāžu bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides 
nodrošināšanā. Gada laikā LUB nodrošināja profesionālās pilnveides programmu 
līgumā paredzēto saistību apjomā. 
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Mācību klase 
2005.gadā, realizējot LU Akadēmiskās attīstības projektu, iekārtota mācību klase ar 
14 darbstaciju vietām informācijas tehnoloģiju apguvei. Mācību klasē tiek apmācīts 
LU personāls: mācībspēki, studenti, bibliotekāri, kā arī citi profesionāļi maksas kursu 
un citu līgumu ietvaros. 
 
Studentu prakšu vadīšana 
Bibliotēka ir LU Sociālo zinātņu fakultātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes 
studiju programmu profesionālo prakšu norises bāze. Katru gadu visu kursu studentu 
grupām tiek vadītas prakses saskaņā ar fakultātes mācībspēku sastādītajām 52 
programmām. 
 
Bibliotēkā tiek organizētas topošo bibliotekāru un informācijas speciālistu noteiktu 
studiju kursu praktiskās nodarbības. Veidojas sadarbība ar Latvijas Kultūras koledžu 
par bibliotēku zinātnes nodaļas studentu prakšu nodrošināšanu. 
 
Publikācijas 
Profesionālo jautājumu risināšanai nozīmīgs atbalsts ir LUB speciālistu uzstāšanās 
profesionālās konferencēs, semināros un tiem sekojošās publikācijas 2005.gadā 
izstrādāta un iesniegta publicēšanai LU Akadēmiskā apgādā, E.Ozoliņas metodiskā 
izstrādne, kas ir veltīta rekatoloģizācijas jautājumiem Latvijas akadēmiskajās 
bibliotēkās. 
 
Konferences un semināri 
No 2004.līdz 2005. gadam LUB organizējusi 3 starptautiskus seminārus. Par tradīciju 
veidojas novembra starptautiskie semināri augstskolu bibliotēku speciālistiem. 2004. 
gada 17. novembrī notika starptautisks seminārs ,,Augstskolu bibliotēku krājuma 
komplektēšanas aktualitātes”, kurā tika nolasīti 6 referāti un prezentēts bibliotēkas 
darbinieces Mārītes Upenieces izstrādātais metodiskais izdevums, kas sasaucās ar 
semināra tēmu ,,Bibliotēku krājuma komplektēšanas procesa informacionālais 
nodrošinājums”. Semināru apmeklēja 60 Latvijas augstskolu bibliotēku speciālisti. 
 
2005. gada jūnijā notika LUB organizēts starptautisks simpozijs: ,,Elektronisko 
publikāciju un pilna teksta datubāzu izmantošanas pieredze augstskolas bibliotēkā’’. 
Simpozija ietvaros gan LUB darbinieki, gan Viļņas universitātes bibliotēkas 
darbinieki nolasīja 2 referātus, diskutēja par studentu un mācībspēku mācībām, 
mārketinga jautājumiem u.c. praktiskām apmācību problēmām. Simpozija laikā tika 
demonstrēta LUB izstrādātā datubāze ,,Vēstures un filozofijas fakultātes 2004/2005.g. 
vēstures bakalauru darbu pilna teksta datubāze’’, kas tapa pilotprojekta ietvaros, 
sadarbībā ar LU Vēstures un filozofijas fakultātes darbiniekiem. Simpozijā piedalījās 
16 LUB darbinieki un 11 Viļņas universitātes bibliotēkas darbinieki. Divu dienu ilgajā 
simpozijā abu augstskolu bibliotēku speciālistiem bija lieliska iespēja diskutēt par 
efektīvāku datubāzu izmantošanu. 
 
2005. gada 23. novembrī LUB sadarbībā ar v/a ,,Kultūras informācijas sistēmas’’ 
organizēja starptautisku semināru „Augstskolu bibliotēku lietotāju apkalpošanas 
aktualitātes: kopīgais un atšķirīgais”. Semināra programmu veidoja 4 sesijas: 
„Augstskolu bibliotēku lietotāju apkalpošana: kopīgais un atšķirīgais”, „Automatizētā 
grāmatu izsniegšana, saņemšana, rezervēšana”, „Augstskolu bibliotēku pakalpojumi”, 
„Klientorientētas bibliotēkas vide”. Semināra tika nolasīti 17 referāti, t.sk., 5 referenti 
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bija no Lietuvas un Igaunijas bibliotēkām. Trīs referenti bija LUB darbinieki: V. 
Liepkalne „LUB sniegto pakalpojumu atbilstība LU mācībspēku un zinātnisko 
līdzstrādnieku informacionālajām vajadzībām”, Ilga Rampāne „LUB pieredze 
lietotāju automatizētā apkalpošanā: problēmas, risinājumi”, Irina Tiško „LUB SSBA 
jaunās iespējas lietotāju apkalpošanā”. Seminārā piedalījās  Latvijas augstskolu 
bibliotēku speciālisti, LU adminsitrācijas pārstāvji, LU studenti un skolu bibliotekāri. 
Pavisam semināru apmeklēja 100 interesentu, kas apliecina LUB semināru aktualitāti 
un nepieciešamību profesionālām aprindām, kā arī organizēšanas  profesionālalitāti.  
 
Sadarbība ar citām profesionālām organizācijām Latvijā 
LUB ir vairāku gadu sadarbība ar: 
● Latvijas skolu bibliotekāru asociāciju, 
● Latvijas Bibliotekāru biedrību. 
 
LU ir vairākus gadus ilga sadarbība ar Bornholmas (Dānija) izglītības centru. 
2005.gadā projekta ietvaros divi LU Bibliotēkas darbinieki, kopā ar Latvijas izglītības 
iestāžu bibliotekāriem vienu nedēļu stažējās Bornholmas izglītības centrā. Stažēšanās 
laikā tika iepazīta Dānijas izglītības sistēma, īpaša uzmanība tika pievērsta augstākās 
bibliotekārās izglītības raksturojumam un Dānijas bibliotēku sistēmai. 
 

V/a Latvijas Medicīnas bibliotēka metodiskā un konsultatīvā darba raksturojums 

1. Palīdzība bibliotēkas lietotājiem informācijas meklēšanā, informācijas resursu 
apguvē un dokumentu piegādē. 

2. Apmācības bibliotēkas darbiniekiem. 
3. Apmācības bibliotēkas lietotājiem informācijas meklēšanā datubāzēs, interneta 

tīklā, elektroniskajā katalogā. 
4. Grupu apmācības studentiem bibliotēkas un elektroniskā kataloga lietošanā. 
5. Atbalsts LU Sociālo zinātņu fakultātes Bibliotēkzinātnes un informācijas 

zinātņu nodaļai studentu prakšu organizēšanā. 
6. Metodiskās konsultācijas medicīnas iestāžu bibliotēkām par komplektēšanas, 

kataloģizācijas, uzskaites, bibliogrāfisko uzziņu, starpbibliotēku abonementa 
darbu. 

7. Pārskatu apkopošana par bibliotēku darbību Centrālajai statistikas pārvaldei un 
ministrijai. 

8. Dalība sabiedrisko profesionālo organizāciju darbā: 
 

Latvijas Medicīnas bibliotēka piedalās Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas  
Automatizācijas, Bibliogrāfijas, Komplektēšanas, Lasītāju apkalpošanas, 
Profesionālās izglītības, Starpbibliotēku abonementa komisiju darbā, daudzi 
darbinieki ir LBB, Baltijas valstu medicīnas bibliotēku asociācijas (BAML), (Latvija, 
Lietuva, Igaunija) priekšsēdētāja v/a LMB direktore, Ziemeļvalstu Medicīnas un 
veselības informācijas asociācija (NAMHI) v/a LMB direktore ir valdes locekle, 
Eiropas Veselības informācijas un medicīnas bibliotēku asociācija (EAHIL) v/a LMB 
direktore ir EAHIL Newsletter izdevniecības valdes locekle, ASV Medicīnas 
bibliotēku asociācijas (MLA) dalībniece. 
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15. Reģionālās konsultatīvās aktivitātes 

Saskaņā ar Bibliotēku likumu, katrā rajonā un republikas pilsētā ir viena reģiona 
galvenā bibliotēka, kas koordinē un vada vietējas nozīmes bibliotēku darbu. Reģionu 
galvenās bibliotēkas ir arī VVBIS un BMGF projekta atbalsta centri, jo tajās izvietoti 
reģionālie serveri, tiek veidoti reģionālie elektroniskie kopkatalogi un reģionālās 
datubāzes. Vairākās reģionu galvenajās bibliotēkas BMGF projekta rezultātā izveidoti  
reģionālie mācību centri. Reģiona galvenās bibliotēkas statusu iegūst saskaņā ar 
Bibliotēku likumā un MK 2007.g. 29.augusta Bibliotēku akreditācijas noteikumos (Nr. 
709) noteikto bibliotēku akreditāciju. 

 
Pētījuma rezultāti rāda, ka par galveno reģionālo aktivitāti uzskatāmi reģionu galveno 
bibliotēku organizētie  sava reģiona publisko bibliotēku pasākumi – mēneša semināri, 
kuros aizvien biežāk piedalās arī skolu bibliotekāri, un, kuri guvuši plašu bibliotekāru 
atsaucību. Labi vērtēti valsts nozīmes bibliotēku speciālistu izbraukumi uz 
reģionāliem un lokāliem semināriem, bibliotēku vizitācija. Izteikti vēlējumi un 
aicinājumi KM un LNB speciālistiem biežāk un aktīvāk piedalīties reģionālajos 
pasākumos, biežk ciemoties mazajās bibliotēkās. Vairāk jāstrādā pie skolu 
bibliotekāru integrēšanas publisko bibliotekāru vidē, savstarpējas informācijas 
apmaiņas un labākās darba prakses popularizēšanas. 
 
Līdz ar akreditāciju reģionālās bibliotēkas ir uzņēmušās atbildību par sava reģiona 
visām bibliotēkām, te vajadzīgas nopietnas procedūru izstrādes, finansējuma 
pamatojumi un risinājumi. Tas ir nopietns virziens, kurā jāiet. Iespējams, par šiem 
jautājumiem būtu organizējams speciāls pētījums. 
 

Latvijas Bibliotēku padome ir noteikusi šādas 28 reģionu galvenās bibliotēkas:  
 

N.p. 
k. 

Pilsēta/rajons Reģiona galvenā bibliotēka 

1. Rīga Rīgas Centrālā bibliotēka 
2. Daugavpils/ 

Daugavpils rajons 
Latgales Centrālā bibliotēka 

3. Jelgava/Jelgavas rajons Jelgavas Zinātniskā bibliotēka 
4. Jūrmala Jūrmalas Centrālā bibliotēka 
5. Liepāja/Liepājas rajons Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka 
6. Rēzekne/Rēzeknes rajons Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka 
7. Ventspils/Ventspils rajons Ventspils bibliotēka 
8. Aizkraukles rajons Aizkraukles pilsētas bibliotēka 
9. Alūksnes rajons Alūksnes pilsētas bibliotēka 
10. Balvu rajons Balvu rajona Centrālā bibliotēka 
11. Bauskas rajons Bauskas Centrālā bibliotēka 
12. Cēsu rajons Cēsu Centrālā bibliotēka 
13. Dobeles rajons Dobeles rajona Centrālā bibliotēka 
14. Gulbenes rajons Gulbenes bibliotēka 
15. Jēkabpils rajons Jēkabpils Galvenā bibliotēka 
16. Krāslavas rajons Krāslavas Centrālā bibliotēka 
17. Kuldīgas rajons Kuldīgas Galvenā bibliotēka 
18. Limbažu rajons Limbažu Galvenā bibliotēka 
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19. Ludzas rajons Ludzas pilsētas Galvenā bibliotēka 
20. Madonas rajons Madonas rajona bibliotēka 
21. Ogres rajons Ogres Centrālā bibliotēka 
22. Preiļu rajons Preiļu Galvenā bibliotēka 
23. Rīgas rajons Salaspils novada bibliotēka 
24. Saldus rajons Saldus bibliotēka 
25. Talsu rajons Talsu Galvenā bibliotēka 
26. Tukuma rajons Tukuma rajona Centrālā bibliotēka 
27. Valkas rajons Valkas pilsētas bibliotēka 
28. Valmieras rajons Valmieras bibliotēka 

 
 
Reģionālo mācību centru devums 
 
Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku 
attīstības projekta ietvaros izveidoti desmit reģionālie bibliotekāru mācību centri – 
Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Preiļos, Ogrē, Daugavpilī, Gulbenē, Valmierā un divi 
centri Rīgā (arī LNB mācību centrs te iekļauts). Katrā centrā iekārtota viena 
stacionāra un viena mobila datorklase, kas aprīkotas ar 12 datoriem lietotājiem, vienu 
datoru pasniedzējam, vienu serverdatoru un vienu multifunkcionālo iekārtu, kurā 
ietilpst printeris, skeneris un kopētājs. Stacionārās datorklasēs ir arī interaktīvā tāfele, 
bet mobilajās klasēs, kuras būs iespējams pārvietot reģiona ietvaros  un rīkot 
apmācības tuvāk klausītāju dzīves vietām, tāfeli aizstāj ekrāns un projektors, jo 
interaktīvā tāfele nav pielāgojama pārvietošanai. Visi datori aprīkoti ar iebūvētu 
viedkaršu lasītāju, lai nodrošinātu e-paraksta izmantošanas apmācību. 
 
Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” konkursa rezultātā ir izvēlējusies 
piemērotākos reģionālo mācību centru vadītājus – tie ir cilvēki ar darba pieredzi 
bibliotēku jomā, atbilstošu izglītību un nepieciešamajām iemaņām centru vadīšanā. 
Reģionālo mācību centru vadītāju uzdevums – koordinēt centra darbu un nodrošināt 
apmācības visiem pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem par dažādiem 
tematiem, tai skaitā par jaunāko programmatūru un interneta lietošanu,  elektronisko 
datubāžu izmantošanu, kā arī dažādiem tematiem, kas uzlabos bibliotekāru 
saskarsmes prasmi un palīdzēs jaunās zināšanas nodot bibliotēku apmeklētājiem.  
 
Paredzēts, ka reģionālie mācību centri tiks izmantoti ne vien Latvijas valsts un Geitsu 
fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta apmācībām, bet nākotnē 
kļūs par patstāvīgiem apmācību centriem ne tikai bibliotekāriem, bet arī 
iedzīvotājiem, līdzīgi kā tas ir jau noticis Geitsu fonda atbalstītā projektā Čīlē, kur 
reģionālie mācību centri ir kļuvuši par prestižākajiem mūžizglītības centriem valstī.  
 

Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības 
projekta reģionālie mācību centri 

 
Centrs Atrašanās vieta Rajoni, kurus apkalpo Vadītājs/a 

Ventspils reģionālais 
mācību centrs 

Ventspils 
bibliotēka  

Kuldīgas, Talsu un Ventspils 
rajona bibliotekāri 

Gints Gredzens 

Liepājas reģionālais 
mācību centrs 

Liepājas Centrālā 
Zinātniskā 
bibliotēka  

Liepājas un Saldus rajona 
bibliotekāri 

Gita Švarce 
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Centrs Atrašanās vieta Rajoni, kurus apkalpo Vadītājs/a 

Jelgavas reģionālais 
mācību centrs 

Jelgavas Zinātniskā 
bibliotēka 

Bauskas, Dobeles un Jelgavas 
rajona bibliotekāri 

Dzintra Punga 

Rīgas reģionālais 
mācību centrs 

Rīgas Centrālās 
bibliotēkas 
Bibliotēku dienests 

Jūrmalas pilsētas, Rīgas pilsētas, 
Rīgas un Tukuma rajona 
bibliotekāri 

Daiga Bērziņa 

Ogres reģionālais 
mācību centrs 

Ogres Centrālā 
bibliotēka 

Aizkraukles, Jēkabpils un Ogres 
rajona bibliotekāri 

Jautrīte Mežjāne 

Daugavpils reģionālais 
mācību centrs 

Daugavpils rajona 
padomes tautas 
izglītības un 
kultūras centrs 

Daugavpils un Krāslavas rajona 
bibliotekāri 

Terēzija Ūbele 

Preiļu reģionālais 
mācību centrs 

Preiļu rajona 
Galvenā bibliotēka 

Ludzas, Preiļu un Rēzeknes 
rajona bibliotekāri 

Sigita Brice 

Valmieras reģionālais 
mācību centrs 

Valmieras 
bibliotēka 

Cēsu, Limbažu, Valkas un 
Valmieras rajona bibliotekāri 

Gaida Arta 
Saukāne 

Gulbenes reģionālais 
mācību centrs 

Gulbenes 
bibliotēka 

Alūksnes, Balvu, Gulbenes un 
Madonas rajona bibliotekāri 

Sabīne Jefimova 

Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Mācību 
centrs 

Latvijas Nacionālās 
bibliotēka 

Reģionālo mācību centru 
vadītāji un rajonu galveno 
bibliotēku direktori, direktoru 
vietnieki un metodiķi. 

Dženija Dzirkale-
Maļavkina 

 
Visos reģionālajos mācību centros notiek publisko bibliotēku apmācības Bila un 
Melindas Geitsu fonda projekta ietvaros. Līdz projekta beigām infirmācijas 
tehnoloģiju izmantošanā un citās jomās paredzēts apmācīt 1 455 bibliotekārus, kas 
savukārt tālāk apmācīs apmēram 7 700 bibliotēku apmeklētājus. 
 

16. Vietējās konsultatīvās aktivitātes 

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu līdz 2009.gada vietējo 
pašvaldību vēlēšanām tiek veikta administratīvi teritoriālā reforma, veidojat novadus. 
Viens no galvenajiem sabiedrisko diskusiju jautājumiem ir pakalpojumu pieejamība. 
Kultūras un bibliotēku nozares politikas un normatīvajos dokumentos skaidri noteikti 
bibliotēku pakalpojumi pašvaldību teritorijās. "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–
2015.gadam. Nacionāla valsts" nosaka, ka novada centrālā bibliotēka ir novada 
bibliotēku metodiskais, konsultatīvais un koordinējošais centrs. 
Lokāla līmeņa konsultatīvās funkcijas veic vietējās nozīmes bibliotēkas novadu, 
pilsētu un pagastu teritorijās. Vietējas novada nozīmes bibliotēkas statusu 
akreditācijas rezultātā LBP piešķīrusi šādām bibliotēkām: 
 

Akreditētās novadu bibliotēkas 
Ērgļu pagasta bibliotēka (akreditēta, bet nav nomainījusi nosaukumu uz novada) 
Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka 
Ērgļu novada Sausnējas bibliotēka 
Iecavas novada Bērnu bibliotēka 
Iecavas novada Rosmes bibliotēka 
Iecavas novada Zālītes bibliotēka 
Iecavas novada Ziemeļu bibliotēka 
Iecavas novada Zorģu bibliotēka 
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Akreditētās novadu bibliotēkas 
Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka 
Ikšķiles novada Tīnūžu bibliotēka 
Ķeguma novada Rembates bibliotēka 
Ķeguma novada Tomes bibliotēka 
Ozolnieku novada Ānes bibliotēka 
Ozolnieku novada centrālā bibliotēka 
Ozolnieku novada Jaunpēternieku bibliotēka 
Ozolnieku novada Vainu bibliotēka 
Sabiles novada Abavas bibliotēka 
Sabiles novada bērnu bibliotēka 
Sabiles novada bibliotēka 
Salaspils novada bibliotēkas bērnu un jauniešu filiālbibliotēka „Avotiņš” 
Salaspils novada bibliotēkas Dienvidu filiālbibliotēka Dienvidu filiālbibliotēka 
Salaspils novada bibliotēkas Saulkalnes filiālbibliotēka 
Valgundes novada Tīreļu bibliotēka 
Valgundes novada bibliotēka 
 
Katra no 38 skolu bibliotekāru metodiskajām apvienībām 3-4 reizes gadā organizē 
kopīgās sanāksmes skolu bibliotekāriem. 
 
Nedrīkstētu aizmirst arī pagasta vai pilsētas lielākās bibliotēkas aktivitātes sadarbībā, 
piemēram, ar otru pagasta bibliotēku, vietējās skolas, baznīcas, citu vietējo iestāžu 
bibliotēkām. Arī te ir savs konsultatīvais aptvērums, kas nereti ir izšķirīgs šo 
bibliotēku ikdienā.  
 

17. Bibliotēku nozares eksperti par konsultatīvo darbu 

Pētījuma gaitā tika veikta bibliotēku nozares ekspertu izlases aptauja, kuras mērķis 
bija noskaidrot dažādu bibliotēku vadošo speciālistu viedokļus par metodisko un 
konsultatīvo darbu. 
 
Piedalīties aptaujā bija uzaicināti astoņu valsts nozīmes bibliotēku – Latvijas 
Medicīnas bibliotēkas, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas Universitātes 
bibliotēkas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālās bibliotēkas, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas, Patentu 
tehniskās bibliotēkas un Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas 
speciālisti. Aptaujā piedalījās tikai četru valsts nozīmes bibliotēku pārstāvji: Latvijas 
Medicīnas bibliotēkas direktores vietniece Diāna Rudzīte, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Fundamentālās bibliotēkas direktores vietniece Mārīte Krīvena, Patentu 
tehniskās bibliotēkas Bibliotēkas attīstības nodaļas vadītāja Valentīna Bojarinova, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūts.   
 
Kā redzams no anketu apkopojuma priekštati par konsultatīvo darbu, tā virzieniem un 
problemātisko aptvērumu ir visai plaši. Eksperti kopumā atzinuši, ka konsultatīvie 



© Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts, 2007 58

jautājumi aptver ne vien bibliotēku darba problemātiku, bet arī jautājumus, ko varētu 
klasificēt kā bibliotēku bez robežām. Ieskatīsimies anketu apkopojumā: 
 
Kādu virzienu Jūs kvalificētu kā metodiskais un konsultatīvais darbs? 

• Bibliotekāro jauninājumu izplatīšana, bibliotēku darba koordinācija un 
kooperācijas nodrošināšana, elektronisko informācijas resursu izmantošana 
bibliotēkās, bibliotēku darbinieku tālākizglītība, bibliotēku prakses un darba 
līmeņa analīze, statistikas analīze, metodisko materiālu izveide. LNB 
piedāvāja jēdziena konsultatīvais darbs skaidrojumu (skat. 12.lpp.), kas arī 
pieņemts par pētījuma pamatterrminu, proti, pieņemot, ka risināmā jautājuma 
metodes un metodika iekļaujas jēdzienā konsultatīvais darbs. 

 
Kādi ir metodiskā un konsultatīvā darba uzdevumi? 

• Sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas darba jautājumu risināšanā. 
Nodrošināt bibliotēku sistēmas vienlīdzīgu attīstību. Veicināt bibliotēku darba 
kvalitāti. 

• Izstrādāt un apzināt bibliotekārā darba organizējošos un reglamentējošos 
standartus. 

• Sniegt praktiskas atbildes, konsultācijas, ieteikumus un rekomendācijas, 
• Organizēt profesionālās izglītības analīzi un sagatavot ieteikumus. 
• Izveidot bibliotekārā darba kvalitātes vērtēšanas principus, piedalīties 

bibliotēku akreditācijas procesā. 
• Veicināt bibliotekāru profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, 

tālākizglītību, pieredzes apkopošanu un labākās pieredzes apmaiņas 
pasākumus. 

• Izstrādāt dokumentāciju, vadlīnijas un apkopot statistiku. 
• Sekmēt bibliotēku nozares teorētisko un lietišķo attīstību, vispārēju bibliotēku 

darba optimizāciju. 
• Savlaicīgi ieviest bibliotēku praksē pasaulē atzītus jauninājumus. 
 

Vai metodiskais darbs bibliotēku nozarē mūsdienās ir aktuāls un nepieciešams?  
• Visi eksperti atzina tā nepieciešamību, pamatojot, ka metodiskais darbs 

nodrošina bibliotekāro procesu koordināciju, kas maksimāli izslēdz procesuālo 
dublēšanu, ir konsultatīvs un informatīvs atbalsts darba procesu veikšanā un 
pilnveidošanā. 

• Vajadzētu būt vienam centram Latvijā, kurā varētu griezties, ja ir 
nepieciešams saņemt metodisko palīdzību un konsultācijas. Šis centrs 
koordinētu metodisko darbu un vajadzības gadījumā pieaicinātu vajadzīgos 
speciālistus metodiskās palīdzības un konsultāciju sniegšanai. LNB pietiekami 
labi pašreizējos apstākļos veic metodisko un konsultatīvo darbu. 

• Noteikti vajadzīgs, jo bibliotekāru funkcijas paplašinās, bibliotēkās tiek 
ieviesti jauni darba procesi, tradicionālie bibliotekārie darba procesi kļūst 
sarežģītāki. 

• Konsultatīvā darba aktualitāte ir vairāk nekā izteikta, jo sabiedrības un līdz ar 
to arī bibliotēku nozares mainība ir radikāla, rodas jauni pakalpojumi, mainās 
situācijas, prasības, vajadzības, elektroniskā vide prasa citus risinājumus, 
jaunus standartus, terminoloģiju, procesuālo kārtību. Visur vajadzīgi 
skaidrojumi, labākās pasaules pieredzes ieviešana utt. 
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Kurai bibliotēkai būtu jāuzņemas koordinējošā un centrālā loma metodiskā un 
konsultatīvā darba vadīšanā?  

• Saskaņā ar likumdošanas bāzi – Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. 
• Konsultatīvais darbs dublējas praktiski visās jomās, taču līmeņi un problēmu 

risinājuma dziļumi ir atšķirīgi. Galvenā loma, kā noteikts Bibliotēku likumā, ir 
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, protams, sadarbībā KM, LU, v/a KIS, 
zinātniskajām, speciālajām un citām  bibliotēkām un kultūras institūcijām.   

• Tā kā valsts nozīmes bibliotēkas, lai gan atrodas dažādās pakļautībās, ir viena 
līmeņa bibliotēkas, tad neredzu iespēju, kā viena bibliotēka varētu metodiski 
koordinēt un vadīt atšķirīgās nozarēs atšķirīgās pakļautībās un uz dažādu 
Satversmju un Nolikumu pamata darbojošās bibliotēkas. 

 
Tātad, te parādās viedoklis, kas, ka LNB nebūtu javeic konsultatīvās funkcijas 
bibliotēku nozarei. Taču ieteikuma, kas to varētu darīt diemžēl nav.  
  
Kāda varētu būt koordinācija ar citām valsts nozīmes bibliotēkām? 

• Gan horizontālā, gan vertikālā, gan līmeniskā (nacionālas, reģionālais, 
vietējais līmenis). LNB jānodrošina un jāpublisko izsmeļoša informācija kādas 
institūcijas un par kādiem jautājumiem atbild, kādi kolēģi un par kādiem 
jautājumiem konsultē. Latvijas bibliotēku portālā izvēršama un būtiski 
paplašināma iedaļa Bibliotekārs jautā bibliotekāram, paplašināma metodiskās 
informācijas pieejamība Latvijas bibliotēku  portālā un LNB mājaslapā. 

• Koordinācija ir nepieciešama konkrētu darbu veikšanā, kurā ir ieinteresētas 
visas vai konkrētas speciālizācijas bibliotēkas, nepieciešama skaidra un 
konkrēta atbildību deleģēšana. 

• Koordinācija specializētos jautājumos – apmācības, konsultācijas par 
specializētā krājuma izmantošanu un pakalpojumu sniegšanu. 

 
Vai valsts nozīmes bibliotēkai būtu nepieciešams specializēties (uzņemties 
centrālo lomu) kādā metodiskā un konsultatīvā darba virzienā/jomā?  

• Atsevišķas bibliotēkas varētu uzņemties šo lomu, piemēram, Patentu tehniskā 
bibliotēka, Latvijas Medicīnas bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Fundamentālā bibliotēka. 

• Ja ir nepieciešamība un finansējums, tā varētu būt atsevišķa vienošanās par 
konkrētu darbu veikšanu konsultatīvā un metodiskā darba jomā, ko varētu 
slēgt LNB ar attiecīgo nozares bibliotēku. Ja nozares ministrijas uzskata, ka ir 
nepieciešams metodiskais un konsultatīvais darbs un šo darbu veikšanai dod 
pietiekamu finansējumu, tad specifiskus, nozarei atbilstošus metodiskos, 
konsultatīvos un koordinācijas pasākumus varētu veikt attiecīgās nozares 
galvenā bibliotēka 

• Jā, jo neviena bibliotēka nespēs sniegt konsultācijas, piemēram, 
lauksaimniecībā, medicīnā vai patentinformācijā, izņemot šis nozares 
bibliotēkas. Taču te būtu jāveido speciālas līgumattiecības ar KM vai LNB, 
nodrošinot valsts finansējumu. 

 
Kas tiek darīts valsts līmenī? Kas netiek darīts valsts līmenī? Priekšlikumi 
konsultatīvās un metodiskās sistēmas pilnveidošanai, uzlabošanai. 

• Valsts līmenī: nav iekšējās komunikācijas starp bibliotēkām  
• Lokālā līmenī : metodiskā darba koordinēšana bibliotēkas specializācijā. 



© Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts, 2007 60

• Noteikti vajadzētu aktualizēt bibliotēku nozares normatīvo bāzi („Nacionālā 
bibliotēku krājuma veidošanas un izmantošanas kārtība” u.c. , kā arī saskaņot 
dokumentus ar citu nozaru dokumentu prasībām, īpaši finanšu (grāmatvedības) 
jautājumus u.c. 

• Patiesībā visos līmeņos (valsts, reģionālā, lokālā) tiek darīts ļoti daudz: 
1. Interesanti un saistoši starptautiski un nacionāli pasākumi: konferences, 

semināri, diskusijas, mācībsemināri utt. 
2. Reģionālās aktivitātes: kopēji publisko bibliotēku pasākumi – mēneša 

semināri, kuros piedalās arī skolu bibliotekāri guvuši plašu bibliotekāru 
atsaucību, valsts nozīmes bibliotēku speciālistu izbraukumi uz reģionāliem 
un lokāliem semināriem, bibliotēku vizitācija. Līdz ar akreditāciju 
reģionālās bibliotēkas ir uzņēmušās atbildību par sava reģiona visām 
bibliotēkām, te vajadzīgas nopietnas procedūru izstrādes, finansējuma 
pamatojumi un risinājumi. Tas ir nopietns virziens, kurā jāiet. 

3. Lokālais līmenis: pagasta, pilsētas galvenā bibliotēka sadarbībā ar, 
piemēram, otru pagasta bibliotēku, vietējās skolas, baznīcas, iestāžu 
bibliotēkām. Arī te ir savs konsultatīvais aptvērums, kas būtībā ir izšķirīgs 
šo bibliotēku ikdienā.  

4. Bibliotēku nozarē vislielākie draudi attīstībai ir teorētiskās informācijas 
vājais nodrošinājums. Pārāk maz ir nacionālu izdevumu, profesionālu 
publikāciju. Nav izvērsta nozares nacionālā profesionālā vide 
elektroniskajā pasaulē. Ar Bibliotēku Pasauli un dažiem blogiem vien 
nepietiek.  

5. Valsts līmenī: LNB jāizstrādā tā saucamais, valsts metodiskais ietvars / 
shēma. 

6. Lokālā līmenī: līdzīga shēma sagatavojama reģionālā un lokālā līmenī 
 
Kādās jomās metodiskais darbs netiek veikts (bibliotēkas, tēmas). Kas varētu 
uzņemties centrālo lomu? 

• Latvijas Nacionāla bibliotēka varētu uzņemties izstrādāt metodiskus 
materiālus  par elektronisko dokumentu piegādi (darba organizācijas principi, 
autortiesības, uzskaite, izsniegšana u.c.). 

• Metodisko līdzekļu izstrāde.  
• Metodiskās palīdzība un atbalsts. 
• Konsultācijas. 
• Plānota un koordinēta tālākizglītība un profesionālā pilnveide. 

 
Kādās bibliotēku darba jomās būtu nepieciešams nekavējoties nodrošināt 
metodisko palīdzību? 

• Vājākais posms: speciālās bibliotēkas. Pēc tradīcijas un normatīvaktiem: LNB 
šajā jomā jādarbojas daudz aktīvāk, neaizmirstot, ka šo bibliotēku specifikā 
var orientēties tikai cieši sadarbojoties ar pašām speciālajām bibliotēkām. 

• Būtiski paplašināms un aktivizējams  konsultatīvais  darba virziens skolu 
bibliotēkās. Aktivizējama LNB darbība šajā virzienā. Nopietni jāiesaistās 
reģionālajām bibliotēkām. 

• Jaunu lasītāju piesaistīšanas metodes un paņēmieni. 
• Bibliotēkas krājuma uzskaite (bibliotēkām nav vienotības šajā jautājumā), 

LVS EN ISO 2789 Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku 
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statistika – metodiskā materiāla izveide, priekšmetošana, autoritatīvo ierakstu 
veidošana, trūkst UDK tulkojuma latviešu valodā. 

• Digitalizācija, metadatu problēmas. 
• Metodisko līdzekļu un vadlīniju izstrāde atbilstoši bibliotēku veidiem.  
• Plānota un koordinēta tālākizglītība un profesionālā pilnveide. 
• Elektroniskie un poligrāfiskie krājumi: norakstīšanas stratēģija. 

 
Metodiskā un konsultatīvā darba informacionālais nodrošinājums 

• Bibliotēku konsultatīvā centra Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes 
literatūras lasītava: datubāzes, profesionālā literatūra un periodika 

1. LNB BAI pēc reorganizācijas uzsācis aktīvu darbību, 
2. izveidots Latvijas bibliotēku portāls, 
3. 2007.gadā nozīmīgi paplašināts speciālās informācijas komplektējums, 

palielināts finansējums, 
4. izvērtēts Z lasītavas krājums, izmantojot starptautiski atzīto 

Conspectus metodi. Taču Z lasītavas kā galvenās valsts nozīmes 
profesionālās informācijas nodrošinātājas piedāvājums varētu būt 
bagātāks un daudzveidīgāks, paplašinājums komplektējums, 
aktivizējams elektroniskās informācijas piedāvājums, palielināms 
finansējums, 

5. aktivizējama Z lasītavas publicitāte, 
6. īpaša uzmanība veltāma nozares interneta resursu nacionālā un 

starptautiskā līmenī pārlūkošanai un savlaicīgai informācijas 
izplatīšanai bibliotēku vidē, 

7. Z lasītavā nepietiekams komplektējums 
8. Z lasītava labi komplektēta, taču būtiski pilnveidojama pieejamība 

• Savas bibliotēkas kolekcija: datubāzes, profesionālā literatūra un 
periodika  

- Nepietiekoša  
- Bibliotēkā tiek veidots ļoti neliels krājums. Tiek izmantoti interneta 

resursi un citu bibliotēku (LNB, LUB u.c.) krājumi. 
 
Metodiskā un konsultatīvā darba finansiālais nodrošinājums. Aptuvenu 
finansējuma apjomu uzrādījušas  tikai viena bibliotēka 

• Finansējuma avoti šī darba veikšanai – valsts budžets, VKKF, KM atbalsts, 
citi projekti. 

• Finansējuma apjoms attiecībā pret bibliotēkas budžetu 1,4%.  
 
Bibliotēku likums nosaka, ka „valsts nozīmes bibliotēka sniedz metodisku 
palīdzību ikvienai bibliotēkai atbilstoši savam darbības virzienam”. Kā minētā 
likuma norma tiek realizēta Jūsu bibliotēkā? Kā izpaužas metodiskais un 
konsultatīvais darbs Jūsu bibliotēkā? 

• Tiek rīkoti semināri, organizētas ekskursijas un apmācības. Bibliotēka 
nodrošina prakses vietu LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un 
bibliotēkzinātnes nodaļas studentiem, sniedz individuālas konsultācijas darba 
jautājumos. 

• Semināru un apmācību organizēšana, statistikas analīze, individuālās 
konsultācijas 
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• Tradicionālās metodiskā darba formas vairs nav izmantojamas, meklējami 
jauni ceļi metodiskās palīdzības sniegšanā. LLU Fundamentālās bibliotēkas 
darbinieki gūst pieredzi Starptautiskā lauksaimniecības bibliotēku tīkla 
AGLINET ietvaros, palīdz lauksaimniecības nozares darbiniekiem datubāzu 
izmantošanas, bibliogrāfiskā apraksta veidošanas, literatūras iegādes un citos 
jautājumos. Svarīgs sadarbības partneris un padomdevējs ir Apvienoto Nāciju 
Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Bibliotēku un dokumentācijas 
sistēmu nodaļa. LLU FB speciālisti ir konsultējuši un sadarbojušies gan ar 
LNB, gan valsts nozīmes bibliotēkām, gan pašvaldību bibliotēkām dažādu 
profesionālu jautājumu risināšanā, piemēram, datubāzu veidošanas jautājumos, 
elektronisko dokumentu piegādes sistēmas ARIEL ieviešanā, sistemātiskā 
kataloga veidošanas, klasifikācijas, apmācību jautājumos, citos jautājumos. 
Lielu konsultatīvos darbu LLU FB ieguldījusi, ieviešot un izmantojot 
bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500. 

• Bibliotēkas darbinieki sagatavojuši ieteikumus atsevišķu jautājumu risināšanai 
Kataloģizācijas, UDK, Sistēmas darba grupām, koncepcijas „Vienota 
autoritatīvo ierakstu izveides sistēma Latvijas bibliotēkām” izstrādei u.c. Tāpat 
metodiski tiek nodrošināta datubāzu un citu bibliotēkas pakalpojumu 
izmantošana. Ikviens, kas izmanto LLU Fundamentālās bibliotēkas piedāvātās 
datubāzes, saņem metodisku palīdzību, bibliotēka sagatavo instrukcijas, 
metodiskos materiālus informācijas meklēšanā, atlasē, saglabāšanā. 

• LNB lai izpildītu šo Likuma normu nodarbināti vairāk nekā 40% darbinieku. 
• Gūstot atziņas no pasaules nacionālo bibliotēku labākās pieredzes, izmantojot 

IFLA, EBLIDA, ALA, CILIP, ASLIB gatavoto informāciju, piedaloties 
starptautiskos pasākumos, divpusējās diskusijās vai prāta vētrās, LU un citu 
institūciju organizētajos starptautiskajos kursos, lekcijās un izplatot jaunās 
atziņas bibliotēku vidē. 
 

Kādi ir Jūsu metodiskā centra darbības virzieni (bibliotēku automatizācija, 
bibliotēku darbinieku tālākizglītība, bibliotēku prakses un darba līmeņa analīze, 
bibliotekāro jauninājumu izplatīšana, statistikas analīze, sadarbība ar ministrijām, 
bibliotēku darba koordinācija un kooperācijas nodrošināšana, elektronisko 
informācijas nesēju izmantošana bibliotēkās, projektu vadība, bibliotēku sagatavošana 
akreditācijai). Prioritāšu secībā. 

• Bibliotēku darbinieku tālākizglītība – semināri, lekcijas un konsultācijas 
specializētos jautājumos,  

• jauninājumu izplatīšana, 
• elektronisko informācijas resursu izmantošana, 
• elektroniskās profesionālās vides nostiprināšana visās LNB BAI nodaļās, īpaši 

Z lasītavā, statistikā, terminoloģijā, vēstkopu paplašināšana un informācijas 
padziļināšana, informācijas ieguves ātrums, elektroniskā  dokumentpiegāde,  

• Latvijas bibliotēku portāla satura paplašināšana, 
• metodisko, konsultatīvo pasākumu un aktivitāšu strikta koordinācija, 
• horizontālā un vertikālā sadarbība. 
 

Kādas bibliotekāru kvalifikācijas paaugstināšanas formas Jūs izmantojat vai 
vēlēties ieviest? (konkursi, lietišķās spēles, literatūras apskati, konferences, semināri, 
semināri – treniņi, pieredzes apmaiņa, diskusijas, apaļie galdi) 

• Konferences, semināri, pieredzes apmaiņa, diskusijas, konsultācijas. 
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• Izmantojam praktiski visas nosauktās. Moto: izskaust monologālus 
pasākumus, kur viens mēģina nolasīt savu uzrakstīto, bet visi pārējie cenšas 
neaizmigt, vairāk diskusiju, vairāk domu apmaiņu. 

 
Kādas metodiskā darba funkcijas būtu vispiemērotākās Latvijas situācijai: 

• Informacionālā funkcija. Savlaicīga un pilna bibliogrāfiska un faktoloģiska 
informācija bibliotekāriem uz metodiskā monitoringa bāzes par mūsdienu 
bibliotēku teorijas un prakses sasniegumiem, par visu jauno, kas parādījies 
bibliotēku nozarē. Kā svarīgu un nozīmīgu informacionālo funkciju atzina trīs 
valsts nozīmes bibliotēku eksperti, LNB uzskatīja, ka konsultatīvajā darbā 
informacionālā funkcija ir noteicošā: nekādas konsultācijas nevar sniegt bez 
zināšanām un informācijas.  

• Pedagoģiskā funkcija. Saistās ar bibliotekāru apmācību jauninājumu 
izmantošanā. Jāsekmē bibliotekāru nepārtraukta izglītošanās. Kā svarīgu un 
nozīmīgu funkciju minēja visas bibliotēkas. 

• Organizatoriskā funkcija. Jānodrošina ne tikai konsultatīvi – 
informacionālais process, bet arī praktiskā palīdzība bibliotekāriem 
rekomendāciju īstenošanā. Svarīga nozīme ir saziņai starp metodiķi un 
bibliotekāru, balstoties uz jauninājumiem, var ietekmēt bibliotekāro praksi. Kā 
svarīgu un nozīmīgu funkciju minēja 2 bibliotēkas. 

• Pētnieciskā funkcija. Bibliotēku prakses izpēte un vispārināšana, 
eksperimentālais darbs bibliotēkās. Tas ļauj izvairīties no metodisko lēmumu 
un rekomendāciju abstraktuma un receptūras, veicina bibliotekāru radošumu. 
Kā svarīgu un nozīmīgu šo funkciju minēja 3 bibliotēkas, uzsverot, ka tā  būtu 
tālāk jāattīsta un vairāk jāsasaista pētnieciskais un konsultatīvais darbs. 

• LNB kā pirmo izvirzīja informatīvo, kā otro – organizatorisko, kā trešo –
pētniecisko, kā ceturto – pedagoģisko funkciju. 

 
Komentāri, priekšlikumi 
 

• Paplašināt Latvijas bibliotēku portāla problemātisko aptvērumu, palielināt tā 
lomu bibliotēku nozarē (diskusiju foruma izveide, jautāju un atbilžu atklāšana, 
fiksēts bibliotēku darba atsevišķu procesu un aktivitāšu problēmu un 
risinājumu publisks reģistrs utt.).  

• Nepieciešamas lietišķas konsultācijas konkrētās tēmās (piem. bibliotēkas 
statistikas rādītāji – kā uzskaitīt elektronisko resursu izmantojamību, kā 
uzskaitīt attālinātos apmeklējumus utt.). Trūkst vienotu un skaidri definētu 
standartu. 

• Nepieciešams metodiskais centrs, kurā griezties ar savu jautājumu. Centrs, ar 
kuru var uzturēt aktīvu komunikāciju. 

 

18. Publisko bibliotēku metodiķi par konsultatīvo darbu 

Aptaujā piedalījās metodiķi no visiem valsts reģioniem. Rīgas reģionu pārstāvēja 
Rīgas Centrālā bibliotēkas Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga Bērziņa, Vidzemes 
reģionu – Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā Zaiga 
Eglīte, Kurzemes reģionu – Kuldīgas Galvenās bibliotēkas metodiķe Lāsma Veigelte, 
Zemgales reģionu – Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā 
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darbā Maija Šmite, Latgales reģionu – Rēzeknes rajona Kultūras nodaļas bibliotēku 
speciāliste Anastasija Belogubova. 
 

Galvenie virzieni 

Atbildes uz anketas jautājumiem sniedz ieskatu publisko bibliotēku konsultatīvajā 
darbā, ko šobrīd var uzskatīt par aptverošu, izvērstu un attīstītu. 
 
1. Metodiskā darba galvenie virzieni 
Bibliotēku darba pilnveidošana, jauninājumu apgūšana, kvalifikācijas paaugstināšana, 
darba koordinācija, metodisks atbalsts apmeklējot bibliotēkas, sadarbība ar 
pašvaldību, kopprojektu izstrāde, realizācija, piedalīšanos projektos (Bērnu žūrija, 
BMGF projekts utt), pieredzes apmaiņa.  
 
2. Metodiskā nodrošinājuma virzieni 
Analītiskais, konsultatīvais un metodiskais, inovatīvais, tālākizglītība. 
 
3. Metodiskā darba principi  
Rekomendācijas, operativitāte, diferencēta pieeja, zinātniskums, aktivitāte.  
 
4. Metodiskās funkcijas rajonā 
Informacionālā, organizatoriskā, pedagoģiskā, konsultatīvā un pētnieciskā funkcija. 
 
5. Metodiķu galvenie  uzdevumi 
Apzināt situāciju, informēt par novitātēm, apkopot un izplatīt informāciju, piedalīties 
perspektīvās attīstības plānošanā, veikt organizācijas, koordinācijas, metodiskās 
vadības un darba kvalitātes pārraudzību, analizēt, apkopot un popularizēt bibliotēku 
darba pieredzi, plānot un koordinēt rajona pašvaldību publisko bibliotēku darbību, 
organizēt tālākizglītības un apmācības pasākumus, bibliotekāru profesionālā 
pilnveide, sadarboties ar rajona un pagastu pašvaldībām, savest kopā bibliotekārus un 
zināšanas, analizēt datus un izdarīt secinājumus, veicināt informācijas apmaiņu. 
 
6. Metodiķu galvenie pienākumi 
Sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību bibliotēkām, regulāri informēt par 
aktuālo, sekmēt darbinieku profesionālo izaugsmi, organizējot tālākizglītības un 
kvalifikācijas celšanas pasākumus, apmācības, pieaicinot speciālistus no LNB, citām 
bibliotēkām un organizācijām, profesionālos konkursus, profesionālās literatūras 
apskatus, sagatavojot un publicējot pieredzes aprakstus izdevumos un gadagrāmatās, 
piedalīties konferenču, semināru tematikas, darba kārtības izstrādē un organizēšanā, 
lekcijas, koordinācija, sadarbību ar pašvaldībām un citām bibliotēkām, apmeklēt 
bibliotēkas, lai iepazītos ar bibliotekāro procesu norisi, konsultētu, praktiski palīdzētu, 
noskaidrotu labāko pieredzi, pārraudzītu darba kvalitāti, apkopot un analizēt 
bibliotēku darbu, skaitliskos rādītājus un teksta pārskatus, ieteikt un popularizēt 
labāko un interesantāko darba pieredzi, sastādīt metodiskus un instruktīvus materiālus, 
veikt centralizētu periodisko izdevumu pasūtīšanu, organizēt lokālus pētījumus, 
sagatavot informatīvos materiālus un izdevumus, organizēt un koordinēt lasīšanas 
veicināšanas pasākumus, veikt rajonā pašvaldību bibliotēku darba tehnoloģijas 
pamatprasību pārraudzību, rīkot pieredzes apmaiņas braucienus, konsultēt skolu 
bibliotēku darbiniekus profesionālos jautājumos, sagatavot un sniegt nepieciešamo 
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informāciju augstākstāvošām institūcijām un sadarbības partneriem, izstrādāt 
kopprojektus. 

 
7. Metodiskā darba normatīvais pamats 
Rēzeknes rajona kultūras nodaļas nolikums, RCB Bibliotēku dienesta nolikums, 
Bauskas CB nolikums, Bibliotēku likums, MK noteikumi, CB nolikums, amata 
apraksts. 
 
Bija arī šāds viedoklis: Diemžēl man ir tikai darba plāni. Tā kā es esmu rajona 
padomes darbinieks, kas fiziski sēž un strādā bibliotēkā, es savā situācijā īsti nevaru 
izdomāt to normatīvo pamatu. Man pat nav nodaļa, kam to nolikumu adresēt.  
 

Konsultatīvā darba formas un metodes 

1. Izmantojamās darba formas  
Semināri, kursi, metodiskas vēstules, pieredzes braucieni, ekskursijas, individuālās 
konsultācijas, atsevišķu bibliotēku apmeklējumi, praktikumi, mutiskas, rakstiskas un 
uzskatāmas konsultācijas, apspriedes, diskusijas, metodiskie līdzekļi, instrukcijas, 
pieredzes apraksti, profesionālās literatūras apskati, konkursi, konferences, zinātniski 
un praktiskas konferences, semināri – treniņi, lietišķās spēles, publiski pasākumi. 

 
2. Izmantojamās metodes  
Instruktīvā saruna, lekcija, paneļdiskusija, problēmuzdevums, situātīvā analīze, prāta 
vētra, lomu spēle, lietišķā spēle, projekts, piemēru analīze, kooperatīvā mācīšanās, 
aptauja, nākotnes plānošana, mācību ekskursija, radošs seminārs, radoša darbnīca, 
analīze, vērtēšana, konsultācijas, darba grupas, individuālie mājasdarbi.  
 
3. Kādas formas un metodes nelietojat? Kāpēc? 
Diskusijas, jo liels darbinieku skaits, grūti visus aptvert, nav arī bijusi vajadzība. 
Nelietoju lomu spēles, jo pazīstot savu auditoriju, zinu, ka cilvēki slikti jutīsies. Laika 
maz arī radošajām aktivitātēm semināros. 

 
4. Kādas priekšrocības ir tai vai citai formai un metodei? 
Priekšrocības tām darba formām un metodēm, kurās ir vizuālā informācija. Katrai 
situācijai izvēlamies savu formu un metodi, cenšamies izveidot daudzveidīgus 
pasākumus. Formas, kuras dod iespēju izteikt katram savu viedokli. Ļoti daudz dod 
savstarpējās pieredzes apmaiņa. Kā ļoti labas esmu atzinusi individuālās konsultācijas 
un sarunas katrā atsevišķā bibliotēkā. Lai labāk cits citu iepazītu, strādājām grupās, 
tagad tas vairs nešķiet svarīgi. Reizi gadā rīkojam ko radošu – kādu īpašu semināru, 
nometni, braucienu... Tas stimulē darbiniekus un dod pašapziņu. Svinam kopīgus 
svētkus, kas saliedē kolektīvu. 
 

Konsultatīvā atbalsta struktūru koordinācija 

1. No kā saņemat metodisko atbalstu horizontālā (rajona) līmenī? 
Rajona padome, Pilsētas dome, Rajona padomes Kultūras nodaļas vadītāja, Pieaugušo 
izglītības centrs, Latvijas Bibliotekāru biedrības nodaļām, Rajona galvenās bibliotēkas 
vadītājas un darbiniekiem. 
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2. Kādu atbalstu saņemat horizontālā (rajona) līmenī? 
Konsultācijas, seminārus, pieredzes aprakstus, publikācijas, bibliotēku apmeklējumus, 
finansiālu un profesionālu atbalstu. 
 
3. No kā saņemat atbalstu vertikālā (valsts, organizāciju, institūciju) līmenī? 
LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas, Latvijas Nacionālā bibliotēka Bibliotēku 
attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra, Latvijas Bibliotekāru biedrības, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras centra, 
V/a KIS, Valsts Kultūrkapitāla fonda, SIA "TietoEnator Alise", Rīgas Centrālās 
bibliotēkas, Ventspils Galvenās bibliotēkas, Sabiedriskās organizācijas „Lauku 
bibliotēku atbalsta biedrība”. 
 
4. Kādu atbalstu saņemat vertikālā (valsts, organizāciju, institūciju) līmenī? 
Metodisku, konsultatīvu, profesionālo jautājumu risināšanu, seminārus, konferences, 
metodiskos līdzekļus, personālās publikācijas, projektus, dāvinājumus, mērķdotācijas, 
finansiālu un materiālu atbalstu. 
 
5. Vai ir Sadarbības līgumi ar citām bibliotēkām, organizācijām un institūcijām 

rajona un valsts līmenī? 
Tikai Rēzeknes pilsētas CB atklāja, ka sadarbības līgumi ir.  

 
6. Vai ir pārrobežu sadarbība? 
Atklāta sadarbība ar Kupiškas rajonu Lietuvā, Overijselses provinci Nīderlandē, 
Helsinki Centrālo bibliotēku, Stokholmas pilsētas bibliotēku, Šilutes CB Lietuvā. 
 

Metodiskā un konsultatīvā darba informacionālais nodrošinājums 

1. Kādā veidā Jūs sazināties ar sava rajona bibliotekāriem? 
Elektroniskais pasts, telefoniski, semināri, individuālas tikšanās, tieša saruna, 
bibliotēku apmeklējumi, bibliotēkas informatīvais izdevums, informācijas dienas. 
 
2. Kādā veidā Jūs iegūstat sev nepieciešamo informāciju? 
Semināri, kursi, pieredzes apmaiņas braucieni, konferences, e-dokumenti, sarunas, 
vizītes bibliotēkās, komandējumi, publikācijas, darba grupas, prāta vētras, telefons, 
internets, žurnāls Bibliotēku Pasaule, tālākizglītības pasākumi, LNB Bibliotēku 
konsultatīvā centra Z lasītava, LNB Attīstības institūts. 
 
3. Vai Jūs apmierina profesionālās informācijas aprite rajonā? 
Daļēji, jo ar informācijas apmaiņu rajonā nodarbojas viena pati, to ir grūti savienot ar 
citiem pienākumiem. 
Kopumā apmierina. 
Neapmierina. Bibliotekāri ir kūtri, lai paši lasītu profesionālo literatūru, viņi gaida, lai 
visu ielej mutē. Šobrīd e-pasts ļoti nodrošina informācijas ātru apriti un atgriezenisko 
saiti. 
 
4. Vai Jūs apmierina profesionālās informācijas aprite valstī? 
Vēlētos, lai vairāk materiālu, kas nonāk LNB Bibliotēku konsultatīvā centra Z lasītavā 
svešvalodās, tomēr tiktu tulkoti arī latviešu valodā, jo ne visi lasa gan angliski, gan 
vāciski. Parādās ļoti labi materiāli. Prieks par Z lasītavas info lapām. Iepriecina arī 
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LNB Bibliotēku attīstītības institūta kolēģu aktivitāte, izbraucot uz rajonu bibliotēku 
darbinieku semināriem. 
 
5. Vai profesionālā informācija ir pietiekoša? 

• Pietiekoša. 
• Nē, jo nereti semināru, konferenču prezentācijas, publikācijas nav pieejamas 

elektroniskā veidā. 
• Ja vien netrūktu svešvalodu zināšanas, tad jau būtu pietiekami, bet pašlaik vēl 

nekā. 
 

6. Kādai iestādei, institūcijai vai organizācijai būtu jāuzņemas galvenā 
iniciatīva profesionālās informācijas aprites nodrošināšanā valstī? 
• Visi respondenti atzina, ka LNB ir galvenā loma informācijas aprites 

nodrošināšanā. 
• Viens respondents konsekventi uzskatīja, ka tas jādara LR Kultūras ministrijas 

Bibliotēku nodaļai. 
 
7. Kāds informācijas nesējs būtu vislabākais? 

• Latvijas Bibliotēku portāls, jo tas visātrāk spēj komunicēt un dinamiski mainīt 
informāciju. Pie tam bibliotekāram tas neko nemaksā, žurnāli, grāmatas iznāk 
ar laika nobīdi un maksā. Portālā vajadzētu atsevišķu sadaļu ar informatīvo 
daļu, konferenču un semināru prezentācijām, atreferējumiem, kā arī 
metodiskiem norādījumiem 

• Elektroniskā pasta vēstule 
• Metodisks izdevums, vēstule  
• Profesionāls žurnāls (arī elektroniskā formā)  
• Mācību grāmatas (varētu būt vairāk)  
• Vajadzīgi arī metodiski materiāli par bibliotēku darbu reglamentējošiem 

dokumentiem (pašlaik ir tikai nolikumi un lietošanas noteikumu paraugi), 
dažādi bibliotēku vērtēšanas moduļi, konkursi, personāla attīstības plānošanas 
dokumenti utt.  

 
8. Cik bieži Jums pašai kā metodiskā darba vadītājai ir iespēja iegūt 

informāciju par jaunāko bibliotēku nozarē? 
• Pietiekami bieži 
• Pastāvīgi 
• Gandrīz katru dienu 
• Metodiķu semināros, konferencēs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un LR 

Kultūras ministrijas mājas lapās utt. 
• Katru mēnesi iznāk LNB Bibliotēku konsultatīvā centra Z lasītavas 

jaunieguvumu saraksts. Regulāri apmeklēju mūsu nozares mājaslapas. 
Šobrīd ļoti aktīvs ir kursu un semināru grafiks dažādu projektu ietvaros. 

 

Aktuālās tēmas 

1. Lūdzu, nosauciet svarīgākās metodiskās tēmas, kas saistītas ar bibliotēku 
darbu. 
• Jaunu lasītāju iesaistīšana bibliotēkā 
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• Informatīvais nodrošinājums 
• Definēt principus, pienākumus, atbildību starp pašvaldību publiskajām un 

skolu bibliotēkām 
• Bibliotēku akreditācija, 
• Bibliotekāru tālākizglītība 
• Valsts vienotās bibliotēku sistēmas (VVBIS) realizācija 
• Mācību organizācija, plānošana 
• Kā profesionāli novērtēt bibliotēku darbu 
• Bibliotēku telpu iekārtošana un aprīkošana 
• Darbs ar bērniem bibliotēkās 
• Lietotāju apmācības 
• Kopprojekti 

 
2. Kādas divas metodiskās tēmas ir aktuālākās Jūsu rajonā? 

• Bibliotēku sagatavošana akreditācijai 
• Informatīvais nodrošinājums jaunu tehnoloģiju apgūšanai 
• Cilvēku ar īpašām vajadzībām apkalpošana 
• Saskarsme, konfliktu vadīšana 
• Automatizācija 
• Bibliotekāru tālākizglītība 
• Apmācību organizācija 
• Grāmatu krājuma organizācija un attīstība 
• Kā šī brīža situācijā labi justies bibliotekāram? 

 
3. Lūdzu, nosauciet svarīgākās metodiskās tēmas, kas saistītas ar publisko 

bibliotēku darbību kopumā 
• Jaunu lasītāju piesaistīšana bibliotēkā 
• Bibliotēku sagatavošana akreditācijai 
• Informatīvais nodrošinājums 
• Vienotas statistikas uzskaites metodikas izstrādāšana 
• Darbinieku profesionalitāte 
• Pakalpojumu pieejamība un bibliotēku resursu nodrošinājums 
• IKT ieviešana 
• Darbs ar bērniem 
• Projektu realizācija 
• Jaunie laiki bibliotēkās – kā tos pieņemt un justies labi arī pašam 

bibliotekāram. Īpaši aktuāli tas ir viena darbinieka bibliotēkās. 
 

4. Kā Jūs risināt konkrētās problēmas? 
• Organizējot un apmeklējot seminārus, kursus, lekcijas 
• Veicot individuālo darbu rajonā 
• Izmantojot sakaru tīklus 
• Izstrādājot pamatprincipus statistikas veikšanai 
• Izmantojam galveno bibliotēku darbiniekus, pieaicinām speciālistus no 

citiem rajoniem un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
• Atkarīgi kāda problēma 
• Sarunu ceļā, vienkārši jāsaved kopā īstie cilvēki. 
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5. Kāda tēma ir aktuālākā Jums pašai? 
• Bibliotēku sagatavošana akreditācijai 
• Izstrādāt metodisko rokasgrāmatu vienotai dažādu bibliotekāro procesu 

veikšanai 
• Tālākizglītība 
• Kāpēc bibliotēkās netiek īstenots tas, par ko tik daudz runājam semināros. 

Man liekas, ka 4 reizes to jau esmu stāstījusi, bet aizbraucu uz bibliotēku 
un redzu, ka tas netiek īstenots. Laikam ar tām darba formām kaut kas nav 
kārtībā. 

 
6. Ko jūs esat veiksmīgi atrisinājuši savā rajonā pēdējā gada laikā? 

• Projektu īstenošana jaunu grāmatu iegūšanai, datortehnikas iegūšanai, 
apmācības kursu ievešanai 

• Sadarbības, pieredzes apmaiņa ar citu rajonu  bibliotēkām 
• Izstrādātas metodiskās vēstules vienotai bērnu un jauniešu krājuma 

organizēšanai, par elektronisko dokumentu saņemšanu/nodošanu 
• Bibliotēkas sagatavotas akreditācijai 
• Sadarbību ar pašvaldībām – regulāri reizi 2 mēnešos eju pie pašvaldību 

vadītājiem un stāstu viņiem par bibliotēku lietām un aktualitātēm – 
attieksme ir mainījusies, tiek pieņemti papildus darbinieki, neskaidru 
jautājumu gadījumos risinām problēmu. 

 
7. Kādās tēmās (jautājumos) Jums nepieciešama papildus palīdzība? 

• Būtu vēlami jauni metodiskie norādījumi, rekomendācijas 
• Vienotas statistikas uzskaites metodikas izstrādāšana 
• Bibliotēku automatizācija 
• ALISES moduļu ieviešana 
• Darba plānošanas dokumenti, dokumentācija. 

 

Skolu bibliotekāru metodisko apvienību vadītāji par konsultatīvo darbu 

 
Aptaujā piedalījās metodisko apvienību vadītāji no visiem valsts reģioniem: Inita 
Bertmane – Rīgas Ziemeļu priekšpilsēta, Dace Mizone – Cēsu rajons, Baiba Eversa – 
Kuldīgas rajons, Inga Belinska – Bauskas rajons, Larisa Gribuste – Rēzeknes rajons. 
 
Atbildes uz anketas jautājumiem sniedz priekšstatu par skolu bibliotekāru metodisko 
apvienību darbību, darbam nepieciešamo metodisko un konsultatīvo atbalstu, 
izglītības iestāžu bibliotēku darba specifiku. 
 

1. Metodiskā darba galvenie virzieni 
Bibliotēku darbības modernizēšana, pilnveidošana, jauninājumu apgūšana, 
iekļaušanās vienotajā IS, bibliotekāru kvalifikācijas iegūšana un paaugstināšana, 
labākās pieredzes iepazīšana, dažāda veida sadarbības organizēšana, skolas 
bibliotēkas un mācību priekšmetu skolotāju sadarbība. 
 
2. Metodiskā nodrošinājuma virzieni 



© Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts, 2007 70

Galvenokārt konsultatīvi – metodiskais un bibliotekāru tālākizglītības 
organizēšana. 
 
3. Metodiskā darba principi 
Galvenokārt rekomendācijas, operativitāte, zinātniskums. 
 
4. Metodiskā darba funkcijas rajonā 
Galvenokārt informacionālā, organizatoriskā un pedagoģiskā funkcija. 
 
5. Metodiskās apvienības vadītāja galvenie uzdevumi 
Metodiskās apvienības darba plānošana un vadīšana, izglītojošu pasākumu 
organizēšana, aktuālas informācijas izplatīšana, bibliotēku darba rezultātu analīze, 
labākās pieredzes atklāšana, izpēte, vispārināšana un ieviešana citās skolās, 
konsultācijas, praktiska palīdzība, bibliotekāru profesionālās izaugsmes 
veicināšana, jauninājumu ieviešana. 
 
6. Metodisko apvienību vadītāju galvenie pienākumi 
Plānot un gada beigās analizēt apvienības darbu, organizēt un vadīt informatīvos, 
pieredzes apmaiņas seminārus un citus pasākumus, piedalīties novada, rajona un 
valsts rīkotajos semināros, kārtot apvienības dokumentāciju, iesniegt rajona 
izglītības pārvaldē darba plānu, budžeta plānojumu un atskaites, nodrošināt 
operatīvu informācijas apriti, veidot skolu bibliotekāru sadarbības projektus, 
apkopot, popularizēt un veicināt metodisko pieredzi, sekmēt bibliotekāru 
profesionālās meistarības pilnveidi, apzināt bibliotekāru tālākizglītības vajadzības 
un organizēt tālākizglītības kursus, sekot līdzi bibliotēku izaugsmei, analizēt darba 
rezultātus, sniegt konsultācijas par neskaidriem jautājumiem un palīdzēt atrisināt 
problemātiskas situācijas, izplatīt jaunāko profesionālo informāciju, nodrošināt 
profesionālās sadarbības un atbalsta iespējas savstarpēji un no dažāda līmeņa 
speciālistiem izglītības pārvaldē, pagastu, bērnu un centrālajā bibliotēkā, 
sadarboties ar citu mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājiem, apvienot 
apvienības dalībniekus, veidot sabiedrības viedokli par apvienības darbu un 
bibliotēkām, izvērtēt bibliotēku darba efektivitāti savas kompetences robežās un 
izvirzīt uzdevumus bibliotekāriem, informēt par novitātēm un sasniedzamajiem 
mērķiem savā nozarē, izvirzīt apvienības prioritātes un saskatīt tās kontekstā ar 
skolu vispārīgajām vajadzībām. 
 
7. Metodikās apvienības darbības normatīvais pamats 
Rēzeknes rajona Izglītības darbā metodiķa darba noteikumi, „Cēsu rajona 
pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību nolikums”, Kuldīgas rajona 
padomes Izglītības pārvaldes metodisko apvienību nolikums, Bauskas rajonā – 
darba līgums, Rīgā – apvienības reglaments. Rēzeknes rajons – nav atbildes. 
 
8. Formas un metodes, ko nepielieto darbā 
Neizmanto tādas metodes kā kooperatīvā mācīšanās, lomu spēles, lietišķās spēles 
u.c. tāpēc, ka vairāk tiek pildītas informācijas un konsultatīvās funkcijas. Radošā 
grupa, problēmuzdevums, lomu spēle, lietišķā spēle, projekts, radošā darbnīca nav 
pielietotas, jo, organizējot seminārus, kursus un citus pasākumus, tās tik labi 
nepārzina, vieglāk ir darboties ar zinām un tradicionālām metodēm. Daudzas 
metodes neizmanto aizņemtības un laika trūkuma dēļ. Projektos piedalās 
individuāli. Daudzviet konkursi nav bijuši resursu un atbalsta trūkuma dēļ. Ir 
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metodes, ko nelieto tāpēc, ka pēc tām nav nepieciešamības. Spēles – nav 
pieņemama forma. Mācību ekskursijām nav līdzekļu. 
 
9. Priekšrocības tai vai citai metodei 
Darbā efektīgāka ir instruktīva saruna, lekcija, situācijas analīze, aptauja, nākotnes 
plānošana, vērtēšana, konsultācijas, mācību ekskursijas. Metodes parasti izvēlas, 
ņemot vērā dažādus apstākļus – grupas lielumu un sastāvu, tēmas sarežģītību un 
apjomu, telpu u.c. apstākļus. Tiek atzīmēts, ka arī uzaicinātie lektori visbiežāk 
izmanto lekcijas metodi, dažreiz mēģinot iekļaut tajā kādu atraktīvu darbību. 
Apspriedēs, semināros, diskusijās un kursos var izmantot instruktīvo sarunu, 
lekciju, paneļdiskusiju, radošo grupu, situācijas analīzi, „prāta vētru”, lomu spēles, 
piemēru analīzi, kooperatīvo mācīšanos, nākotnes plānošanu. Tā rodas jaunas 
idejas, var iegūt pieredzi. Tomēr tajās bibliotekāram jāpiedalās klātienē, ko ne 
vienmēr var savas aizņemtības dēļ. Atreferējumi nav tik efektīgi. Metodiskās 
vēstules, pieredzes aprakstus, konkursu jautājumus u.tml. var izsūtīt pa pastu vai 
elektroniski. Pieredzes braucieni, ekskursijas, individuālās konsultācijas, atsevišķu 
bibliotēku apmeklējumi, atklātie pasākumi ir ļoti vajadzīgi, bet atkal tajos pašam 
jāpiedalās. Lekcijas tipa informēšana plus diskusijas dod visauglīgāko rezultātu. 
Analīze un vērtēšana vislabāk noder nākošā gada darba plānošanai. 
Visefektīgākais ir individuālais darbs – labāk apgūst nezināmo, nekautrējas vaicāt. 
Atsevišķu bibliotēku apmeklējums – pēc pieprasījuma vai arī, lai pārliecinātos, ka 
darbs tiek veikts labi. Pieredzes apmaiņa – gūst jaunas idejas savam darbam. 
 
10. Svarīgākās metodiskās tēmas, kas saistītas ar skolu bibliotēku darbību 

kopumā 
Skolas bibliotēkas dokumentācija, datorizācija, bibliotēkas darba organizācija, 
bibliogrāfisko zināšanu apgūšana, prasmes darbā ar modernajām informācijas 
tehnoloģijām, pasākumi bibliotēkā, lasīšanas veicināšanas pasākumi, palīdzība 
skolēniem un skolotājiem, krājuma veidošanas problēmas, katalogi, informācijas 
prasmes sev un citiem, maksimāla iekļaušanās mācību procesā. 
 
11. Kā tiek risinātas konkrētas problēmas 
Dalīšanās pieredzē, tiek pieaicināti speciālisti, lektori, organizēti semināri par 
attiecīgajām tēmām, griežas pie skolu direktoriem, pašvaldību vadītājiem, mācību 
priekšmetu metodisko apvienību vadītājiem, citu rajonu apvienību vadītājiem, 
notiek diskusijas, sarunas, individuālais darbs ar bibliotekāru. 
 
12. Atbalsts horizontālā (rajona) līmenī 
Izglītības pārvaldes speciālisti un metodiķe, Cēsu bērnu bibliotēkas darbinieki, 
Cēsu Centrālās bibliotēkas speciālisti. Kuldīgas rajona Galvenā bibliotēka. 
Bauskas Centrālā bibliotēka, Izglītības pārvaldes metodiķes, kolēģi. RIJSD 
galvenā speciāliste I.Pilskalne, kolēģe – metodiķe, L.Pakalna. No Rēzeknes rajona 
– nav atbildes. 
 
13. Kāds atbalsts horizontālā līmenī? 
Finansiālais atbalsts, transporta nodrošinājums, telpu nodrošinājums, metodiskais 
atbalsts Cēsu rajonā. Metodiskais un finansiālais – Kuldīgas rajonā. Darba 
organizācijā, praktiskos jautājumos, metodiskais – Bauskas rajonā. Kursu 
organizēšanā – Rīgā. No Rēzeknes rajona – nav atbildes. 
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14. Atbalsts vertikālā (valsts) līmenī 
LNB Bibliotēku attīstības institūts, konsultants skolu bibliotēku jautājumos 
Dž.Dzirkale – Maļavkina, KM Bibliotēku nodaļas referente L.Langenfelde, v/a 
KIS darbinieki, Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība (LSBB), mācību centrs 
„Valence”, metodisko apvienību vadītāju kopīgajos semināros, LSBB mājas lapā. 
 
15. Kāds atbalsts vertikālā līmenī? 
Metodiskais, kursu organizēšana, nekad neatsakās atbildēt uz jautājumiem. V/a 
KIS īstenotajā VVBIS projektā pirktas datu bāzes. Informācija un darba 
organizācijas jautājumi. Mūsdienām atbilstošu dokumentu izstrāde, nolikumu un 
reglamentu paraugi. 
 
16. Sazināšanās ar sava rajona skolu bibliotekāriem 
Elektroniskais pasts, tikšanās semināros, pa telefonu, tiek iemestas ziņas Izglītības 
pārvaldē skolu pastkastītēs. 
 
17. Kādā veidā iegūstat sev nepieciešamo informāciju? 
Kursos, semināros un citos profesionālajos pasākumos, publikācijās presē, 
kontaktējoties ar kolēģiem, pieredzes apmaiņas pasākumos, internetā, pa e-pastu, 
žurnālos. 
 
18. Vai apmierina profesionālās informācijas aprite horizontālā un vertikālā 

līmenī? 
Cēsu rajonā – jā. Kuldīgas rajonā – nē. Ir ļoti daudz vērtīgu pasākumu. Lielākā 
daļa nav adresēta tieši skolu bibliotēkām un to problēmām, bet gan publiskajam 
sektoram. Bauskas rajonā – jā. Rīga – jā. Rēzeknes rajons – nav atbildes.  
 
19. Vai profesionālā informācija ir pietiekoša? 
Pēdējā laikā – labi! Pēc informācijas bada daudzu gadu garumā ir pat ļoti labi. Žēl, 
ka vairs neiznāks biļetens „Izglītības iestādes bibliotekāra rokasgrāmata”. Tas 
situāciju var pasliktināt. Nekad jau nav tā, ka ir visa nepieciešamā informācija.To 
īpaši izjutu skolas akreditācijai gatavojoties. 
 
20. Kādai iestādei, institūcijai vai organizācijai būtu jāuzņemas galvenā 

iniciatīva profesionālās informācijas aprites nodrošināšanā valstī? 
LNB Bibliotēku attīstības institūtam. Vajadzētu būt vienotam centram, kas 
nodrošinātu profesionālās informācijas apriti valstī visām bibliotēkām. LNB 
sadarbojoties ar KM, IZM, LU, v/a KIS u.c. iestādēm. Redzējums ir šāds: skolas 
bibliotēkas nozīme mācību procesā ir pietiekoši liela, lai to pārraudzītu ieinteresēts 
cilvēks IZM sadarbojoties ar LNB cilvēku – profesionāli. Tikai tad bibliotēku 
darbība būs vienota. Galvenā iniciatīva jāuzņemas KM. 
 
21. Kāds no informācijas nesējiem būtu vislabākais? 
Vislabāk ir vienlaicīgi izmantot dažādus informācijas nesējus, t.i., gan 
tradicionālos, gan elektroniskos. Informācijas nesēja izvēle visvairāk būs atkarīga 
no informācijas svarīguma, apjoma, laika, kurā tai jāsasniedz adresāts u.tml. 
Katram gadījumam savs nesējs. Profesionāls žurnāls ar praktisku ievirzi, 
bibliotēku portāls, elektroniskā pasta vēstule, arī jaunumi no žurnāla, portāla, 
ministrijas utt., metodiski izdevumi. Nepieciešami jauni metodiskie ieteikumi 
skolu bibliotekāru darbam. 
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22. Finansējums 
Metodiskās apvienības darbību finansē pilsētas vai rajona padome izglītības 
pārvaldes budžeta ietvaros. Tur ietverts arī atalgojums apvienības vadītājam, kas ir 
ļoti atšķirīgs katrā rajonā. Arī darba izvērtēšanas kritēriji ir ļoti dažādi. 
Galvenokārt finansē transporta izdevumus, lektoru darba apmaksu, skates, 
konkursus, kafijas pauzes, komandējumus. Var izmantot izglītības pārvaldes 
resursus – telefonu, kopēšanu, videoprojektoru, kancelejas preces, prezentācijas 
materiālus. 

 

19. Bibliotēku nozares mācību centru izmantotība: 2006-2007 

2006/2007.gadā, kā jau teikts iepriekš, Latvijā darbojas vairāki bibliotēku nozares mācību 
Interesantu situatīvu ieskatu dažādu mācību centru izmantotībā sniedz bibliotēku 
darbinieku ekspresaptauja Latvijas Bibliotekāru biedrības 12.konferences “Bibliotēka 
nākotnei – progress, attīstība, partnerība”. 

 
• apmeklējis rajona galvenās bibliotēkas mācībseminārus  71,7 % 

 
• papildinājis zināšanas datorkursos     54,2 % 

 
• vadījis projektus       37,5 % 
 
• apmeklējis svešvalodu kursus      33,3 % 
 
• mācījies LNB Mācībcentrā      25,0 % 
 
• piedalījies pieredzes apmaiņas braucienos    15,0 % 
 
• piedalījies LNB un LBB rīkotajās konferencēs, semināros  15,0 % 
 
• piedalījies dažādu organizāciju rīkotajos mācību pasākumos 9,2 % 
 
• studējis Latvijas Universitātē (LU)     7,5 % 

 
• mācījies pašvaldības rīkotajos kursos     5,0 % 
 
• apmeklējis valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” 
• seminārus par EBSCO datubāzēm     4,2 % 

 
• apmeklējis „TietoEnator ALISE” mācībseminārus   4,2 % 

 
• mācījies Latvijas Kultūras koledžā     3,3 % 

 
•  mācījies LU tālākizglītības kursos     3,3 % 

 
Kā redzams, valstī vispulārākie un visvairāk apmeklētie ir: 

1.  reģionālo bibliotēku organizētie tā saucamie mēneša mācībsemināri, 
2.   LNB Mācību centra kursi.  
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Katrs otrais bibliotekārs piedalījies datoriemaņu apguvē, katrs trešais apguvis svešvalodas, 
katrs ceturtais mācījies LNB mācību centrā.   
 
Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” seminārus par EBSCO datubāzēm 
apmeklējuši tikai 4,2 % bibliotekāru. Nav jābrīnās, ka licenzēto elektronisko datubāžu 
izmantojamība joprojām ir zema. Arī „TietoEnator ALISE” mācībsemināros piedalījušies 
tikai 4,2% kolēģu. Vēl mazāk, tikai 3.3% aptaujāto mācījušies LU tālākizglītības centrā. 
 

20. Profesionālo nevalstisko organizāciju devums 

Latvijas Bibliotekāru biedrība: 2005–2007 

LBB galvenokārt piedājusi bibliotekāru auditorijas dažādus pasākumus – konferences, 
seminārus, kas organizēti sadarbībā ar KM, LNB, v/a KIS, kurus kopumā apmeklējuši 
3 600 kolēģu. 
 

Gads Semināra, sanāksmes, vasaras skolas un tml. nosaukums 
 

Dalībnieku skaits  

2005. Latvijas bibliotekāru 8.kongress „Latvijas bibliotēka: pa ceļu 
vai ceļmalu?” 

450 

 Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotekāru 4.forums 
„Pētniecība un inovācija: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
bibliotēku attīstības stratēģija” 

110 

 Latvijas pagastu bibliotekāru 4.kongress 
„Pagasta bibliotēka: Gaismas un problēmu tīklā” 

170 

 Latvijas bibliotekāru 7.vasaras mācībseminārs 
„Hibrīdbibliotēkas stratēģija un realitāte” 

70 

 EBLIDA vadības grupas seminārs „EBLIDA Seminar on 
current EU issues for Libraries and Archives” 

25 

 Starptautiska konference „Informācija, revolūcija, reakcija: 
1905-2005” 

160 

 Bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijkluba 
sanāksmes „Gūtenberga galaktika” 

300 

 LBB Vidzemes nodaļas 8.saiets - konference „Bibliotēka 
izglītībai, informācijai, izklaidei” 

106 

 Latgales novada bibliotekāru 5.konference „Bibliotekāru 
tālākizglītība un tās kapacitāte” 

100 

2006. Latvijas bibliotekāru gadskārtējā 11.konference: „Bibliotēka: 
ceļojums atklājumu pasaulē” 

420 

 Latvijas bibliotekāru 8.vasaras mācībseminārs „Digitālā 
bibliotēka tradicionālajā pasaulē” 

65 

 Latvijas bibliotēku 10. novadpētniecības starptautiskā 
konference „Novadpētniecība arhīvos, muzejos, bibliotēkās: 
no a līdz @” 

90 

 LBB Vidzemes nodaļas 9.saiets - konference „Bibliotekāru 
dienas “Silmačos”” 

135 

 Bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijkluba 290 
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Gads Semināra, sanāksmes, vasaras skolas un tml. nosaukums 
 

Dalībnieku skaits  

sanāksmes „Gūtenberga galaktika” 
2007. Latvijas Bibliotekāru biedrības 12.konference „Bibliotēkas 

nākotnei – progress, attīstība, partnerība” 
470 

 Profesionāls mācību brauciens, kopseminārs „Spānijas un 
Latvijas  bibliotēkas Eiropas Savienībā” 

63 

 Latvijas bibliotekāru 9.vasaras mācībseminārs „Bibliotēku 
pakalpojumu kvalitāte” 

110 

 Latvijas bibliotekāru 11. novadpētniecības konference „Vai 
Rīga jau gatava?” 

126 

 LBB Vidzemes nodaļas 10.saiets – konference „Bibliotēka 
indivīdam un sabiedrība” 

154 

 Latgales novada bibliotekāru 6.pārrobežu konference 
„Novadpētniecība modernā informācijas telpā” 

90 

 Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcijas diskusijkluba 
sanāksmes „Gūtenberga galaktika” 

240 

 

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija 

LATABA mērķi ir:  

• veicināt Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku attīstību un sadarbību,  
• veicināt Latvijas zinātnes, augstākās izglītības un tautsaimniecības optimālu 

informatīvo apgādi,  
• saliedēt Biedrības sastāvā esošās augstskolu un speciālās bibliotēkas, kam ir 

līdzīgi informatīvie un zinātniskie mērķi un uzdevumi. 
• Bibliotekāru sabiedrībā iecienītas LATABA vasaras skolas, kā arī aktīvā 

dažādu profesionālo virzienu komisiju un darba grupu aktivitātes. Diemžēl 
detalizētāku informāciju iegūt neizdevās.   

Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība 

Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība (LSBB) darbojas no 1996.gada. Pētījumā 
ietvertajā laika periodā, īpaši 2004.gadā, kad notika pārmaiņas izglītības sistēmā un 
mainījās prasības skolu bibliotekāru izglītībai, tika organizēta bibliotekāru apmācība 
(skolotāju pārkvalifikācija). Arī 2007.gada rudenī sakarā ar skolu bibliotekāru amata 
likmju palielināšanu tika organizēta 36 stundu apmācība 3 skolu bibliotekāru grupām 
– iesācējiem. 
 
LSBB pārstāvji darbojas Latvijas Bibliotēku padomē un Vispārējās izglītības 
kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras Konsultatīvajā padomē. Skolu bibliotekāru 
pārstāvji ir iekļāvušies kopējās bibliotēku nozares aktivitātēs, piedalījušies daudzu 
jautājumu risināšanā. 
 
2005.gadā pirmo reizi sanāca skolu bibliotekāru metodisko apvienību vadītāji. Šajā 
seminārā metodisko apvienību vadītāji vienojās, ka rīkos kopīgas sanāksmes vismaz 
vienu reizi gadā. Šādas sanāksmes ir notikušas Aizkrauklē, Jelgavā un Rīgā.  
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Kopš 2007.gada tika paplašinātas LNB BAI funkcijas un šo iniciatīvu pārņēma Bērnu 
Literatūras centrs. 2007.gadā notikuši 2 semināri, no kuriem viens notika kopā ar 
reģionu galveno publisko bibliotēku metodiķiem. 
 
Laikā, kad skolu bibliotēkas darbojās bez metodiska un konsultatīva valsts atbalsts, 
LSBB bija nozīmīga loma skolu bibliotekāru saliedēšanā un kopēju darba vadlīniju 
izstrādē. 1 – 2 reizes gadā notiek biedrības konferences, apspriesti visdažādākie 
problēmjautājumi, klausītas vispārizglītojošas lekcijas. Bijusi iespēja iepazīties ar 
Bauskas un Cēsu pilsētu skolu un publisko bibliotēku pieredzi, kā arī un apmeklēt šo 
pilsētu bibliotēkas. 
 
2007.gadā LR KM Bibliotēku nodaļā pastiprināta specializācija skolu bibliotēku 
jautājumos. LSBB ciešā sadarbībā ar valsts struktūrām risina aktuālos skolu bibliotēku 
jautājumus.  
 

Privātā publiskā  partnerība: SIA „Mācību centrs „Valence”” / Skolu bibliotekāru 
biedrība 

Privātā publiskā  partnerībā: SIA „Mācību centrs „Valence” sadarbībā ar Skolu 
bibliotekāru biedrību laikā no 2005. līdz 2007.gadam īstenojis: 
 
● 4 Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātas A2 tipa 36 akadēmisko stundu 

programmas izglītības iestāžu bibliotekāriem: ”Bibliotekārā un informacionālā 
procesa organizācija skolas bibliotēkā”, „Informācijas pakalpojumi mūsdienīgā 
izglītības iestādes bibliotēkā”, Izglītības iestādes bibliotekāra pedagoģiskā 
darbība”, „Novitātes izglītības iestādes bibliotēkas darba organizācijā”. 

● 36 akadēmisko stundu programmu bērnu bibliotēku darbiniekiem „Darbs ar 
bērniem un jaunatni izglītības reformas īstenošanas laikā”. 

● 24 akadēmisko stundu programma „Bērnu un jauniešu psiholoģija. Pedagoģiskā 
darba metodes” (izglītības iestāžu un publisko bibliotēku darbiniekiem). 

● Vienas dienas 6 akadēmisko stundu programmas (skolu bibliotekāriem, mācību 
pārziņiem, skolu direktoriem), „Skolas bibliotēkas darba organizācija un 
informācijas resursu integrēšana mācību procesā”, „Prasības skolas bibliotēkas 
akreditācijā. Bibliotēkas sagatavošana akreditācijai”, „Skolas bibliotekārs kā 
vadītājs. Pienākumi un funkcijas”, „Informācijas prasmju aktualizēšana izglītības 
procesā. Uz informācijas resursiem balstīta mācīšanās”, „Skolas bibliotēkas 
krājuma organizācija”, „Bibliotekāro stundu programmas sastādīšana”, 
„Informācijas prasmju attīstīšana kā ceļš uz informācijpratību”, „Skolas 
bibliotēkas dokumentācija”, „Indikatori izglītības iestādes bibliotēkas darbības 
kvalitātes novērtēšanai”. 

● Divas 36 akadēmisko stundu tālmācības programmas: „Informācijas pakalpojumi 
mūsdienīgā izglītības iestādes bibliotēkā” un „Izglītības iestādes bibliotekāra 
pedagoģiskā darbība”.  
Mācību centrā „Valence” izsniegti 769 apliecinājumi, galvenokārt par 36 stundu 
kursu apmeklējumu. 

● Šobrīd Mācību centrs ir likvidācijas stadijā. 
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21. Secinājumi un ieteikumi 

1. Pētījuma rezultāti nedod iemeslu Latvijas bibliotēku konsultatīvā atbalsta sistēmu 
raksturot kā atrautu no reālās bibliotēku darba prakses. Tomēr iegūtie rezultāti 
liecina par nopietnām problēmām atsevišķos konsultatīvā darba sektoros. 

 
2. Bibliotēku sistēmas profesionālās attīstības, metodiskā un konsultatīvā darba 

funkcijas nacionālā, reģionālā un lokālā līmenī pamatos nodrošina Latvijas 
Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar citām valsts nozīmes bibliotēkām, reģionu 
galvenajām bibliotēkām un administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidoto 
novadu bibliotēkām. 

 
3. Bibliotēku politikas izstrāde un organizācija ir LR Kultūras ministrijas – vadošās 

valsts pārvaldes iestādes kultūras nozarē – prerogatīva. KM izstrādā 
reglamentējošos tiesību aktus un politikas plānošanas dokumentus bibliotēku 
nozarē, veic nozares likumu monitoringu, kā arī sniedz konsultācijas bibliotēkām 
par šiem jautājumiem.  Latvijas Bibliotēku padome kā sabiedriska konsultatīva 
institūcija pie Kultūras ministrijas piedalās valsts bibliotēku stratēģijas izstrādē, 
veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, risina problēmsituācijas, nodrošina 
lēmumu pieņemšanu visos bibliotēku nozares sektoros un jautājumos. 

 
4. Nozaru bibliotēku funkciju, uzdevumu un darba virzienu noteikšana ir nozaru 

ministriju kompetencē, kurām būtu jāorganizē nepieciešamā metodiskā un 
konsultatīvā palīdzība šo nozaru ietvaros funkcionējošām bibliotēkām. Īpaši tas 
attiecas uz valstī lielāko nozares bibliotēku tīklu – skolu bibliotēkām. Taču 
Izglītības un zinātnes ministrijā, kas atbild par mācību procesu un saturu skolās, 
speciālu metodisku un konsultatīvu palīdzību skolu bibliotēkām kā mācību 
procesa informacionālajām nodrošinātājām nesniedz, uzskatot, ka 
vispārizglītojošās skolas un to bibliotēkas ir pašvaldību rūpe. Gadu ritumā 
ministru mainībā nostādne nav mainījusies.  

 
5. Vispārējos bibliotēku darba jautājumos nepieciešamo profesionālo palīdzību 

nacionālajā līmenī skolu bibliotēkas var saņemt no LNB, V/A KIS, TE ALISE. 
Reģionālā līmenī konsultatīvo atbalstu sniedz reģionu galvenās bibliotēkas, kā arī 
atsevišķas izglītības pārvaldes un skolu bibliotēku metodiskās apvienības. Lokālā 
līmenī skolu bibliotēkas sadarbojas ar vietējo pašvaldību bibliotēkām. 

 
6. Reģionu galvenās bibliotēkas līdz ar VVBIS ieviešanu un Bila un Melindas Geitsu 

fonda atbalstu ir kļuvušas par infrastrukturāli, teorētiski un lietišķi spēcīgiem 
profesionālā atbalsta centriem savā reģionā. Reģionalitātes statuss uzliek tām 
atbildību par visām sava reģiona bibliotēkam, tātad arī par skolu, baznīcu un citām 
bibliotēkām. Tātad, apsverams ir jautājums par rajonu galveno bibliotēku  
konsultatīvo funkciju paplašināšanu attiecībā uz sava reģiona skolu bibliotēkām. 
Protams, te vajadzīgas diskusijas, pamatojuma izstrādnes, trīspusēji sadarbības 
līgumi, finansiālā un personāla kapacitāte. 

 
7. Zinātnisko un speciālo bibliotēku konsultatīvais un koordinējošais centrs – LNB 

BAI koordinētā kopdarbībā ar citām LNB struktūrvienībām, kā arī valsts nozīmes 
bibliotēkām, nodrošina vispārējos konsultatīvos pamatpakalpojumus. Dažās sfērās 
konsultatīvie pakalpojumi dublējas, bet ir bibliotēkas, piemēram, speciālās 
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(muzeju, arhīvu) un koledžu bibliotēkas, kas palikušas ārpus jebkāda konsultatīvā 
aptvēruma. Zinātniskajām un speciālajām bibliotēkām šobrīd nav tāda 
profesionālā atbalsta, kāds nodrošināts  publikajām bibliotēkām. Vienlaikus 
jāatzīmē, ka, piemēram, PTB, LUB, LLA FB, LMB ir nopietni bibliotēku nozares 
konsultanti savos kompetences laukos.  

 
8. Gan pasaulē, gan Latvijā vērojama bibliotēku konsultatīva atbalsta 

internacionalizācija. Arvien biežāk konsultatīvo palīdzību Latvijas bibliotēkām 
sniedz starptautiskie eksperti, piemēram, LNB jaunās ēkas saturiskā 
nodrošinājumā, digitālās bibliotēkas LETONICA veidošanā, autortiesību 
ierobežojumu pārvarēšanā, lauksaimniecības, medicīnas un patentinformācijā. 

 
9. Bibliotēku nozares akadēmisko atbalstu nodrošina LU SZF IBSN mācībspēki, 

kam vajadzētu paplašināties.  
 
10. Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) īstenošana, bibliotēku 

automatizācija un internetizācija, IKT straujā attīstība iekļāvušas V/a KIS un 
bibliotēku informācijas sistēmas ALISE piegādātāju „TietoEnator Alise” valstiskas 
nozīmes metodiskā un konsultatīvā atbalsta dalībnieku vidē. 

 
11. VVBIS projekts, kas būtiski veicinājis bibliotēku nozares attīstību, ir beidzies, 

aktuāls ir jautājums par tā pēctecību un spēju attīstīties. Nepieciešama VVBIS 
ietveršana Bibliotēku likumā, paredzot tā attīstībai valstiskās garantijas un uzbūves 
struktūru, nosakot RGB uzdevumus VVBIS reģionālo serveru, reģionālo 
kopkatalogu un datubāzu, reģionālo metodisko, konsultatīvo un citu pasākumu 
nodrošināšanā. 

 
12. Konsultatīvo atbalstu ierobežo un pat apdraud nepietiekamais bibliotēku nozares 

profesionālo izdevumu un elektronisko resursu klāsts latviešu valodā. Neatliekami 
veicināma to sagatavošana un izdošana, rosinot, piemēram, valsts investīciju 
atbalstu, speciālu kultūras programmu veidošanu Valsts kultūrkapitāla fondā. 
Vienlaikus būtiski paplašināmas LNB Z lasītavas aktivitātes profesionālās 
informācijas komplektēšanā un izplatīšanā, palielināms finansējums 
komplektēšanai.   

 
13. Termins metodiskais darbs pēdējos piecpadsmit gados ir būtiski transformējies. 

Starptautiskās bibliotēku zinātnes un prakses nostādnes mainījušās līdz ar 
elektroniskās vides straujo ienākšanu un nostiprināšanos. Bibliotēku nozares 
mācībspēki, eksperti un speciālisti ieteikuši par galveno pieņemt terminu 
konsultatīvais darbs (consultancy), jēdzienā ietverot arī metodiskās funkcijas un  
problemātiku. 

 
14. Pētījuma gaitā izveidota grafiska pašreizējā bibliotēku konsultatīvā atbalsta 

sistēmas piramīda, sagatavots konsultatīvo institūciju un konsultantu saraksts, kam 
pievienota kontaktinformācija. Saraksts ir diskutējams, papildināms un 
pilnveidojams.  

 
15. Pētījuma empīriskais materiāls rāda, ka profesionālais atbalsts bibliotēkām 

paplašinās un nostiprinās gan akadēmiskā, gan valstiskā, gan reģionālā, gan lokālā 
līmenī. Latvijas bibliotēkas ir stipras un kļūs vēl stiprākas zināšanu sabiedrības 
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veidošanā un nostiprināšanā. Taču, organizējot un administrējot lielos projektus, 
nedrīkstētu aizmirst konsultatīvā atbalsta stiprināšanu infrastrukturālā, 
informavionālā un finansiālā līmenī.  

 
16. Bibliotēku atbalstā nozīmīgi ir UNESCO ģenerālsekretāra Koičiro Macura 

Ābrama Linkolna vārdu pārfrāzējums: “Ja jūs domājat, ka zināšanas ir dārgas, 
izmēģiniet nezināšanu”. To taču mēs nedarīsim, vai ne? 
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etnogrāfiju, folkloru un kultūru 

Viesturs Zanders, LNB Tālr.: +371 67210902 
bcb@lnb.lv 
 

Daina Pakalna, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
daina.pakalna@lu.lv 

 Bērnu bibliotekārā apkalpošana 

Silvija Tretjakova, LNB Tālr./fakss: +371 67312792 
silvija.tretjakova@lnb.lv 

 Bērnu bibliotēku un pieaugušo 
bibliotēku bērnu nodaļu pārraudzība, 
konsultācijas, uzziņas 

Silvija Tretjakova, LNB Tālr./fakss: +371 67312792 
silvija.tretjakova@lnb.lv  

 Bērnu un jaunatnes literatūras 
attīstības veicināšana 

Silvija Tretjakova, LNB 
 

Tālr./fakss: +371 67312792 
silvija.tretjakova@lnb.lv  

Silvija Tretjakova, LNB Tālr./fakss: +371 67312792
silvija.tretjakova@lnb.lv  

 Bērnu un jauniešu lasīšanas 
veicināšana  

Dženija Dzirkale-
Maļavkina,LNB 

Tālr./fakss: +371 67312807 
dzenija.dzirkale@lnb.lv  

 Bibliofīlija un rokrakstu krājumi  Viesturs Zanders, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
viesturs.zanders@lu.lv 

 Bibliogrāfijas teorija Iveta Kalniņa, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
iveta.kalnina@lu.lv 

 Bibliogrāfiskā aprakstīšana Baiba Mūze, LU SZF IBSN Tālr.: +371 67089868 
baiba.muze@lu.lv 

Baiba Mūze, LU SZF IBSN Tālr.: +371 67089868 
baiba.muze@lu.lv 

 Bibliogrāfiskās informācijas 
meklēšanas sistēmas 

Līga Krūmiņa, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
liga.krumina@lu.lv 

 Bibliogrāfisko datubāzu veidošana Baiba Mūze, LU SZF IBSN Tālr.: +371 67089868 
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 baiba.muze@lu.lv 

 Bibliotekāra profesionālā ētika Baiba Sporāne, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
baiba.sporane@lu.lv 

 Bibliotēkas reputācija Anna Mauliņa, LNB 
 

Tālr.: +371 67312793 
anna.maulina@lnb.lv 

Vanda Bērziņa, KM 
 

Tālr.: +371 67356616 
vanda.berzina@km.gov.lv 

Bibliotēku akreditācija 
●zinātniskās un speciālās bibliotēkas 

Anita Goldberga, LNB Tālr.: +371 67223181 
anita.goldberga@lnb.lv 

Baiba Bierne, LNB Tālr./fakss: +371 67312807 
baiba.bierne@lnb.lv  

● publiskās bibliotēkas 
 

Baiba Tormane, Bauskas 
Centrālā bibliotēka 

Tālr.: +371 63960581 
baiba.rcb@apollo.lv 

Linda Langenfelde, KM Tālr.: +371 67356617 
linda.langenfelde@km.gov.
lv 

 

● izglītības iestāžu bibliotēkas 

Dženija Dzirkale-
Maļavkina, LNB 

Tālr./fakss: +371 67312807 
dzenija.dzirkale@lnb.lv 

Dzintra Mukāne, LNB Tālr.: +371 67365251 
dzintra.mukane@lnb.lv 

 Bibliotēku budžets un finanses 

Antons Pastars, LNB Tālr.: +371 67365265  
antons.pastars@lnb.lv 

 Bibliotēku filozofija Baiba Sporāne, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
baiba.sporane@lu.lv 

 
Imants Pujāts, KIS 

Tālr.: +371 67843087 
imants.pujats@kis.gov.lv 

Bibliotēku informācijas sistēmas 
● ALEPH 500  

Iveta Kurme, LNB Tālr.: +371 67365256 
iveta.kurme@lnb.lv  

● ALISE Baiba Mūze 
TietoEnator Alise 

Tālr.: +371 67030040 
b.muze@alise.lv 

● LIBER Aivars Liepa, LAB Tālr.: +371 67106231 
aliepa@lib.acadlib.lv 

 

● LIIS  Dženija Dzirkale-
Maļavkina, LNB 

Tālr./fakss: +371 67312807 
dzenija.dzirkale@lnb.lv 

 Bibliotēku novadpētniecība Inta Sallinene, Rīgas 
Centrālā bibliotēka 
 

Tālr.: +371 67623759 
inta.sallinene@rcb.lv 

 Bibliotēku nozares informācijas 
meklēšana internetā 

Kristīne Deksne – Jerohina, 
LNB 
 

Tālr.: +371 67312808 
kristine.deksne@lnb.lv 

 Bibliotēku nozares jaunākās 
informācijas apskati 

Elita Vīksna, LNB 
 

Tālr.: +371 67312808 
elita.viksna@lnb.lv 

Andris Vilks, LNB Tālr.: +371 67365252 
andris.vilks@lnb.lv 

Jānis Turlajs, KM Tālr.: +371 67356615 
janis.turlajs@km.gov.lv 

 Bibliotēku nozares likumi un 
normatīvakti 

Evija Ragozina, LNB Tālr./fakss: +371 67312807 
evija.ragozina@lnb.lv 

 Bibliotēku nozares poligrāfiskie un 
elektroniskie informācijas resursi 

Kristīne Deksne – Jerohina, 
LNB 

Tālr.: +371 67312808 
kristine.deksne@lnb.lv 

 Bibliotēku pakalpojumi bērniem un 
jauniešiem  

Silvija Tretjakova, LNB  Tālr./fakss: +371 67312792 
silvija.tretjakova@lnb.lv  
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Dženija Dzirkale – 
Maļavkina, LNB 

Tālr./fakss: +371 67312807 
dzenija.dzirkale@lnb.lv 

 Bibliotēku reģistrācija: LR KM 
Bibliotēku reģistrs 

Vanda Bērziņa, KM  
 

Tālr.: +371 67356615 
vanda.berzina@km.gov.lv 

Andris Vilks, LNB Tālr.: +371 67365252 
andris.vilks@lnb.lv 

 Bibliotēku valsts politika un 
stratēģija 

Jānis Turlajs, KM Tālr.: +371 67356615 
janis.turlajs@km.gov.lv 

Viesturs Zanders, LU SZF 
IBSN, LNB 

Tālr.: +371 67089868 
viesturs.zanders@lu.lv 
Tālr.: +371 67210902 
bcb@lnb.lv 

Jana Dreimane, LNB Tālr./fakss: +371 67312807 
jana.dreimane@lnb.lv 

 Bibliotēku vēstures pētniecība 

Aina Štrāle, LNB Tālr.: +371 67312776 
aina.strale@lnb.lv 

 Bibliotēku zinātne, bibliotēku nozares 
teorētiskā attīstība 

Baiba Sporāne, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
baiba.sporane@lu.lv 

Daiga Raļļa, LNB Tālr.: +371 67312791 
daiga.ralla@lnb.lv 

 Bibliotēku, arhīvu, muzeju 
terminoloģija 

Ilze Kārkliņa, LNB Tālr.: +371 67312791 
ilze.karklina@lnb.lv 

Andris Vilks, LNB Tālr.: +371 67365252 
andris.vilks@lnb.lv 

Sandra Ozoliņa, KIS Tālr.: +371 67843084 
Sandra.Ozolina@kis.gov.lv 

Aldis Liepa, KIS Tālr.: +371 67843087 
Aldis.Liepa@kis.gov.lv 

Inga Niedra, KIS Tālr.: +371 67844895 
Inga.Niedra@kis.gov.lv 

Bila un Melindas Geitsu fonda 
projekts 
● projekta īstenošanas gaita 
● eparaksts 
● apmācības 
●projekta publicitāte: Trešais tēva dēls 

Kaspars Rūklis, KIS Tālr.: +371 67844885 
kaspars.ruklis@kis.gov.lv 

● projekta īstenošana reģionos 
Kurzemes reģions 

Margarita Marcinkeviča, 
Ventspils bibliotēka  

Tālr.: +371 63623598 
margarita.marcinkevica@v
entspils.gov.lv 

Zemgales reģions Baiba Tormane, Bauskas 
Centrālā bibliotēka 

Tālr.: +371 63960581 
baiba.rcb@apollo.lv 

Vidzemes reģions Antra Sprudzāne Gulbenes 
bibliotēka 

Tālr.: +371 64471459 
antra@gulbenesbiblioteka.l
v 

Latgales reģions Ināra Batarāga, Preiļu 
galvenā bibliotēka  

Tālr.: +371 65381228 
puce@axel.lv 

Rīgas rajons Daiga Orbidāne, 
Salaspils novada bibliotēka 

Tālr.: +371 67981029 
info@biblioteka.slaspils.lv 

 

Rīgas pilsēta Andra Vīta, Rīgas Centrālā 
bibliotēka 

Tālr.: +371 67037129 
Andra.Vita@rcb.lv 

 Cietumu bibliotēkas  Kristīne Deksne – Jerohina, 
LNB 

Tālr.: +371 67312808 
kristine.deksne@lnb.lv 

Andris Vilks, LNB Tālr.: +371 67365252 
andris.vilks@lnb.lv 

Inga Grīnfelde, LNB inga.grinfelde@lnb.lv  

 Digitālā biblioteka Letonica  
● satura jautājumi 

Dace Gasiņa, LNB Tālr.: +371 67365264 
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dace.gasina@lnb.lv 

 Valdis Mazulis, LAB Tālr.: +371 67106217 
vmazulis@lib.acadlib.lv 

● tehnoloģiskie jautājumi DOM 
arhitektūra 

Artūrs Žogla, LNB arturs.zogla@lnb.lv 

● pētniecība digitalizācijā Jurģis Šķilters, LU, LNB Tālr.: +371 29276772 
jurgis.skilters@lu.lv 

Mārīte Jankevica-Balode, 
LNB 

marite.jankevica@lnb.lv ● metadati 

Edgars Jēkabsons, LNB edgars.jekabsons@lnb.lv 
Guntis Jēkabsons, KM Tālr.: +371 67356612 

guntis.jekabsons@km.gov.l
v 

Jānis Eberšteins, 
AKKA/LAA 

Tālr.: +371 67506130 
janis.ebersteins@akka-
laa.lv 

● autortiesības digitalizācijā 

Anna Mauliņa, LNB  
 

Tālr.: +371 67312791 
anna.maulina@lnb.lv 

● hierarhiskā pārlūkošana Anita Goldberga, LNB Tālr.: +371 67225135 
anita.goldberga@lnb.lv 

● skenēšana Marika Karlsone, LNB Tālr.: +371 67274433 
marikak@lnb.lv 

● ārpakalpojumi 
● publiskie iepirkumi 

Ivars Indāns, LNB  Tālr.: +371 67365254 
ivars.indans@lnb.lv 

 Dokumentoloģija Vineta Gerkena, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
vineta.gerkena@lu.lv 

Anda Simina, LNB Tālr.: +371 67502704 
anda.simina@lnb.lv 

 Elektroniskā dokumentpiegāde, Ariel 
sistēmā 

Ilona Dobelniece, 
LLU FB 

Tālr.: +371 63025925 
llufb@llu.lv 

 Elektroniskā izdevējdarbība Līga Krūmiņa, LNB Tālr.: +371 67089868 
liga.krumina@lu.lv 

 Elektroniskās informācijas 
meklēšana 

Baiba Holma, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
baiba.holma@lu.lv 

 Elektronisko datubāžu veidošana Anita Rašmane, LNB 
 

Tālr.: +371 67220588 
anita.rasmane@lnb.lv 

Viesturs Zanders, LU SZF 
IBSN, LNB 

Tālr.: +371 67089868 
viesturs.zanders@lu.lv 
Tālr.: +371 67210902 
bcb@lnb.lv 

Ināra Klekere, LNB  Tālr.: +371 67223885 
inarak@lnb.lv 

 Grāmatniecības vēsture 

Jana Dreimane, LNB Tālr.: +371 67312708 
jana.dreimane@lnb.lv 

 Grāmatu dāvinājumi Latvijas 
bibliotēkām 

Solvita Ozola, LNB 
 

Tālr./fakss: +371 67312807
solvita.ozola@lnb.lv 

Emīls Klotiņš, LNB Tālr.: +371 67365253 
emils.klotins@lnb.lv  

Aigars Lācis, LNB Tālr.: +371 29232871 
aigars.lacis@lnb.lv 

Aivars Auziņš, LNB Tālr. +371 26431058 
aivarsa@lnb.lv 

 Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas (IKT)  
● informācijas sistēmu, serveru, datu 
tīklu un infrastruktūras uzturēšana un 
apkalpošana 
● datu pārraides tīklu uzturēšana 
(Ethernet, WiFi, Internet), serveru Aldis Liepa, KIS Tālr.: +371 67843087 
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uzturēšana 
● dažādu ar serveriem saistītu, servisu 
un procesu uzturēšana 

aldis.liepa@kis.gov.lv 

● IKT bibliotēkās  Baiba Mūze, TietoEnator 
Alise 

Tālr.: +371 67030040 
b.muze@alise.lv 

 Interneta informācijas rasmošana un 
arhivēšana, institucionālie 
repozitāriji 

Anita Rašmane, LNB 
 

Tālr.: +371 67220588 
anita.rasmane@lnb.lv 

 Informācija par Latvijā izdotajām 
jaunākajām grāmatām (LNB 
saņemtie obligātie eksemplāri) 

Gundega Blīgzne, LNB Tālr.: +371 67220588 
gundega.bligzne@lnb.lv 

 ISBN / ISMN 
● Latvijas grāmatu un nošu 
izdevumu starptautiskā 
standartnumerācija 
● autoritatīvu ziņas ISBN un ISMN 
aģentūru datubāzēm un publikācijām 
● ISBN / ISMN numuru piešķiršana  
● konsultācijas par ISBN / ISMN 
sistēmu un tās izmantojamību  
● svītrkodu atvasināšanu no ISBN un 
ISMN 
● informācija par grāmatizdevējiem un 
nošu izdevējiem 

 
Aiva Gailīte, LNB  

 
Tālr.: +371 67212668 
aiva.gailite@lnb.lv 

 ISSN 
● Latvijas ziņas ISSN datubāzēm un 
publikācijām 
● ISSN numuru piešķiršana, 
konsultācijas to izmantošanu 
● informācija par seriālizdevumiem 
(žurnāliem, biļeteniem, zinātniskajiem 
rakstiem, avīzēm, gadagrāmatām, 
grāmatu sērijām) Latvijā un pasaulē  
● informācija ISSN reģistra 
elektroniskajiem seriālizdevumiem (e-
žurnāli, e-avīzes, datubāzes)  
● ISSN atvasinātu svītrkodu pieķiršana, 
konsultācijas par seriālizdevumu 
svītrkodēšanu  
Datubāzes 
● Latvijas ISSN datubāze 
● ISSN starptautiskā reģistra datubāze 
(ap 1 000 000 ierakstu no 180 pasaules 
valstīm 150 valodās)  
● Ziemeļvalstu seriālizdevumu kataloga 
(NOSP) datubāze, kurā iekļautas ziņas 
par Latvijas 

 
Guna Linkeviča, LNB 

 
Tālr.: +371 67213703 
issn@lnb.lv  
 

 Izstāžu veidošana un iekārtošana Anda Lamaša, LNB 
 

Tālr.: + 371 67287459 
anda.lamasa@lnb.lv 

 Juridiskā informācija Zane Krūmiņa, LNB Tālr.: +371 67284323 
zane.krumina@lnb.lv 

 Kartogrāfiskie dokumenti, to 
digitalizācija 

Anda Juta Zālīte, LNB 
 

Tālr.: +371 67225568 
andaz@lnb.lv  
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Kataloģizācija 
● LNB elektroniskie un kartīšu katalogi 
● publikāciju centralizēta apstrāde – 
bibliogrāfiskais apraksts, indeksācija 
(klasifikācija un priekšmetošana)  
● 8 valsts nozīmes bibliotēku 
elektroniskā kopkataloga kvalitātes 
kontrole 

 
Aiva Stūrmane, LNB 

 
Tālr.: +371 67224763 
aiva.sturmane@lnb.lv 

● kopkataloga autoritatīvo ierakstu 
datubāze 

Elita Eglīte, LNB Tālr.: +371 67224763 
elita.eglite@lnb.lv 

● ziņas dažādiem kopkatalogiem par 
Latvijas un Latvijas bibliotēkās 
esošajiem izdevumiem  

Maira Kreislere, LNB Tālr.: +371 67224763 
maira.kreislere@lnb.lv 

● LNB katalogu un kartotēku 
digitalizācija 

Elita Ozoliņa, LNB Tālr.: +371 67224763 
elita.ozolina@lnb.lv 

● Nacionālās digitālās bibliotēkas 
Letonica metadatu kvalitātes kontrole 

Mārīte Jankevica - Balode, 
LNB 

marite.jankevica@lnb.lv 

● kataloģizācijas formāts MARC 21 un 
Angļu un amerikāņu kataloģizācijas 
noteikumi (AACR2), standarti  

Elga Liepkaula, LNB Tālr.: +371 67224763 
elga.liepkaula@lnb.lv 

 

● katalogu audits Baiba Mūze, LU SZF IBSN Tālr.: +371 67089868 
baiba.muze@lu.lv 

 Klasificēšana Baiba Holma, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
baiba.holma@lu.lv 

 Konferenču, semināru organizēšana Anna Mauliņa, LNB 
 

Tālr.: +371 67312793 
anna.maulina@lnb.lv 

 Konfliktsituācijas bibliotēkā  Vineta Gerkena, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
vineta.gerkena@lu.lv  

 Konservācija un restaurācija Rudīte Kalniņa, LNB 
 

Tālr.: +371 67274433 
ruditek@lnb.lv 

 Koordinātindeksēšana Baiba Holma, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
baiba.holma@lu.lv 

Krājumu organizācija un pārvaldība 
● krājumu analīze pēc Conspectus 
metodes 

 
Aivija Everte, LNB 
 

 
Tālr.: +371 67287638 
aivija.everte@lnb.lv 

● komplektēšana, literatūras iepirkumi, 
starptautiskā grāmatapmaiņa, trimdas 
literatūra 

Daina Freimane, LNB Tālr.: +371 67224587 
daina.preimane@lnb.lv 

● krājuma organizācija izglītības 
iestādes bibliotēkā 

Dženija Dzirkale – 
Maļavkina, LNB 

Tālr./fakss: +371 67312807 
dzenija.dzirkale@lnb.lv 

 

● norakstīšana, dokumentācija 
● glabāšana 

Anita Arājuma, LNB Tālr.: +371 67502707 
+371 67295746 
anita.arajuma@lnb.lv 

 Krājumu pārvaldība: vērtēšana, 
analīze 

Aivija Everte, LNB 
 

Tālr.: +371 67287638 
aivija.everte@lnb.lv 

 
Māra Ruva, LNB 

 
Tālr.: +371 67225798 
mara.ruva@lnb.lv 
 

 Krājumu uzskaite  
● LNB krājumu uzskaite, ienākušo 
izdevumu reģistrēšana ALEPH 500 
Eksemplāru modulī ar vienreizējo 
individuālo eksemplāra numuru – 
svītrkodu  
● norakstītās literatūras izslēgšana no 
uzskaites dokumentiem un ALEPH500 

Ilze Dreiže, LNB Tālr.: +371 67225798 
ilzed@lnb.lv 
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Nr. Temats Eksperts, institūcija Kontaktinformācija 
Eksemplāru moduļa  
● Eksemplāru moduļa pārvaldība, 
statistikas kvalitātes kontrole  
● LNB svītrkodu koordinācija 
● informācija par uzskaites jautājumiem 
un pārskatiem  

 Lasīšanas teorija un problēmas Vineta Gerkena, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
vineta.gerkena@lu.lv 

 Lasīšanas veicināšanas projekti: 
„Bērnu žūrija” 

Silvija Tretjakova, LNB 
 

Tālr./fakss: +371 67312792 
silvija.tretjakova@lnb.lv 

Dace Gasiņa, LNB Tālr.: +371 67365264 
dace.gasina@lnb.lv 

 Lasītāju apkalpošana, jaunu lasītāju 
piesaistīšana 

Vineta Gerkena, LU SZF 
IBSN  

Tālr.: +371 67089868 
vineta.gerkena@lu.lv 

Latvijas Bibliotēku portāls 
● saturs 

 
Antra Indriksone, LNB 

 
Tālr./fakss: +371 67312807 
antra.indriksone@lnb.lv 

 

● tehnoloģiskie, uzturēšanas jautājumi Jānis Ziediņš, KIS Tālr.:+371 67844889 
janis.ziedins@kis.gov.lv 

 Latvijas bibliotēku statistika  Ilze Kļaviņa, LNB Tālr./fakss: +371 67312807 
ilze.klavina@lnb.lv  

 Lauksaimniecības informācijas 
datubāzes 

Ilona Dobelniece, 
LLU FB 

Tālr.: +371 63025925 
llufb@llu.lv 

 Letika 
● informācija par Latviju un latviešiem 
no ārzemju preses un grāmatām 
● informācija par ārzemēs izdotiem 
Latvijas autoru oriģināldarbiem un 
tulkojumiem 
● datubāze: 1984-2007 

 
Laimdota Velde, LNB 

 
Tālr.: +371 67227640 
laimdota.velde@lnb.lv 

 Letonika  
● jebkurā pasaules valstī, jebkurā 
valodā, visās zinātņu izdotās 
grāmatas par Latviju un latviešiem 

 
Māra Daneberga, LNB 

 
Tālr.: +371 67223881 
letonika@lnb.lv 

Māra Izvestnija, LNB Tālr.: +371 67223881 
letonika@lnb.lv 

 ● zinātniskā – tematiskā un 
nacionālā retrospektīvā bibliogrāfija 

Agra Turlaja, LNB Tālr.: +371 67223881 
letonika@lnb.lv 

Aivija Everte, LNB Tālr.: +371 67287638 
aivija.everte@lnb.lv  

 Licenzētās datubāzes 

Helmuts Ozoliņš, KIS Tālr.: +371 67844900 
helmuts.ozolins@kis.gov.lv 

 Lietišķā un biznesa informācija Dace Gasiņa, LNB Tālr.: +371 67365264 
dace.gasina@lnb.lv 

 LNB apmaiņas krājuma piedāvājums Ruta Siliņšmite, LNB 
 

Tālr.: +371 67223981 
raf@lnb.lv 

Andris Vilks, LNB Tālr.: +371 67365252 
andris.vilks@lnb.lv 

LNB jaunās ēkas projekts 
● jaunā ēka 

Nita Apsīte, LNB Tālr.: +371 67365250 
nita.apsite@lnb.lv 

 

● repozitārijs Silakrogā Ināra Mutule, LNB Tālr.: +371 67365263 
inara.mutule@lnb.lv 
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Nr. Temats Eksperts, institūcija Kontaktinformācija 
● Gaismas tīkls (Valsts vienotā 
bibliotēku informācijas sistēma, 
VVBIS) 

Aldis Liepa, KIS  Tālr.: +371 67843087 
Aldis.Liepa@kis.gov.lv 

Silvija Tretjakova, LNB Tālr./fakss: +371 67312792 
silvija.tretjakova@lnb.lv 

Dženija Dzirkale-
Maļavkina, LNB 

Tālr./fakss: +371 67312807 
dzenija.dzirkale@lnb.lv 

 LNB Mācību centrs 

Lita Hofmane, LNB Tālr.: +371 67365258 
lita.hofmane@lnb.lv 

 LNB pakalpojumi bibliotēkām, 
bibliotekāriem, kultūras, 
informācijas un mācību iestādēm 

Anna Mauliņa, LNB Tālr.: +371 67312791 
anna.maulina@lnb.lv 

 LNB pakalpojumi jaunajā ēkā  Dace Gasiņa, LNB 
 

Tālr.: +371 67365264 
dace.gasina@lnb.lv 

 LNB pakalpojumi lasītājiem un 
institūcijām 

Dace Gasiņa, LNB 
 

Tālr.: +371 67365264 
dace.gasina@lnb.lv 

 LNB repozitārijs, mazpieprasīto 
izdevumu glabāšana 

Ināra Mutule, LNB 
 

Tālr.: +371 67365263 
inara.mutule@lnb.lv 

 LUB Mācību centrs Anete Zasa, LUB 
 

Tālr.: +371 67227613 
anete.zasa@lu.lv 

 LU Sociālo zinātņu fakultāteS (SZF) 
Informācijas un bibliotēku studiju 
nodaļa (IBSN) 
 

Baiba Holma, LU SZF 
IBSN 
 

Tālr.: +371 67089868 
baiba.holma@lu.lv 
 

 LU SZF IBSN Bibliotēku darbinieku 
tālākizglītības centrs 

Iveta Kalniņa, LU SZF 
IBSN  

Tālr.: +371 67089868 
iveta.kalnina@lu.lv 
 

Lita Hofmane, LNB Tālr.: +371 67365258 
lita.hofmane@lnb.lv 

Evija Ragozina, LNB Tālr./fakss: +371 67312807 
evija.ragozina@lnb.lv 

 LU SZF IBSN studentu prakšu 
vadīšana 

Anita Goldberga, LNB Tālr.: +371 67225135 
anita.goldberga@lnb.lv 

 Mašīnlasāmā kataloģizācija Baiba Mūze, LU SZF IBSN Tālr.: +371 67089868 
baiba.muze@lu.lv 

 Medicīnas informācijas datubāzes Velta Pozņaka, LMB 
 

Tālr.: +371 67373646 
velta.poznaka@lmb.gov.lv 
lmb@lmb.gov.lv 

 
Daina Gauja, LNB 

 
Tālr.: +371 67282615 
muzika@lnb.lv 

 Mūzika 
● mūzikas literatūras un nošu krājums, 
Latvijas nošu arhīvs  
● mūzikas informācijas meklēšana 
uzziņu izdevumos, internetā, 
elektroniskajos resursos 
● mūzikas izdevumu un nošu 
digitalizācija 
 

Inese Pinne, LNB Tālr.: +371 67282615 
muzika@lnb.lv 

 Nacionālā analītika 
● elektroniskā bibliogrāfiskā 
informācija par rakstiem Latvijas 
centrālajā un reģionālajā presē 
● nacionālās bibliogrāfijas rādītāji 
Latvijas preses hronika,  Žurnālu un 

 
Ilona Dukure, LNB 
 

 
Tālr.: +371 67223181 
ilona.dukure@lnb.lv 
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Nr. Temats Eksperts, institūcija Kontaktinformācija 
avīžu rakstu hronika  un Recenziju 
hronika 
● analītiskā bibliogrāfiskā apraksta 
veidošanā MARC21 formātā 
● elektronisko analītisko ierakstu 
piegāde bibliotēkām  
● nacionālās bibliogrāfijas analītikas 
datubāze (analītiskie ieraksti no 
1982.gada) 

 Nacionālā bibliogrāfija Anita Goldberga, LNB 
 

Tālr.: +371 67225135 
anita.goldberga@lnb.lv 

Nevalstiskās profesionālās 
organizācijas 
● Latvijas akadēmisko bibliotēku 
asociācija (LATABA) 

 
 
Iveta Gudakovska, LUB 
 

 
 
Tālr.: +371 67223984 
Iveta.Gudakovska@lub.lv 

● Latvijas Bibliotekāru biedrība Anna Mauliņa, LNB Tālr.: +371 67312791 
anna.maulina@lnb.lv 

 

● Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība Dženija Dzirkale-
Maļavkina, LNB 

Tālr./fakss: +371 67312807 
dzenija.dzirkale@lnb.lv 

 Obligātais eksemplārs Daila Ļegčiļina, LNB 
 

Tālr.: +371 67212423 
obl@lnb.lv  

 Patentu tehniskā informācija Agnese Buholte, Patentu 
tehniskā bibliotēka 

Tālr.: +371 67227310 
patbib@patbib.lv 

 
Vera Krīpere, LNB 

 

Tālr.: +371 67229203 
verak@lnb.lv 

 Periodiskie izdevumi 
● nacionālā periodikas krājums  
● sadarbība ar novadu bibliotēkām 
laikrakstu krājuma saglabāšanai 
● periodisko izdevumu digitalizācija 
● periodikas krājuma rekataloģizācija 
● pieeja laikrakstu digitālajai 
bibliotēkai, kopijas, elektroniskā 
dokumentpiegāde 
 

Līvija Ērgle, LNB Tālr.: +371 67225626 
periodika@lnb.lv 

 Personālvadība: motivācija, 
darbinieku vērtējums 
 

Lita Hofmane, LNB Tālr.: +371 67365258 
lita.hofmane@lnb.lv  

 
Jana Dreimane, LNB 

 
Tālr./fakss: +371 67312807 
jana.dreimane@lnb.lv 

Aina Štrāle, LNB Tālr.: +371 67312776 
aina.strale@lnb.lv 

Pētniecība bibliotēku nozarē 
● Speciāls dokumentāls pētījums 
„Latvijas Ministru kabineta komisijas 
zaudējumu aprēķināšanai, kas nodarīti 
Latvijas okupācijas laikā 1940.-
1990.gadā” 
● Pētījums „Valsts un reģionālā līmeņa 
bibliotēku metodiskā un konsultatīvā 
atbalsta sistēmas izpēte bibliotēku 
darbības uzlabošanai tradicionālajā un 
elektroniskajā vidē” 

Anna Mauliņa, LNB Tālr.: +371 67312791 
anna.maulina@lnb.lv 

 

● Pētniecības metodes 
● Zinātniskā pētniecība 
bibliotēkzinātnē un informācijā 

Daina Pakalna, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
daina.pakalna@lu.lv 

 Priekšmetošana Baiba Holma, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
baiba.holma@lu.lv 

 Projektinformācija, projektvadība, Karīna Bandare, LNB  Tālr.: +371 67312796 
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Nr. Temats Eksperts, institūcija Kontaktinformācija 
LNB projekti karina.bandere@lnb.lv 
Publicitāte, sabiedriskās attiecības  
LNB publicitāte 
● Bibliotēku pakalpojumu un krājumu 
popularizēšana 

 
 
Ilze Egle, LNB 

 
 
Tālr.: +371 67365255 
ilze.egle@lnb.lv 

Anda Lamaša, LNB Tālr.: +371 67287459 
anda.lamasa@lnb.lv 

 

● izstādes, izstāžu veidošana un 
iekārtošana  
● vizuālā reklāma, prezentācijas, 
informatīvie materiāli, suvenīri 
bibliotēku simboliku, LNB fotoarhīvs  

Velta Knikste, LNB Tālr.: +371 67282923 
velta.knikste@lnb.lv 

 Publiskās bibliotēkas Baiba Bierne, LNB Tālr./fakss: +371 67312807 
baiba.bierne@lnb.lv  

Solvita Ozola, LNB Tālr./fakss: +371 67312807 
solvita.ozola@lnb.lv 

 Publisko bibliotēku krājumu 
veidošana: VKKF kultūras programmas 
„Jaunu grāmatu un citu materiāli iegāde 
publiskajām bibliotēkām” 
administrēšana 

Anna Mauliņa, LNB Tālr.: +371 67312793 
anna.maulina@lnb.lv 

Reģionālie mācību centri  
 
● Daugavpils Reģionālais mācību 
centrs 

 
 
Terēzija Ūbele, Daugavpils 
rajona padomes tautas 
izglītības un kultūras centrs 

 
 
Tālr.: +371 65435512 
ija.ija@inbox.lv 

● Gulbenes Reģionālais mācību centrs Sabīne Jefimova, Gulbenes 
bibliotēka 

Tālr.: +371 64473266 
sabine@gulbenesbiblioteka.
lv 

● Jelgavas Reģionālais mācību centrs Dzintra Punga, Jelgavas 
Zinātniskā bibliotēka 

Tālr.: +371 63007745 
dzintra.punga@jzb.lv 

● Liepājas Reģionālais mācību centrs Gita Švarce, Liepājas 
Centrālā Zinātniskā 
bibliotēka 

Tālr.: +371 63422049 
gita.svarce@inbox.lv 

● Ogres Reģionālais mācību centrs Jautrīte Mežjāne, Ogres 
Centrālā bibliotēka 

Tālr.: +371 65071945 
jautram@oic.lv 

● Preiļu Reģionālais mācību centrs Sigita Brice, Preiļu galvenā 
bibliotēka 

Tālr.: +371 65381230 
sigita@preilubiblioteka.lv  

● Rīgas Reģionālais mācību centrs 
(RCB) 

Daiga Bērziņa, 
Rīgas Centrālā bibliotēka 

Tālr.: +371 67623759 
daiga.berzina@rcb.lv 

● Rīgas Reģionālais mācību centrs 
(LNB)  

Dženija Dzirkale-
Maļavkina, LNB 

Tālr./fakss: +371 67312807 
dzenija.dzirkale@lnb.lv 

● Valmieras Reģionālais mācību centrs Gaida Arta  
Saukāne, Valmieras 
bibliotēka 

Tālr.: +371 64250831 
sagaida@inbox.lv 

 

● Ventspils Reģionālais mācību centrs Gints Gredzens, Ventspils 
bibliotēka 

Tālr.: +371 63627364 
gints.gredzens@ventspils.g
ov.lv 

 
Ināra Klekere, LNB  

 
Tālr.: +371 67223885 
retumi@lnb.lv 
inarak@lnb.lv 

 Retās grāmatas un rokraksti 
● pastāvīgo ekspozīcija  “Latviešu 
grāmatniecības vēsture” un “Cimelia”  
● zinātniskā bibliogrāfija - 
seniespiedumu bibliogrāfiskie rādītāji, 
kopkatalogi, rokrakstu zinātniskie 
apraksti 
● Latvijas grāmatniecības vēsture  
● Retumu digitalizēšana  

Lilija Limane, LNB Tālr.: +371 67223885 
retumi2@lnb.lv 
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Anita Goldberga, LNB Tālr.: +371 67225135 
anita.goldberga@lnb.lv 

 Retrokonversija 

Iveta Kalniņa, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
iveta.kalnina@lu.lv 

 SBA, SSBA  Ilze Pētersone, LNB 
 

Tālr.: +371 67502704 
ilze.petersons@lnb.lv 

 Skaņu ieraksti, digitalizācija, 
fonotēkas pakalpojumi 

Gunārs Purvs, LNB 
 

Tālr.: +371 67282690 
fonoteka@lnb.lv  

 
Anita Goldberga, LNB  

 
Tālr.: +371 67225135 
anita.goldberga@lnb.lv 

 Standartizācija 
● Muzeju, arhīvu, bibliotēku 
standartizācijas tehniskā komiteja, 
MABSTIK 
● bibliotēku nozares standartizācija 
● arhīvu nozares standartizācija 
●muzeju nozares standartizācija 
● starptautisko standartu adaptācija un 
nacionālo normatīvdokumentu izstrāde 
● informācija par jauniem bibliotēku 
nozares standartiem un tiem 
pielīdzināmiem normatīvdokumentiem, 
atceltiem standartiem, standartu 
papildinājumiem u.c. izmaiņām 
 

Inta Virbule, LNB Tālr.: +371 67312796 
inta.virbule@lnb.lv 

Andris Vilks, LNB Tālr.: +371 67365252 
andris.vilks@lnb.lv 

Guna Dēliņa, LNB Tālr.: +371 67365255 
guna.delina@lnb.lv 

 Starptautiskā sadarbība  

Dzidra Šmita, Rīgas 
Centrālā bibliotēka 

Tālr.: +371 67037120 
dzidrasm@rcb.lv 

 Tezauru veidošana Baiba Holma, LU SZF 
IBSN 

Tālr.: +371 67089868 
baiba.holma@lu.lv 

 UDK klasifikācijas indeksi un 
autorzīmju šifri  

Inese Krūmiņa, LNB 
 

Tālr.: +371 67220588 
inese.krumina@lnb.lv 

Dženija Dzirkale-
Maļavkina, LNB  

Tālr./fakss: +371 67312807 
dzenija.dzirkale@lnb.lv 

 Vispārējās izglītības iestāžu 
bibliotēkas 

Linda Langenfelde, KM Tālr.: +371 67356617 
linda.langenfelde@km.gov.
lv 

 Zinātniskās un speciālās bibliotēkas Evija Ragozina, LNB 
 

Tālr./fakss: +371 67312807 
evija.ragozina@lnb.lv 

 WWW lapu veidošana Līga Krūmiņa, LU SZF 
IBSN 
 

Tālr.: +371 67089868 
liga.krumina@lu.lv 
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Poligrāfiskie izdevumi par bibliotēku metodisko un konsultatīvo darbu: 2005-2007 

 
 
1. Belinska I. Mūsdienu skolas bibliotēkas funkcijas / I.Belinska. – Aizkraukle : Valence, 2005. – 20 

lpp. 
 
2 Bibliotēkzinātne : Bibliotēka un sabiedrība = Library and society / galv. red. Baiba Sporāne. – LU 

raksti, 699.sēj. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 314 lpp. – ISBN 9984-783-46-4 
 
3. Bibliotēku zinības sākumskolai : metod. līdzeklis skolu bibliotekāriem. – Rīga : Pētergailis, 2007. 

– 62 lpp. – ISBN 978-9984-33-193-5 
 
4. Dzirkale-Maļavkina Dž. Skolas bibliotēkas krājuma organizācija / Dž.Dzirkale-Maļavkina. – 

Aizkraukle : Valence, 2005. – 32 lpp.  
 
5. Gerkena V. Mūsdienu bibliotekārās apkalpošanas pamattendences : promocijas darbs / Vineta 

Gerkena. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. – 205 lpp. 
 
6. Holma B. Zināšanu organizācijas lingvistiskie aspekti : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda 

iegūšanai komunikācijas zinātnes bibliotēkzinātnes apakšnozarē / Baiba Holma. – Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2005. - 199 lpp. 

 
7. Mūze B. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces / Baiba Mūze, Daina Pakalna, Iveta Kalniņa. – Rīga : 

LU Akadēmiskais Apgāds, 2005. – 133 lpp. – ISBN 9984-19-765-4 
 
8. Mūze B. Bibliotēku elektroniskie katalogi un to kvalitāte : promocijas darbs filoloģijas grāda 
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vajadzībām / Sanita Galveniece // Bibliotēkzinātne : Bibliotēka un sabiedrība = Library science : 



© Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts, 2007 96

Library and society / galv. red. Baiba Sporāne. - LU raksti, 699. sēj. – Rīga: Latvijas Universitāte, 
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Bibliotēka un sabiedrība = Library science : Library and society / galv. red. Baiba Sporāne. - LU 
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2006. – ISBN 9984-783-46-4, ISSN 1407-2157. – 301. - 314.lpp. 
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5. Īsa instrukcija PTB elektroniskā kataloga lietošanai [Elektroniskais resurss]. – (Kultūra). – Nos. no 

tīmekļa vietnes. - Resurss aprakstīts 2008.g.4.janv. // Patentu tehniskā bibliotēka [Elektroniskais 
resurss]. – Pieejas veids: WWW. URL: 
http://www.patbib.lv/DOC/El_%20kataloga_instrukcija.pdf. 

 
6. Kā meklēt daiļliteratūru – instrukcija ALEPH informācijas sistēmas lietošanā LLU 

Fundamentālajā bibliotēkā [Elektroniskais resurss]. – (Kultūra). – Nos. no tīmekļa vietnes. - 
Resurss aprakstīts 2008.g.4.janv. // LLU Fundamentālā bibliotēka [Elektroniskais resurss]. – 
Pieejas veids: WWW. URL: http://llufb.llu.lv/LLUFB-Aleph16-2-paligs-dailliteratura-meklet.pdf. 

 
7. Kā meklēt informāciju bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500 [Elektroniskais resurss]. – 

(Kultūra). – Nos. no tīmekļa vietnes. – Resurss aprakstīts 2008.g.4.janv. // valsts aģentūra Kultūras 
informācijas sistēmas [Elektroniskais resurss]. – Pieejas veids: WWW. URL: 
http://www.kis.gov.lv/lv/c3/n27/. 

 
8. Kā meklēt informāciju bibliotēku informācijas sistēmā ALISE [Elektroniskais resurss]. – 

(Kultūra). – Nos. no tīmekļa vietnes. – Resurss aprakstīts 2008.g.4.janv. // valsts aģentūra Kultūras 
informācijas sistēmas [Elektroniskais resurss]. – Pieejas veids: WWW. URL: 
http://www.kis.gov.lv/lv/c3/n27/. 

 
9. Kā meklēt informāciju bibliotēku informācijas sistēmā LiberMedia [Elektroniskais resurss]. – 

(Kultūra). – Nos. no tīmekļa vietnes. – Resurss aprakstīts 2008.g.4.janv. // valsts aģentūra Kultūras 
informācijas sistēmas [Elektroniskais resurss]. – Pieejas veids: WWW. URL: 
http://www.kis.gov.lv/lv/c3/n27/. 

 
10. Kā meklēt informāciju bibliotēku informācijas sistēmā LIIS [Elektroniskais resurss]. – (Kultūra). – 

Nos. no tīmekļa vietnes. – Resurss aprakstīts 2008.g.4.janv. // valsts aģentūra Kultūras 
informācijas sistēmas [Elektroniskais resurss]. – Pieejas veids: WWW. URL: 
http://www.kis.gov.lv/lv/c3/n27/. 

 
11. Pārlielupes bibliotēkas emuārs [Elektroniskais resurss] : [Bibliotekāru un lasītāju viedokļi par 

bibliotēku, grāmatām, e-resursiem]. - Tiešsaistes pakalpojums. – [Jelgava : Pārlielupes bibliotēka, 
2007]. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://parlielupesbiblioteka.blogspot.com. - Nos. no 
sākumlapas. – Resurss aprakstīts 2007.g. 4.janv. 

 
12. Aizputes bibliotēka www.aizputesbiblioteka.blogspot.com 
 

http://www.b20.lv/�
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/publikacijas/ciparotaja-rokasgr-20070511.pdf�
http://llufb.llu.lv/LLUFB-macibspeku-publik-db-Aleph500-paligs.pdf�
http://llufb.llu.lv/LLUFB-Aleph500-16-paligs-06-ml.pdf�
http://www.patbib.lv/DOC/El_ kataloga_instrukcija.pdf�
http://llufb.llu.lv/LLUFB-Aleph16-2-paligs-dailliteratura-meklet.pdf�
http://www.kis.gov.lv/lv/c3/n27/�
http://www.kis.gov.lv/lv/c3/n27/�
http://www.kis.gov.lv/lv/c3/n27/�
http://www.kis.gov.lv/lv/c3/n27/�
http://parlielupesbiblioteka.blogspot.com/�
http://www.aizputesbiblioteka.blogspot.com/�
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13. Jelgavas 4.vidusskolas bibliotēka www.biblioteka.blogs.lv 
 
14. Bērnu bibliotēka “Zinītis” www.zinitis.blogspot.com 
 
15. Limbažu Bērnu bibliotēka www.limbazuberni.blogspot.com 
 
16. Līgatnes pagasta bibliotēka www.everests.blogiem.lv 
 
17. Mācību & Atpūtas blogs www.bibliotekari.ytblogspot.com 
 

http://www.biblioteka.blogs.lv/�
http://www.zinitis.blogspot.com/�
http://www.limbazuberni.blogspot.com/�
http://www.everests.blogiem.lv/�
http://www.bibliotekari.ytblogspot.com/�
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Raksti par bibliotēku darbu žurnālā Bibliotēku Pasaule: 2003-2007 

 
1. Aleksandrijas manifests par bibliotēkām un informācijas sabiedrību : [par 2005.g. forumā 

"Bibliotheca Alexandria" pieņemto dokum. (Ēģipte)] / tulk. Laimdota Prūse. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.34 (2006), 5.lpp. 

 
2. Amerikas Bibliotēku asociācijas prezidenta [Morisa Frīdmena] vizīte Latvijā // Bibliotēku Pasaule. 

- ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 5.lpp. 
 
3. Andris Vilks – 30 gadus bibliotēku pasaulē : no curriculum vitae : [sakarā ar Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas direktora 50.dz.d.]. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.39 (2007), 8.-11.lpp. : ģīm. 

 
4. Arāja, Inguna. Skolu bibliotēkas – laukā no pažobelēm : [par skolu bibliotēku modernizāciju] / 

Inguna Arāja. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 44.-
45.lpp. 

 
5. Auzāne, Indra. Mūsdienu Grieķijas bibliotēkas : [par sistēmu un struktūru] / Indra Auzāne. - 

Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 42.-44.lpp. 
 
6. Auzāne, Indra. No vārda līdz grāmatai, līdz... : [par atvērto durvju dienu Gētes inst. Rīgā inform. 

centrā/bibliotēkā] / Indra Auzāne // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 22.lpp. 
 
7. Auziņa-Smita, Inese. Bibliotekārā prese Latvijā / Inese Auziņa-Smita. - Bibliogr.: 9.lpp. - Kopsav. 

angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.35 (2006), 5.-9.lpp. : ģīm., tab. 
 
8. Auziņa-Smita, Inese. Trimdas latviešu kultūras liecību glabātājas : [par ārzemju latviešu bibliotēku 

darbību] / Inese Auziņa-Smita, Aina Štrāle. - Bibliogr.: 47.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 41.-47.lpp. 

 
9. Avota, Dagnija. Academia Petrina bibliotēka : [par Kurzemes hercoga Pētera Bīrona dibinātās 

māc. iestādes "Gymnasium Academicum Petrinum" bibliotēku] / Dagnija Avota. - Bibliogr.: 
48.lpp. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 45.-48.lpp. : diagr., tab. 

 
10. Avota, Dagnija. Jelgavas pilsētas bibliotēka : no dibināšanas 1920.g. līdz nodedzināšanai 1944.g. / 

Dagnija Avota. - Bibliogr.: 50.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.40 (2007), 46.-50.lpp. : diagr., ģīm., tab. 

 
11. Baltijas bibliotekāru 7.kongress "Dažādība kopībā: Baltijas bibliotēkas Eiropas Savienībā" : [par 

kongr. Jumurdas muižā (Madonas raj.)] // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 
21.lpp. 

 
12. Batarāga, Ināra. Bibliotēku automatizācija: skats no Latvijas Dienvidaustrumiem : [par bibliotēku 

apmeklējumu Preiļu raj.] / Ināra Batarāga. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 
1407-6799. - Nr.25 (2003), 20.-21.lpp. : tab. 

 
13. Belinska, Inga. Skolu bibliotēkas izglītībā un kultūrā : [par skolu bibliotēku darbu] / Inga Belinska. 

- Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 46.-47.lpp. 
 
14. Berķe, Ilze. Kataloģizētājs nav Šerloks Holmss! : [par bibliogr. apraksta veidošanas problēmām] / 

Ilze Berķe. - Bibliogr.: 10.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.40 (2007), 9.-10.lpp. : ģīm. 

 
15. Bernharde, Līga. Laikrakstu datu bāze : [par Valsts bibliotēkas Berlīnē un Vācijas Bibliotēku inst. 

izveidoto Periodisko izd. datubāzi] / Līga Bernharde // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.28 (2004), 53.-54.lpp. 
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16. Bērnu bibliotēku pakalpojumu vadlīnijas : [par lasīšanas veicināšanu] / tulk. Silvija Tretjakova // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 27.-28.lpp. 

 
17. Betgers, Klauss Peters (Bottger, Klaus-Peter). Nākotnes bibliotēka : [par bibliotēku darba attīstību] 

/ Klauss Peters Betgers ; tulk. Zigrīda Murovska, Jana Dreimane. - Bibliogr.: 49.lpp. - Kopsav. 
angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 46.-49.lpp. 

 
18. Branča, Sāra Lī. Velsas Nacionālā bibliotēka : [Lielbritānija] / Sāra Lī Branča - Kopsav. angļu val. 

// Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 35.-39.lpp. 
 
19. Bronka, Ilona. Dagdas pilsētas bērnu bibliotēka 2002.gadā : [Krāslavas raj.] / Ilona Bronka. - 

Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 34.lpp. 
 
20. Buša, Dace. Patentu informācijas meklēšanas iespējas Patentu tehniskajā bibliotēkā : [par 

patenttiesību inform. resursiem] / Dace Buša. - Bibliogr.: 22.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.34 (2006), 19.-23.lpp. : ģīm. 

 
21. Dēliņa, Guna. Depozitārā glabāšana – realitāte un nākotnes izredzes : [par mazpieprasītās lit. 

glabāšanu] / Guna Dēliņa // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 4.-6.lpp. 
 
22. Demakova, Helēna. LR kultūras ministres Helēnas Demakovas uzruna Latvijas Bibliotekāru 

biedrības 11.konferencē 2006.gada 28.februārī Rīgā / Helēna Demakova. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.35 (2006), 3.-4.lpp. : ģīm. 

 
23. Dreimane, Jana. "Eiropas bibliotēku iniciatīvas" : par Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizēto 

starptaut. semināru 2007.g. 29.-31.janv. Jūrmalā / Jana Dreimane. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.39 (2007), 16.-18.lpp. : ģīm. 

 
24. Dreimane, Jana. "Informācijas un zināšanu sabiedrība un bibliotēkas: bibliotēku politika un 

vadība" : par Latvijas Akad. bibliotēku asoc. (LATABA) vasaras skolu 2005.g. 22.-24.aug. 
Tukuma raj. Smārdes pagasta Valgumā / Jana Dreimane. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 29.-31.lpp. 

 
25. Dreimane, Jana. "Padomju laika grāmata – vērtība vai makulatūra?" : par Vidzemes reģiona 

bibliotekāru konf. 2005.g. 1.jūn. Valmierā / Jana Dreimane ; pēc filozofijas zinātņu Dr. Riharda 
Kūļa, filoloģijas Dr. Aijas Priedītes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu lit. centra vad. Silvijas 
Tretjakovas [u.c.] inform. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.33 
(2005), 21.-22.lpp. 

 
26. Dreimane, Jana. Ādolfa Hitlera kolekcija ASV Kongresa bibliotēkā / Jana Dreimane // Bibliotēku 

Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 43.-44.lpp. 
 
27. Dreimane, Jana. Amerikas bibliotekāri pret FIB : [par inform. brīvības ierobežošanu : sakarā ar 

ASV karu Irākā] / Jana Dreimane. - Bibliogr.: 45.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – 
ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 44.-45.lpp. 

 
28. Dreimane, Jana. Ārzemju [bibliotēku] notikumu apskats / Jana Dreimane. - Kopsav. angļu val. // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 46.-51.lpp. : tab. 
 
29. Dreimane, Jana. Ārzemju bibliotēku notikumu apskats (2006.gada jūlijs–septembris) : [raksti] / 

Jana Dreimane. - Saturs: Nīderlandes Karaliskā bibliotēka digitalizēs visus nacionālos laikrakstus ; 
"Google Book Search" projektā iesaistās Kalifornijas Universitāte : [ASV] ; Krievijas muzejos – 
plašas zādzības ; Komponista Johana Sebastiāna Baha agrīnie rokraksti Annas Amālijas bibliotēkā 
Veimārā (Vācija) ; Strauji krītas bestselleru dzīves ilgums [u.c.]. - Bibliogr.: 59.-61., 65.lpp. - 
Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 59.-65.lpp. : ģīm. 

 
30. Dreimane, Jana. Ārzemju bibliotēku notikumu apskats (aprīlis–jūnijs) / Jana Dreimane. - Bibliogr.: 

45.-47.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.36 (2006), 45.-
47.lpp. : ģīm. 
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31. Dreimane, Jana. Ārzemju bibliotēku notikumu apskats (janvāris–marts) / Jana Dreimane. - 
Bibliogr.: 60.-64.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.35 
(2006), 60.-64.lpp. : ģīm. 

 
32. Dreimane, Jana. Ārzemju bibliotēku notikumu apskats / Jana Dreimane. - Kopsav. angļu val. // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 45.-48.lpp. 
 
33. Dreimane, Jana. Ārzemju bibliotēku notikumu apskats : (2005.g. okt.–dec.) : [raksti] / Jana 

Dreimane. - Saturs: Jauns digitalizācijas konsorcijs – Atvērtā satura alianse (OCA) ; Bibliotēku un 
kultūras krīze Itālijā ; Aicina analizēt bibliotekāru "novecošanas" problēmu ; ANO Pasaules 
informācijas un sabiedrības augstākā līmeņa otrā sanāksme - Tunisā ; Grāmatu pircēji un lasītāji 
2005: profili, motīvi un vēlmes ; Psihologi: pļāpāšana ir sociālās integrācijas faktors ; ASV 
zinātnisko žurnālu cenu inflācija. - Bibliogr.: 51., 53., 54.-55.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.34 (2006), 50.-55.lpp. : ģīm. 

 
34. Dreimane, Jana. Ārzemju bibliotēku notikumu apskats : (2006.gada oktobris–decembris) : [raksti] / 

Jana Dreimane. - Saturs: Eiropas zinātnisko bibliotēku projekts "E-grāmatas pēc pieprasījuma" ; 
Šveices Zemes bibliotēka kļūst par Šveices Nacionālo bibliotēku ; Bibliotekāram – reto grāmatu 
zaglim neilgs cietumsods ; Ķīnas trešajai lielākajai bibliotēkai – Nankinas bibliotēkai – jauna ēka ; 
Izmēģinājuma versijā pieejama "Microsoft" digitālā bibliotēka "Live Search Books" ; Tiešsaistē 
pieejami Volfganga Amadeja Mocarta skaņdarbi [u.c.]. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. 
- ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 44.-47.lpp. : ģīm. 

 
35. Dreimane, Jana. Ārzemju bibliotēku notikumu apskats : (2007.g. janv.–marts) : [raksti] / Jana 

Dreimane. - Saturs: Saasinās cīņa par zinātniskās informācijas brīvpieejamību ; Pusaudžu patvaļa 
publiskajās bibliotēkās: ko darīt? ; Lielbritānijas valdība pieprasa samazināt Britu bibliotēkas 
izmaksas ; "Google Book Search" projektā iesaistījušās jau 15 zinātniskas bibliotēkas ; Kā izdzīvot 
karā: Irākas Nacionālās bibliotēkas un arhīva pieredze. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.39 (2007), 39.-44.lpp. : ģīm. 

 
36. Dreimane, Jana. Ārzemju bibliotēku notikumu apskats : (apr.–jūn.) / Jana Dreimane. - Kopsav. 

angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 40.-45.lpp. 
 
37. Dreimane, Jana. Ārzemju bibliotēku notikumu apskats : (janv.–marts) / Jana Dreimane. - Kopsav. 

angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 51.-55.lpp. 
 
38. Dreimane, Jana. Ārzemju bibliotēku notikumu apskats : (jūl.–sept.) / Jana Dreimane. - Bibliogr.: 

49.-53.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 48.-
53.lpp. 

 
39. Dreimane, Jana. ASV bibliotēkas 2003.-2005.gadā : [par bibliotekāro apkalpošanu] / Jana 

Dreimane. - Bibliogr.: 41.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.36 (2006), 39.-41.lpp. : ģīm. 

 
40. Dreimane, Jana. Dānijas bibliotēkas 11.-20.gadsimtā / Jana Dreimane. - Bibliogr. un atsauces: 

52.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.35 (2006), 48.-52.lpp. : 
ģīm. 

 
41. Dreimane, Jana. Eiropas universitātes un to bibliotēkas viduslaikos : [par senākajām Eiropas 

universitātēm un to bibliotēkām] / Jana Dreimane. - Bibliogr.: 53.lpp. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 
1407-6799. - Nr.27 (2004), 50.-53.lpp. 

 
42. Dreimane, Jana. Funkcionālais analfabētisms / Jana Dreimane. - Bibliogr.: 16.lpp. - Kopsav. angļu 

val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.40 (2007), 11.-16.lpp. : ģīm. 
 
43. Dreimane, Jana. Gaismas svētki Līvānos : [sakarā ar Līvānu novada Centr. bibliotēkas ēkas 

atklāšanu (Preiļu raj.)] / Jana Dreimane // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 
4.-5.lpp. 
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44. Dreimane, Jana. Gaismas tīklā – Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" bibliotēka : [sakarā 
ar bibliotēkas pievienošanos Valsts vienotajai bibliotēku inform. sistēmai] / Jana Dreimane. - 
Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.34 (2006), 63.-64.lpp. : ģīm. 

 
45. Dreimane, Jana. Garlība Merķeļa idejas Eiropas publisko bibliotēku attīstības kontekstā / Jana 

Dreimane. - Bibliogr.: 40.lpp. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 38.-40.lpp. 
 
46. Dreimane, Jana. Ieskats Latvijas represēto bibliotekāru likteņos : [par Pēteri Martenu (1904-1945) 

un Aleksandru Jansonu (1916-1991)] / Jana Dreimane. - Bibliogr.: 42.lpp. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 41.-42.lpp. 

 
47. Dreimane, Jana. Informācija, revolūcija, reakcija: 1905-2005 : starptaut. konf. 2005.g. 23.-25.nov. 

Rīgā / Jana Dreimane, Lilija Limane ; tekstā fragm. No Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fak. lektora Raivja Bičevska, Teoloģijas fak. Pasniedzēja Valda Tēraudkalna, Latvijas 
Kara muzeja pārstāvja Daiņa Poziņa referātiem. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 
1407-6799. - Nr.34 (2006), 38.-41.lpp. : ģīm. 

 
48. Dreimane, Jana. Kā Latvijas bibliotekāri vērtēja "Bibliotekāro un bibliogrāfisko 

klasifikāciju/BBK" / Jana Dreimane. - Bibliogr.: 40.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. 
- ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 39.-40.lpp. 

 
49. Dreimane, Jana. Lasītājus – "Sarkanajā grāmatā"! : [par lasīšanas paradumu pētījumiem Eiropā un 

ASV] / Jana Dreimane. - Bibliogr.: 7.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.29 (2004), 5.-7.lpp. 

 
50. Dreimane, Jana. Latvijas bibliotekāru 8.vasaras seminārs "Digitālā bibliotēka tradicionālajā vidē" 

2006.gada 12.-14.jūnijā Usmā (Ventspils raj.) / Jana Dreimane. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.36 (2006), 28.-30.lpp. : ģīm. 

 
51. Dreimane, Jana. Latvijas Bibliotekāru biedrības 8.kongress "Latvijas bibliotēkas: pa ceļa vidu vai 

ceļmalu" / Jana Dreimane. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 
(2005), 36.-37.lpp. 

 
52. Dreimane, Jana. Lietuvas Bibliotekāru biedrības 6.kongress 2005.gada 27.janvārī Kauņā / Jana 

Dreimane - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 15.-
16.lpp. 

 
53. Dreimane, Jana. No "Gūtenberga galaktikas" līdz... : [par grāmatniecības speciālistu 

Bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijkubu "Gūtenberga galaktika"] / Jana 
Dreimane, Aina Štrāle. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.25 
(2003), 35.-39.lpp. 

 
54. Dreimane, Jana. Pārlaicīgas bibliotēkas radītājs Horhe Luiss Borhess : [par rakstnieku, Argentīnas 

Nacionālās bibliotēkas direktoru (1899-1986)] / Jana Dreimane. - Bibliogr.: 39.lpp. - Kopsav. 
angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 37.-39.lpp. 

 
55. Dreimane, Jana. Pēdējo gadu skandalozākās zādzības Eiropas zinātniskajās bibliotēkās : [par 

bibliotēku krāj. aizsardzību] / Jana Dreimane. - Bibliogr.: [53.]lpp. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 50.-[53.]lpp. 

 
56. Dreimane, Jana. Pirmais tipogrāfs Johanns Gūtenbergs un viņa meistardarbs : [par 

grāmatiespiešanas tehnikas izgudrotāju (1399?-1468)] / Jana Dreimane. - Bibliogr.: 39.lpp. // 
Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 37.-39.lpp. 

 
57. Dreimane, Jana. Tenu Karma – grāmatu un lībiešu draugs : [par Latvijas Universitātes bibliotēkas 

igauņu izcelsmes darbin.] / Jana Dreimane ; tekstā stāsta T.Karma. - Bibliogr.: 53.lpp. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 50.-53.lpp. 

 
58. Dreimane, Jana. Ugunsgrēks Aleksandrijas bibliotēkā : [par jaunuzcelto bibliotēku Ēģiptē] / Jana 

Dreimane // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 46.lpp. 
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59. Dreimane, Jana. UNESCO Starptautiskās ekspertu padomes 4.sanāksme 2005.gada 20.-21.janvārī 

Rīgā : [sakarā ar dažādu valstu bibliotēku nozares spec. iepazīstināšanu ar Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas jaunās ēkas projekta izstrādes gaitu] / Jana Dreimane. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 17.-18.lpp. 

 
60. Dreimane, Jana. Vai iespējama cenzūras "atgriešanās" Krievijā un citviet? : par starptaut. konf. 

"Cenzūra un informācijas pieejamība: vēsture un mūsdienas" : [Sanktpēterburga (Krievija)] / Jana 
Dreimane - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 38.-
40.lpp. 

 
61. Dreimane, Jana. Vēstules, jautājumi, atbildes : komentārs : [par sociālantropologa, Rīgas 

Ekonomikas augstskolas asociētā prof. Roberta Ķīļa viesošanos Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
diskusijklubā "Gūtenberga galaktika" un socioloģisko pētījumu "Kultūras patēriņš Latvijā"] / Jana 
Dreimane // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 79.-80.lpp. 

 
62. Dreimane, Jana. Zināšanu katedrāle – Jeila universitātes bibliotēka : [par Jeila universitātes 

bibliotēku (ASV) un tās vēsturi] / Jana Dreimane. - Bibliogr.: 48.lpp. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 
1407-6799. - Nr.28 (2004), 45.-48.lpp. 

 
63. Dreimane, Jana. Zināšanu sabiedrība: dilemmas un risinājumi : par Latvijas Universitātes Inform. 

un bibliotēku studiju nod. sēdi 2006.g. 9.-12.nov. Rīgā / Jana Dreimane. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 21.-24.lpp. : ģīm. 

 
64. Dreimane, Lolita. Dienas kā puķes : par Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nod. 9.konf. 

"Bibliotekāru dienas Silmačos" 2006.g. 19.-20.jūl. Valkas raj. Launkalnes pagastā / Lolita 
Dreimane. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 43.-
44.lpp. : ģīm. 

 
65. Dubrovska, Ginta. "Bibliotēka laiku lokos" : Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nod. 7.konf. 

: [Stāmerienas pagastā (Gulbenes raj.)] / Ginta Dubrovska. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 23.-24.lpp. 

 
66. Dubrovska, Ginta. Valkas pilsētas bibliotēkas trešā atdzimšana / Ginta Dubrovska. - Kopsav. angļu 

val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 15.lpp. 
 
67. Dukure, Ilona. Latvijas nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze : [par Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bibliogr. inst. veidotās datubāzes attīstības posmiem] / Ilona Dukure. - Bibliogr.: 
28.lpp. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 25.-28.lpp. : diagr. 

 
68. Eberte, Gunita. Eiroābele jeb kā rast informāciju par Eiropas Savienību? : [par Eiropas Savienības 

Inform. aģentūras darbības virzieniem] / Gunita Eberte. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. 
- ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 71.-72.lpp. : ģīm. 

 
69. Everte, Aivija. Aktuāli krājuma attīstības jautājumi hibrīdbibliotēkas kontekstā : [par krāj. 

veidošanu un pakalp. bibliotēkās] / Aivija Everte. - Bibliogr.: 4.lpp. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 2.-4.lpp. : ģīm., tab. 

 
70. Everte, Aivija. Iespaidi 17.starptautiskajā Maskavas grāmatu gadatirgū / Aivija Everte. - Kopsav. 

angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 41.lpp. 
 
71. Ezers, Jānis. Baltijas akadēmisko bibliotēku seminārnometne Bibliopolis XIX : Haanjamehe talu, 

Igaunija, 2004.g. 14.-17.jūn. / Jānis Ezers // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 
22.lpp. 

 
72. Freidenfelde, Liene. Svena Birkerta uzskati par lasīšanu elektronikas laikmetā : [par lasīšanas 

lomas atspoguļojumu rakstnieka, lit. kritiķa Svena Birkerta (ASV) grām. "Gūtenberga elēģijas"] / 
Liene Freidenfelde ; tekstā stāsta S.Birkerts ; fragm. No Elizabetes Marphijas, Džordža 
Komvīdova Baumana, Dīna Blobauma rec. - Bibliogr.: 8.lpp. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.27 (2004), 4.-8.lpp. 
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73. Geršmane, Zinta. Nacionālā bibliogrāfija vakar, šodien, rīt : par starptaut. konf. "Nacionālā 

bibliogrāfija: no rakstītā līdz digitālajam" (2002.g. 12.-13.sept. Rīgā) / Zinta Geršmane // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 30.-32.lpp. 

 
74. Godmane, Veneranda. Pasaulē aprobētā, Latvijā pasvešā Conspectus metode : [par bibliotēku krāj. 

satura analīzi pēc Conspectus metodes] / Veneranda Godmane. - Bibliogr.: 11.lpp. - Kopsav. angļu 
val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 9.-11.lpp. 

 
75. Goldberga, Anita. Berlīnes dienu mozaīka jeb Pārdomas Stikla kalna pakājē : [sakarā ar Pasaules 

bibliotēku un inform. kongr. Vācijā] / Anita Goldberga // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.26 (2003), 25.lpp. 

 
76. Goldberga, Anita. Dublin Core – vienkārša "esperanto valoda" sarunai digitālā vidē : [par 

metadatu standarta elementiem] / Anita Goldberga. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.34 (2006), 28.-29.lpp. : ģīm. 

 
77. Goldberga, Anita. Latvijas nacionālā bibliogrāfija kibertelpas izaicinājumos / Anita Goldberga // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 15.-16.lpp. 
 
78. Goldberga, Anita. Riska faktori Latvijas digitālās bibliotēkas veidošanā / Anita Goldberga // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 8.lpp. 
 
79. Grebeža, Maija. Pieprasītākās grāmatas publiskajās bibliotēkās 2002.gadā : Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bibliotēku attīstības inst. dati / Maija Grebeža // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. 
- Nr.25 (2003), 58.lpp. 

 
80. Grīnberga, Sandra. Grāmatniecības pētniece Līvija Labrence : [par Latvijas Akad. bibliotēkas 

darbin.] / Sandra Grīnberga ; tekstā stāsta L.Labrence, fragm. no rakstnieka, tulk. Artura Plauža 
(1915-2004) 1994.g. 10.janv. vēstules L.Labrencei. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 10.-14.lpp. : ģīm. 

 
81. Gruntiņa, Inguna. LR Patentu valdes departaments – Patentu tehniskā bibliotēka : [par 

patenttiesību inform., dokum. un lit. krātuvi Rīgā] / Inguna Gruntiņa, Valentīna Bojarinova. - 
Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.34 (2006), 15.-18.lpp. : ģīm., tab. 

 
82. Ģeibaka, Daina. Rīga latviešu daiļliteratūrā : par jauno bibliogr. rād. "Tavos pulksteņos zvanu, 

tavos akmeņos skanu" / Daina Ģeibaka, Zinta Geršmane. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.39 (2007), 63.lpp. : ģīm. 

 
83. Hofmane, Lita. Ko var un ko nevar bibliotēkas personāls: teorija un prakse : [par bibliotekāra 

profesionālo kompetenci] / Lita Hofmane // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 
7.-8.lpp. 

 
84. Hofmane, Lita. Mācīties un mainīties: socioloģiskā pētījuma par bibliotēku darbinieku mācību 

vajadzībām rezultāti : [par bibliotekāru kvalifikācijas celšanu] / Lita Hofmane. - Kopsav. angļu 
val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 14.-15.lpp. 

 
85. Holma, Baiba. Informācijas organizācijas loma informācijas pieejamībā / Baiba Holma. - 

Bibliogr.: 20.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 
16.-20.lpp. 

 
86. Indaberga, Māra. Bibliotēku darba un bibliogrāfijas standartizācijas attīstība / Māra Indaberga // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 60.lpp. 
 
87. Indaberga, Māra. Jauni termini resursu veidu apzīmēšanai : [par terminiem bibliotēkzinātnē] / 

Māra Indaberga. - Bibliogr.: 17.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. 
- Nr.32 (2005), 16.-17.lpp. : tab. 
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88. Indaberga, Māra. Jauns starptautiskās bibliotēku statistikas standarts : [par 2006.g. klajā nākušo 
dokum. "ISO 2789 Information and documentation – International library statistics"] / Māra 
Indaberga. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 15.lpp. : 
ģīm. 

 
89. Indaberga, Māra. Standartizācijas ziņas : [par bibliogrāfisko aprakstu standartiem] / Māra 

Indaberga. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 55.-
56.lpp. 

 
90. Indriksone, Antra. Jauni Latvijas standarti un normatīvdokuments : [par bibliotēku nozari] / Antra 

Indriksone - Bibliogr.: 61.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.31 (2005), 60.-61.lpp. 

 
91. Indriksone, Antra. Jauni Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) 

izstrādāto dokumentu tulkojumi latviešu valodā / Antra Indriksone. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 82.lpp. 

 
92. Ivbule, Dagnija. Latvijas grāmatniecība: 1901-1905 : [no grāmatniecības vēstures] / Dagnija 

Ivbule. - Bibliogr.: 60.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.34 
(2006), 57.-60.lpp. : diagr., ģīm. - Turp. seko. 

 
93. Ivbule, Dagnija. Latvijas grāmatniecība: 1901-1905 : [no grāmatniecības vēstures] / Dagnija 

Ivbule. - Bibliogr. un atsauces: 71.-72.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.35 (2006), 65.-72.lpp. : ģīm., tab. - Nob. Sāk.: Nr.34 (2006). 

 
94. Izstāde "Vācijas jauniešu literatūras balva 2001-2003" : [par vācu val. sarakstīto bērnu un jauniešu 

grām. izstādi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu lit. centrā] // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.26 (2003), 44.lpp. 

 
95. Jakobsena, Grēte. Nacionālā bibliogrāfija un internets: statisks kārtojums saskarē ar dinamisku vidi 

/ Grēte Jakobsena ; tulk. Laimdota Prūse // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 
12.-14.lpp. 

 
96. Jaunieguvumi LNB [Latvijas Nacionālās bibliotēkas] Bibliotēku attīstības institūta 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes lasītavā / mater. sagat. Ilze Pētersone. - Kopsav. angļu 
val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 50.-54.lpp. 

 
97. Jaunieguvumi LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes 

literatūras lasītavā (2003.gada maijs–oktobris) : [bibliogr. saraksts] / mater. sagat. Ilze Pētersone. - 
Bibliogrāfija // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 54.-58.lpp. 

 
98. Jaunieguvumi LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes 

literatūras lasītavā (2003.gada novembris–2004.gada februāris) : [bibliogr. saraksts] / mater. sagat. 
Ilze Pētersone // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 56.-59.lpp. 

 
99. Jaunmuktāne, Gunta. Akciju sabiedrība "Valters un Rapa" : [par grāmattirdzniecības uzņēmuma 

vēsturi, darbību un grāmatniekiem Jāni Rapu (1885-1941) un Arturu Valteru (1870-1924)] / Gunta 
Jaunmuktāne ; tekstā fragm. no J.Rapas vēstulēm, rakstnieces Zentas Mauriņas (1897-1978) esejas 
"Karoga nāve". - Bibliogr.: 57.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.38 (2007), 48.-57.lpp. : ģīm. 

 
100. Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām : pārskats par Kultūrkapitāla 

fonda mērķprogr. īstenošanu 2003.g. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 
64.lpp. : tab. 

 
101. Jaunusevičiene, Aldona. Lietuvas, Latvijas, Igaunijas publiskās bibliotēkas tradicionālā un 

elektroniskā vidē : [par starptaut. konf. Valkā] / Aldona Jaunusevičiene, Tamāra Voronkova, Irina 
Grīslīte // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 24.-27.lpp. 
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102. Jurciņa, Marika. Modernās tehnoloģijas – džungļu likumi valodai : [par latviešu val. inform. apritē] 
/ Marika Jurciņa. - Bibliogr.: 31.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. 
- Nr.31 (2005), 28.-31.lpp. 

 
103. Kalinka, Ingrīda. Lasītājs elektroniskā vidē : [par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku 

attīstības inst. socioloģisko pētījumu "Elektroniskie resursi bibliotēkās: pārvaldība, izmantojamība, 
prognozes"] / Ingrīda Kalinka // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 19.-21.lpp. 

 
104. Kalinka, Ingrīda. Latvijas bibliotēku pasaule pašu skatījumā : 2007.g. 27.febr. momentuzņēmums : 

[par Latvijas Bibliotekāru biedrības 12.konf. "Bibliotēkas nākotnei – progress, attīstība, partnerība" 
dalībnieku ekspresaptaujas rezultātiem] / Ingrīda Kalinka, Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.40 (2007), 19.-20.lpp. : ģīm. 

 
105. Kalinka, Ingrīda. Pagastu bibliotekāri noskaņoti optimistiski : 2005.g. 11.maija ekspresaptaujas 

"Lokāls skatījums - nacionāls kopojums" rezultāti / Ingrīda Kalinka. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 67.-68.lpp. 

 
106. Kalniņa, Aelita. Biedrība Norden Latvija : [par Ziemeļvalstu sadarbības org. "Norden Latvija"] / 

Aelita Kalniņa // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 65.lpp. 
 
107. Kalniņa, Aelita. Labdien! : [bibliotēkas "Pārlielupe" vad. atklāta vēstule : sakarā ar Litas Hofmanes 

rakstu par bibliotekāra profesionālo kompetenci "Ko var un ko nevar bibliotēkas personāls: teorija 
un prakse" žurn. "Bibliotēku Pasaule" Nr.28 (2004)] / Aelita Kalniņa - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 69.-70.lpp. 

 
108. Kalniņa, Rudīte. Aglonas inkunābulas – pāvesta Klementa V "Constitutiones" (1476) – restaurācija 

: [par inkunābulu] / Rudīte Kalniņa, Aija Taimiņa. - Bibliogr.: 54., 56.lpp. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 52.-56.lpp. 

 
109. Kalniņa, Rudīte. Digitalizētie preses izdevumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā / Rudīte Kalniņa. - 

Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 21.-22.lpp. 
 
110. Kalvāne, Līga. Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums kultūrai : [par Eiropas Savienības 

struktūrfondu apguves iespējām] / Līga Kalvāne // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.28 
(2004), 59.-61.lpp. 

 
111. Karaseva, Agnese. E-Vidzeme: Vari vairāk! : [par Vidzemes Attīstības aģentūras projektu par 

interneta kā pamatpakalp. nodrošināšanu bibliotēkās] / Agnese Karaseva. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 20.lpp. 

 
112. Karsa, Ilze. Bērnu bibliotekārās apkalpošanas aktuālās problēmas / Ilze Karsa // Bibliotēku 

Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 26.-27.lpp. : diagr. 
 
113. Karsa, Ilze. Valmieras skolu jaunatne par dzimumu (ne)līdztiesību : [par Valmieras bibliotēkas 

Bērnu bibliotēkas 2006.g. veikto 9.-12.kl. skolēnu aptauju] / Ilze Karsa. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 58.-59.lpp. : ģīm. 

 
114. Kiestra, Bauke. Būt vai nebūt bibliotēkām? : [par bibliotēku nozīmes saglabāšanu] / Bauke Kiestra 

; tulk. Indra Auzāne. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 
2.-4.lpp. 

 
115. Kivle, Ineta. Piemineklis bibliotēkai : [no bibliotēku vēstures] / Ineta Kivle ; tekstā fragm. no 

argentīniešu rakstnieka Horhes Luisa Borhesa grām. "Bābeles bibliotēka", itāļu rakstnieka 
Umberto Eko grām. "Rozes vārds". - Bibliogr.: 40.lpp. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.29 (2004), 40.lpp. 

 
116. Klekere, Ināra. Grāmatu pilsēta : par grām. izstādi (2003.g. 6.-9.martā Rīgā) / Ināra Klekere // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 47.-48.lpp. 
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117. Klekere-Krekele, Ināra. "Bibliotēkas krājumi": Latgales novada bibliotekāru 4.konference : [par 
konf. Ludzā] / Ināra Klekere-Krekele. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.29 (2004), 25.-26.lpp. 

 
118. Kļaviņa, Rudīte. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma komplektēšanas vadlīnijas / Rudīte 

Kļaviņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.35 (2006), 27.-28.lpp. 
 
119. Knusle, Ilze. "Slēptā kamera" bibliotēkā: lasītāju pieprasījumi : [par apkalpošanu bērnu, augstskolu 

un publiskajās lasītavās] / Ilze Knusle. - Bibliogr.: 20.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.36 (2006), 19.-20.lpp. : ģīm. 

 
120. Kolego, Gita. Rēzeknes Augstskolas bibliotēka : [par bibliotēku] / Gita Kolego. - Kopsav. angļu 

val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 59.lpp. 
 
121. Kopējie bibliotēku darba rādītāji (2002-2004) : bibliotēku tipoloģiskais iedalījums 2004.g. : [tab.] 

// Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 78.-80.lpp. : tab. 
 
122. Kovaļkova, Vija. Darbs ar bērniem Grāveru pagasta bibliotēkā : [Krāslavas raj.] / Vija Kovaļkova. 

- Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 33.-34.lpp. 
 
123. Krūmiņa, Iveta. "Bērnu žūrija" darbībā : [par lasīšanas veicināšanas progr.] / Iveta Krūmiņa. - 

Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 34.-35.lpp. 
 
124. Krūmiņa, Iveta. "Starptautiskā bērnu grāmatu diena 2006" pasaulē un Latvijā : [par Starptaut. 

bērnu un jaunatnes lit. padomes pasākumiem grām. popularizēšanai un lasīšanas veicināšanai : 
sakarā ar konf. Latviešu Kultūras centrā Daugavpilī] / Iveta Krūmiņa. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.36 (2006), 31.-33.lpp. : ģīm. 

 
125. Krūmiņa, Iveta. Bērnu bibliotēkas informācijas pratības un iemaņu veidošanā : [par skolu un bērnu 

bibliotēku sadarbību] / Iveta Krūmiņa // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 
35.-36.lpp. 

 
126. Krūmiņa, Iveta. Bērnu žūrija aktivizējas : [par Bērnu žūrijas darbu Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bibliotēku attīstības inst. Bērnu lit. centra mērķprogr. "Lasīšanas veicināšana un bibliotēku 
pakalpojumu attīstīšana" ietvaros] / Iveta Krūmiņa // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - 
Nr.28 (2004), 31.-32.lpp. 

 
127. Krūmiņa, Iveta. Interneta resursi uzziņu darbā ar bērniem un jauniešiem : [par bērnu prasmes 

veicināšanu inform. meklēšanai internetā] / Iveta Krūmiņa - Bibliogr.: 27.lpp. - Kopsav. angļu val. 
// Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 25.-27.lpp. 

 
128. Krūmiņa, Iveta. Lasīšanas apetīte rodas lasot : [par Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenoto un 

Valsts kultūrkapitāla fonda finansēto lasīšanas veicināšanas progr. "Bērnu žūrija"] / Iveta Krūmiņa. 
- Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.39 (2007), 27.-29.lpp. : ģīm. 

 
129. Krūmiņa, Iveta. Lasīšanas svētki Latvijā: bērnu žūrijas gadskārtējās tikšanās : [par Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības inst. Bērnu lit. centra īstenoto lasīšanas veicināšanas 
progr. "Bērnu žūrija"] / Iveta Krūmiņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.35 (2006), 40.-44.lpp. : ģīm. 

 
130. Krūmiņa, Iveta. Literāti – Hansa Kristiana Andersena prēmijas laureāti : [par starptaut. balvu bērnu 

un jaunatnes lit.] / Iveta Krūmiņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.32 (2005), 58.-[59.]lpp. 

 
131. Krūmiņa, Iveta. Mītu bagātība Veclāras Fantastikas bibliotēkā : [par bibliotēkas (Vācija) krāj. 

attīstību, lasīšanas veicināšanas pasākumiem un darba ar lasītājiem formām] / Iveta Krūmiņa. - 
Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 29.-33.lpp. : ģīm., tab. 

 



© Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts, 2007 110

132. Krūmiņa, Iveta. Svētki, ko sniedz lasīšana...: [par pasākumu "Lielie lasīšanas svētki" Baltijas grām. 
tirgus ietvaros Ķīpsalas izstāžu centrā] / Iveta Krūmiņa - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. 
- ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 41.lpp. 

 
133. Krūmiņa, Līga. Britu bibliotēka 250.jubilejas gadā / Līga Krūmiņa. - Bibliogr.: 42.lpp. // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 41.-42.lpp. 
 
134. Krūmiņa, Līga. Īstenota Jāņa Misiņa iecere: bibliogrāfiskais rādītājs "Latviešu kalendāri, 1758-

1919" : [par rād.] / Līga Krūmiņa. - Bibliogr.: 58.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 56.-58.lpp. 

 
135. Lapa, Anta. Apgāda "Grāmatu draugs" izdevējdarbība trimdā (1946-1991) : [par grāmatizd. 

Helmāru Rudzīti (1903-2001)] / Anta Lapa. - Bibliogr.: 66.lpp. - Kopsav. angļu val. - Pielikumā: 
Ļoti cienītais Rudzīša kungs! : 24.5.76 : [vēstule] / Anšlavs Eglītis. Ļoti godājamais Rudzīša 
kungs! : 1966.g. 19.febr. : [vēstule] / Dzintars Kiršteins. Ļoti godājamais Rudzīša kungs! : 5.sept. 
1950 : [vēstule] / Zenta Mauriņa. Godājamais Rudzīša kungs! : Stokholmā 23.3.64 : [vēstule] / 
Mārtiņš Zīverts. Ļoti cienījamais Rudzīša kungs : Štutgartē : [vēstule] / Ādolfs Šilde. Mīļais vecīti 
: 1.maijā 1953.g. : [vēstule] / Mariss Vētra. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.33 
(2005), 54.-66.lpp. 

 
136. Lapsiņa, Rita. Latviešu grāmatizdevējs Helmars Rudzītis : (1903-2001) / Rita Lapsiņa. - Bibliogr.: 

55.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 53.-55.lpp. 
 
137. Latvijas bibliotēku notikumu apskats (2006.gada jūlijs–septembris) : [raksti]. - Saturs: Vidzemes 

bibliotekāri tiekas ikvasaras konferencē ; Ziedojuma stendi Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
projekta atbalstam ; Baltais Vilks palīdz rakstniekiem rakstīt un bērniem lasīt ; Izdota "Rīgas 
Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2005" ; Pēta sabiedrības attieksmi pret "Gaismaspils", 
akustiskās koncertzāles un Laikmetīgās mākslas muzeja projektiem [u.c.]. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 73.-80.lpp. 

 
138. Latvijas bibliotēku notikumu apskats : (2004.g. okt.–dec.) / pēc LR Kultūras min. mater. sagat. 

Jana Dreimane un Inga Niedra. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.30 (2005), 65.-69.lpp. 

 
139. Latvijas bibliotēku notikumu apskats : (2005.g. okt.–dec.) : [raksti] - Saturs: Cēsīs – skolu 

bibliotekāru konference ; Grāmatzinātnes attīstības aspekti un perspektīvas: Gūtenberga galaktika ; 
8.Rīgas Grāmatu svētki ; Letonikas 1.kongress ; Degvielas magnāts popularizē bibliotēkas un 
lasīšanu ; Atklāj "Jelgavas pasaku pili" – pirmo bērnu pasaku krājumu internetā ; Valsts aģentūras 
"Jaunie "Trīs brāļi"" interneta komunikācijas platforma ; Latvijas kultūras vortāls "kultura.lv" ; 
Jauns starptautisks informatīvs interneta portāls par Baltijas valstīm angļu valodā - 
www.expatsnet.net ; Logs uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu [u.c.] - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.34 (2006), 65.-72.lpp. 

 
140. Latvijas bibliotēku notikumu apskats : (2006.g. okt.–dec.) : [raksti] / pēc aģentūras "Leta", valsts 

aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas", valsts aģentūras "Jaunie trīs brāļi", Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrības, izd. "Informatīvais izdevums", LR Kultūras min. inform. mater. 
sagat. Marlēna Petriņa. - Saturs: Latvijas plakātmākslas izstāde "Publiskie spoguļi" un "Urma 2" ; 
Preiļu rajona Galvenās bibliotēkas jaunās ēkas atklāšana ; Latvijas Universitātes bibliotēkā atklāj 
Vācu, angļu un amerikāņu literatūras centru ; Seminārs restauratoriem un fondu glabātājiem ; 
Noslēdzies projektu iesniegumu konkurss "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" ; Vidzemes 
novada bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 6.konference Cēsīs [u.c.]. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 61.-72.lpp. 

 
141. Latvijas bibliotēku notikumu apskats : (2007.g. apr.–jūn.). - Saturs: Izdevēji popularizē grāmatas 

un bibliotēkas ; Aprīlis – bibliotēku mēnesis Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ; Jauns "Jaunās 
derības" latviešu tulkojums ; Ludzā – bibliotēka telefonbūdā ; Jauns interneta resurss par latviešu 
valodas lietojumu ; Gūtenberga galaktika : cenzūra mūsdienu sabiedrībā ; Pasaku grāmatas 
neredzīgajiem bērniem "Sajūti pasakas!" ; "Baltic IT & T" pirmo reizi diskutē par bibliotēkām; 
Seminārs par atmiņas institūciju sadarbību virtuālo galeriju veidošanā ; Noslēdzies grāmatu 
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mākslas konkurss "Zelta ābele 2006" ; Cēsu Centrālā bibliotēka izdod pirmo grāmatu [u.c.]. - 
Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.40 (2007), 65.-78.lpp. 

 
142. Latvijas bibliotēku notikumu apskats : (2007.g. janv.–marts) : [raksti]. - Saturs: Gūtenberga 

galaktikā – Roberts Ķīlis par kultūras patēriņu Latvijā ; Top sociālo zinātņu studentu noslēguma 
darbu elektroniskā datubāze ; Iepazīstina ar "vieglās valodas" projekta gala ziņojumu ; LNB 
[Latvijas Nacionālās bibliotēkas] projekta rezultāti 2006.gadā ; Rīgas domes Kultūras 
departamenta gada balvas "Baltais zvirbulis 2006" laureāti ; Atklātas Liepājas bērnu bibliotēkas 
jaunās telpas ; "Draudzīgais aicinājums" – lasīšanas popularizēšanai ; Viļķenes pagasta bibliotēka 
dāvina savam pagastam mājaslapu ; Atklāj mājaslapu par interneta drošību – 
www.drossinternets.lv ; AS "Hansabanka" ziedo 100 000 latu bērnu literatūras un kultūras 
attīstībai ; Pēta informācijas vidi Latvijā ; Latvijas Universitātes 65.konference ; LU [Latvijas 
Universitātes] studenti sveic profesorus ; Gūtenberga galaktikā – bērnu grāmatu ilustratore, 
māksliniece Anita Paegle ; Top Grāmatnieku ģilde [u.c.]. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.39 (2007), 67.-80.lpp. 

 
143. Latvijas bibliotēku notikumu apskats : (apr.–jūn.) / pēc LR Kultūras min. mater. sagat. Marlēna 

Petriņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 60.-64.lpp. 
144. Latvijas bibliotēku notikumu apskats : (apr.–jūn.) : [raksti]. - Saturs: Noslēdzas kultūras 

programma "Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbība digitālā vidē" ; Virtuālais Baumaņu Kārlis ; 
Īstenots projekts "Jelgavas ielas" ; Apstiprina Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam ; 
Gūtenberga galaktika : Diskusijklubā viesojas rakstniece Laima Muktupāvela ; Seminārs "Lasītāju 
apkalpošana: tradicionālais un elektroniskais modelis" ; Bibliotēku nedēļā Rīgas Centrālā 
bibliotēka ieskandina simtgadi ; Kārtējā uzvara grāmatu "skaistuma konkursā" ; "Letonikas" 
konkurss bibliotēku lasītājiem noslēdzies ; Pasaules intelektuālā īpašuma diena Patentu tehniskajā 
bibliotēkā [u.c.]. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.36 (2006), 53.-
64.lpp. 

 
145. Latvijas bibliotēku notikumu apskats : (janv.–marts) // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 

Nr.35 (2006), 74.-83.lpp. 
 
146. Latvijas bibliotēku notikumu apskats : (jūl.–sept.) / mater. sagat. Marlēna Petriņa. - Kopsav. angļu 

val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 69.-74.lpp. 
 
147. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēkzinātnes un informācijas 

zinātnes literatūras lasītavas jaunieguvumi : (janv.–marts). - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.35 (2006), 84.-87.lpp. 

 
148. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūtā] // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-

6799. - Nr.26 (2003), 58.-59.lpp. 
 
149. Lazda, Elita. Ārzemju bibliotēku notikumu apskats : (2007.g. apr.–jūn.) / Elita Lazda. - Saturs: 

Britu bibliotēka veidos elektronisko vēstuļu arhīvu ; Neveiksmīgs mēģinājums digitalizēt senos 
armēņu rokrakstus ; ASV pieaudzis bibliotēku apmeklētāju skaits ; Bibliogrāfisko retumu atrod 
drēbju skapī; Streiks rada haosu bibliotēkās ; Skotijas kultūras darbinieki plāno izpirkt Džona 
Mareja arhīvu ; Turkmenistānā, izmantojot internetu, ierobežota informācijas izguve. - Kopsav. 
angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.40 (2007), 51.-55.lpp. : ģīm. 

 
150. Lazda, Elita. Bērnu grāmatas – grāmatas bērniem? : [par Latvijā iznākošo bērnu grām. kvalitāti : 

sakarā ar starptaut. bērnu lit. un bibliotēku darbin. konf. "Bērni un grāmatas: jaunas idejas" 
Madonā] / Elita Lazda. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.40 
(2007), 44.-45.lpp. : ģīm. 

 
151. Lazda, Elita. Bibliotēka un vērtības : eseja / Elita Lazda. - Bibliogr.: 4.lpp. - Kopsav. angļu val. // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 2.-4.lpp. : ģīm. 
 
152. Lazda, Elita. Bibliotekārā valeoloģija : [par zin. disciplīnas aspektiem bibliotekāra darba vidē] / 

Elita Lazda. - Bibliogr.: 18.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.40 (2007), 17.-18.lpp. : ģīm. 
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153. Līce, Kristīne. "Pētniecība un inovācijas: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēku attīstības 
stratēģijas" : [par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotekāru 4.forumu Liepājā (2.-3.maijs)] / 
Kristīne Līce. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 
31.lpp. 

 
154. Limane, Lilija. "Retumi": jubilejai veltīta grāmata : [par grām. "Retumi. Veltījums Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas 50 darba gadiem" atvēršanas svētkiem 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grām. un rokrakstu nod.] / Lilija Limane // Bibliotēku 
Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 55.lpp. 

 
155. Limane, Lilija. Anglijas latvieša Ringolda Mužika [1914-2000] seno karšu un attēlu kolekcija 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā / Lilija Limane // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 
(2003), 47.-49.lpp. 

 
156. Limane, Lilija. Bibliogrāfam Augustam Ģinteram – 120 : (1885-1944) / Lilija Limane. - Bibliogr. : 

40.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 38.-40.lpp. 
 
157. Limane, Lilija. Grāmatizdevējam Andrejam Jesenam – 130 : [par kultūras darbinieku Andreju 

Jesenu (1873-1958)] / Lilija Limane // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 45.-
47.lpp. 

 
158. Limane, Lilija. Ieskats dzimtu vēstures pētījumos Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un 

rokrakstu nodaļā : [par mācītāja Edgara Jundža (1907-1986) autobiogr. "Jundžu dzimta", inženiera 
Jura Saulgozes grām. "Zvaigznes atspulgs" par lidotāju Augustu Dzenīti (1900-1963) un 
publicista, politiķa, brīvības cīņu dalībnieka Alņa Arvīda Avota (1898-1942) grām. "Latvis – 
brīvības cīnītājs"] / Lilija Limane ; tekstā fragm. no autobiogr. "Jundžu dzimta", grām. "Zvaigznes 
atspulgs" un "Latvis – brīvības cīnītājs". - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-
6799. - Nr.39 (2007), 34.-38.lpp. : ģīm. 

 
159. Limane, Lilija. Kāda īpaša dzīve – Aleksejs Apīnis : (1926-2004) : [grāmatniecības vēsturnieka, 

Latvijas Zinātņu akad. goda Dr., bibliotekāra piemiņai] / Lilija Limane. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 2.-4.lpp. 

 
160. Limane, Lilija. Matemātiķim un vēsturniekam Jānim Straubergam – 120 : [par kultūras darbin. 

(1886-1952) dzīves gājumu un zin. darbības virzieniem : sakarā ar 120.dz.d.] / Lilija Limane ; 
tekstā fragm. no J.Strauberga rokr. - Bibliogr.: 70.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 66.-70.lpp. : ģīm. 

 
161. Limane, Lilija. Nepazīstamais Pēteris Birkerts (1881-1956) : [par literatūrzinātnieku, folkloristu] / 

Lilija Limane. - Bibliogr.: 49.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.34 (2006), 46.-49.lpp. : ģīm. 

 
162. Limane, Lilija. Obligātie eksemplāri – cauri laikiem : [par rašanās, attīstības un ieviešanas faktiem 

pasaulē un Latvijā] / Lilija Limane. - Bibliogr.: 37.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 34.-37.lpp. : ģīm. 

 
163. Limane, Lilija. Piemiņas vārdi bibliogrāfam Jānim Berģim (1861-1900) / Lilija Limane. - Kopsav. 

angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.35 (2006), 45.-47.lpp. 
 
164. Limane, Lilija. Portretus meklējiet internetā! : [par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grām. un 

rokrakstu nod. un Latvijas Valsts vēstures arhīva elektronisko datubāzi "Latvijas kultūras vēsture 
attēlos. Sērija A: Portreti"] / Lilija Limane // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 
(2004), 20.lpp. 

 
165. Limane, Lilija. Trimdas kultūras darbinieku personālarhīvi Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

rokrakstu krājumos : [par skolotāja un literāta Indriķa Rītiņa (1872-1961), literatūrzinātnieka Rolfa 
Ekmaņa, skolotāja un diriģenta Roberta Zuikas, pianistes Mirdzas Stūres (1905-1997), arhitekta 
Induļa Liepiņa, teologa, reliģijas vēsturnieka, folklorista, un publicista Haralda Biezā (1909-1995), 
bibliotēku darbin. Ādolfa Sprūdža (1922-2003) personālarhīviem] / Lilija Limane. - Kopsav. angļu 
val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 48.-50.lpp. 
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166. Limane, Lilija. Vilhelma Ferdinanda Hekera grāmatniecības uzņēmums : [no latviešu 

grāmatniecības vēstures] / Lilija Limane. - Bibliogr.: 51.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 49.-51.lpp. 

 
167. Limane, Lilija. Zemnieku kultūra aizlieguma važās : [par situāciju Latgales rakstniecībā latīņu 

drukas aizlieguma laikā] / Lilija Limane // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 
35.-36.lpp. 

 
168. Liniņa, Silvija. LiLaEst 2003 "Nacionālā bibliotēka valsts bibliotēku tīklā" : Lietuvas, Latvijas, 

Igaunijas nacionālo bibliotēku darbinieku seminārs (2003.g. 1.-5.jūn. Aglonā, Preiļu raj.) / Silvija 
Liniņa // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 19.lpp. 

 
169. Liniņa, Silvija. Visi mani vēji pūta : [saruna ar Latvijas Bibliotekāru biedrības viceprezidenti] / 

Silvija Liniņa ; pierakst. Anna Mauliņa // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 
12.-14.lpp. - Turp. seko. 

 
170. Liniņa, Silvija. Visi mani vēji pūta : [saruna ar Latvijas Bibliotekāru biedrības viceprezidenti] / 

Silvija Liniņa ; pierakst. Anna Mauliņa // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 
13.-16.lpp. - Turp. Sāk.: Nr.28 (2004) 

 
171. Liniņa, Silvija. Visi mani vēji pūta : [saruna ar Latvijas Bibliotekāru biedrības viceprezidenti] / 

Silvija Liniņa ; pierakst. Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.30 (2005), 4.-8.lpp. - Turp. Sāk.: Nr.28 (2004). 

 
172. Liniņa, Silvija. Visi mani vēji pūta : [saruna ar Latvijas Bibliotekāru biedrības viceprezidenti] / 

Silvija Liniņa ; pierakst. Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.31 (2005), 16.-19.lpp. - Turp. Sāk.: Nr.28 (2004). 

 
173. Liniņa, Silvija. Visi mani vēji pūta : [saruna ar Latvijas Bibliotekāru biedrības viceprezidenti] / 

Silvija Liniņa ; pierakst. Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.32 (2005), 10.-[15.]lpp. - Turp. Sāk.: Nr.28 (2004). 

 
174. Liniņa, Silvija. Visi mani vēji pūta : [saruna ar Latvijas Bibliotekāru biedrības viceprezidenti] / 

Silvija Liniņa ; pierakst. Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.33 (2005), 3.-8.lpp. - Turp. Sāk.: Nr.28 (2004). 

 
175. Liniņa, Silvija. Visi mani vēji pūta : [saruna ar Latvijas Bibliotekāru biedrības viceprezidenti] / 

Silvija Liniņa ; pierakst. Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.34 (2006), 6.-11.lpp. : ģīm. - Turp. Sāk.: Nr.28 (2004). 

 
176. Liniņa, Silvija. Visi mani vēji pūta : [saruna ar Latvijas Bibliotekāru biedrības viceprezidenti] / 

Silvija Liniņa ; pierakst. Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.35 (2006), 15.-21.lpp. : ģīm. - Turp. Sāk.: Nr.28 (2004). 

 
177. Liniņa, Silvija. Visi mani vēji pūta : [saruna ar Latvijas Bibliotekāru biedrības viceprezidenti] / 

Silvija Liniņa ; pierakst. Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.36 (2006), 10.-14.lpp. : ģīm. - Turp. Sāk.: Nr.28 (2004). 

 
178. Liniņa, Silvija. Visi mani vēji pūta : [saruna ar Latvijas Bibliotekāru biedrības viceprezidenti] / 

Silvija Liniņa ; pierakst. Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.37 (2006), 13.-20.lpp. : ģīm. - Nob. Sāk.: Nr.28 (2004). 

 
179. Linkeviča, Guna. Starptautiskais seriālizdevuma standartnumurs (ISSN) / Guna Linkeviča. - 

Atsauces: 73.lpp. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.35 (2006), 73.lpp. 
 
180. LNB [Latvijas Nacionālās bibliotēkas] Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēkzinātnes un 

informācijas zinātnes literatūras lasītava : [par jaun. profesionālo lit. lasītāvā] / mater. sagat. Ilze 
Pētersone. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 56.-
58.lpp. 
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181. Logina, Baiba. "Lauku bibliotekārs – kultūrvides veidotājs" : [par 6.Latvijas Bibliotekāru biedrības 

Vidzemes nod. saietu Alūksnē (2003.g. 23.-24.jūl.)] / Baiba Logina // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 
1407-6799. - Nr.27 (2004), 31.lpp. 

 
182. LR Kultūras ministrijas 2003.gadā piešķirtās prēmijas par sasniegumiem bibliotēku nozarē. - 

Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 57.lpp. 
 
183. LR Kultūras ministrijas prēmijas par izciliem sasniegumiem bibliotēku jomā 2004.gadā // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 65.lpp. 
 
184. Lūre, Elita. Bezmaksas elektroniskie žurnāli angļu valodā bibliotēku nozarē : [par elektroniskajiem 

izd.] / Elita Lūre. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 
59.lpp. 

 
185. Lūse, Gunta. Projekts "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" 2005.gadā : [par valsts 

aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" projektu] / Gunta Lūse - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 65.lpp. 

 
186. Lūse, Gunta. Starptautiskais konsorcijs elFL.net – Latvijas bibliotēkām : [par starptaut. konsorcija 

darbību, uzd. un pamatnostādnēm projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" 
ietvaros] / Gunta Lūse // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 18.-19.lpp. 

 
187. Majore, Inese. Ceļazīmes informācijas telpā : par Vidzemes novada bērnu un skolu bibliotēku 

darbin. 5.konf. 2005.g. 12.okt. Cēsīs / Inese Majore. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – 
ISSN 1407-6799. - Nr.34 (2006), 36.-37.lpp. : ģīm. 

 
188. Malatkovska, Sanita. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība – Gaismaspilij un Gaismas 

tīklam : [par jaunās bibliotēkas ēkas celtniecības atbalstītājiem un ziedojumu vākšanu projekta 
"Gaismas tīkls" ietvaros] / Sanita Malatkovska ; tekstā stāsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrības direktore Kārina Pētersone, fragm. no bij. Latvijas Valsts prezidenta Gunta 
Ulmaņa 1998.g. uzrunas Jaunajā Rīgas teātrī. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 
1407-6799. - Nr.34 (2006), 61.-62.lpp. : diagr., ģīm. 

 
189. Mantiniece, Ilga. Bibliogrāfiskā apraksta elementu interpretācija : [par kataloģizāciju] / Ilga 

Mantiniece. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.40 (2007), 2.-
4.lpp.: ģīm. 

 
190. Marcinkeviča, Margarita. Pastāvēs, kas pārvērtīsies : [saruna ar Ventspils bibliotēkas Galv. 

bibliotēkas direktori : sakarā ar bibliotēkas ēkas renovāciju] / Margarita Marcinkeviča ; pierakst. 
Olita Supe. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 5.-7.lpp. 

 
191. Markelova, Rasma. Rīgas rajona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs internetā / Rasma 

Markelova // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 16.lpp. 
 
192. Mauliņa, Anna. "Bibliotēkas – ceļš uz atklājumiem" : subjektīvas impresijas par IFLA 

71.ģenerālkonf. 2005.g. 14.-18.aug. Oslo / Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 23.-26.lpp. : tab. 

 
193. Mauliņa, Anna. ASV bibliotēku notikumu mozaīka / Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 52.-53.lpp. 
 
194. Mauliņa, Anna. ASV sabiedrības atbalsts bibliotēkām / Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 39.-41.lpp. 
 
195. Mauliņa, Anna. Bibliotēka tradicionālo un digitālo izdevumu krustpunktā : [par pašreizējo situāciju 

Latvijas bibliotēkās] / Anna Mauliņa // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 9.-
12.lpp. 
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196. Mauliņa, Anna. Bibliotekārā un digitālā Katalonija eksotiskajā Spānijā : [sakarā ar latviešu un 
spāņu bibliotekāru kopsemināru Barselonā] / Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.39 (2007), 45.-49.lpp. : ģīm. 

 
197. Mauliņa, Anna. Bibliotekārs – elektroniskā vidē : [par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku 

attīstības inst. socioloģiskā pētījuma "Elektroniskie resursi bibliotēkās: pārvaldība, izmantojamība, 
prognozes" rezultātiem] / Anna Mauliņa // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 
15.-18.lpp. 

 
198. Mauliņa, Anna. Bula laiks Berlīnē : [par Pasaules bibliotēku un inform. kongresu Vācijā] / Anna 
199. Mauliņa // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 23.-25.lpp. 
 
200. Mauliņa, Anna. E-grāmatas tuvojas... : [par elektroniskajām grām. un to tirdzniecību] / Anna 

Mauliņa // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 54.lpp. 
 
201. Mauliņa, Anna. IFLA 70.ģenerālkonference : [par Starptaut. bibliotēku asoc. un institūciju 

federācijas 70.ģenerālkonf. Buenosairesā] / Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 22.-23.lpp. 

 
202. Mauliņa, Anna. Jurģu dienas Nirzā : [par Nirzas pagasta (Ludzas raj.) bibliotēku] / Anna Mauliņa. 

- Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 60.lpp. 
 
203. Mauliņa, Anna. LibEcon konference Daremā : [par starptaut. projekta "LibEcon" dalībvalstu 

koordinatoru darba semināru Anglijā konf. "Bibliotēku snieguma un informācijas pakalpojumu 
vērtējums" ietvaros] / Anna Mauliņa // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 21.-
23.lpp. 

 
204. Mauliņa, Anna. Liriskas un profesionālas impresijas par seno karaļvalsti Dāniju un tās bibliotēkām 

21.gadsimtā : [par Latvijas bibliotekāru pieredzes apmaiņas un māc. braucienu uz Dāniju] / Anna 
Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.35 (2006), 53.-59.lpp. 
: ģīm. 

 
205. Mauliņa, Anna. Ņujorka un ASV bibliotēkas piecus gadus pēc traģēdijas : [par bibliotekāro 

apkalpošanu pēc 2001.g. 11.sept. terorakta Pasaules tirdzniecības centrā] / Anna Mauliņa. - 
Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.36 (2006), 42.-[44.]lpp. : ģīm. 

 
206. Mauliņa, Anna. Oslo gaida visus un ikvienu : [sakarā ar 71.Starptaut. bibliotēku asoc. un institūciju 

federācijas kongr. "Bibliotēka – ceļojums atklājumu pasaulē" Norvēģijā] / Anna Mauliņa // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 2.lpp. (vāks). 

 
207. Mauliņa, Anna. Pētījums "Elektroniskie resursi bibliotēkās: pārvaldība, izmantojamība, prognozes" 

/ Anna Mauliņa // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 17.-18.lpp. 
 
208. Mauliņa, Anna. Publiskais izpildījums publiskā bibliotēkā : [par intelektuālā īpašuma tiesību 

aizsardzību] / Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.32 (2005), 8.-9.lpp. 

 
209. Mauliņa, Anna. Publiskais patapinājums publiskā bibliotēkā : [par intelektuālā īpašuma tiesību 

aizsardzību] / Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.32 (2005), 7.lpp. 

 
210. Mauliņa, Anna. Seula – pasaules bibliotekāru 2006.gada galvaspilsēta : [sakarā ar Starptaut. 

bibliotēku asoc. un institūciju federācijas 72.ģenerālkonf. "Bibliotēkas – dinamisks dzinējspēks 
zināšanu un informācijas sabiedrībai" Dienvidkorejā] / Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 36.-42.lpp. : ģīm. 

 
211. Mauliņa, Anna. Slavenais disidentu aizstāvis – Lielbritānijas Kestona institūts – viesojas Lietuvā : 

[sakarā ar inst. direktora Devorina Peterlina piedalīšanos izstādes "Kestona institūta dokumenti – 
reliģiju vajāšanas liecības" atklāšanā Lietuvas Nacionālajā bibliotēkā Viļņā] / Anna Mauliņa. - 
Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.34 (2006), 56.lpp. : ģīm. 
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212. Mažore, Vita. Eiropas Sociālā fonda atbalsts Rēzeknes izglītības iestāžu bibliotekāru 

tālākizglītībai: [par skolu bibliotēku darbin. tālākizglītības progr.] / Vita Mažore. - Kopsav. angļu 
val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 60.lpp. : ģīm. 

 
213. "Meža enciklopēdija" ceļā uz Latvijas bibliotēkām : [par grām. "Meža enciklopēdija" prezentāciju 
214. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūtā] // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-

6799. - Nr.26 (2003), 58.-59.lpp. 
 
215. Mihailova, Daiga. Mācību brauciens uz Dānijas publiskajām bibliotēkām / Daiga Mihailova, Anete 

Blīgzne. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 43.-46.lpp. 
 
216. Mihailova, Daiga. Vieglā valoda cilvēkiem ar īpašām vajadzībām : [par lit. viegli saprotamā val.] / 

Daiga Mihailova. - Bibliogr.: 10.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-
6799. - Nr.29 (2004), 7.-10.lpp. 

 
217. Millere, Zeltīte. Limbažu bibliotēkai – 120 : [sakarā ar bibliotēkas dibināšanas 120.gadadienu] / 

Zeltīte Millere, Ilze Balode. - Bibliogr.: 56.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 
1407-6799. - Nr.37 (2006), 52.-56.lpp. : ģīm., tab. 

 
218. Modernā krājumu norakstīšanas politika – cenzūras paveids? : [raksti] / mater. sagat. Marlēna 

Petriņa - Saturs: Karš ar grāmatām : [no izd. "Liesma" (2004, 23.nov.)] / Ilze Karsa. "Vēsturiski 
grāmatu dedzināšana..." : [no izd. "Liesma" (2005, 8.janv.)] / Ģirts Zālītis. Atbilde Ilzei Karsai uz 
vēstuli "Karš ar grāmatām?" / Veneranda Godmane. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 20.-22.lpp. 

 
219. Mūrniece, Ieva. Dzimtu vēstures pētniecība Latvijā un ārvalstīs : [par vēsturisko izcelšanos, 

resursiem, pētniekiem un saistību ar bibliotēkām] / Ieva Mūrniece. - Bibliogr.: 9.lpp. - Kopsav. 
angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 5.-9.lpp. : ģīm. 

 
220. Mūžībā aizgājis Baltijas Centrālās bibliotēkas veidotājs Oto Bongs : [1918-2006]. - Paraksts: 

Latvijas Nacionālā bibliotēka. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.35 (2006), 4.lpp. : 
ģīm. 

 
221. Niedra, Inga. Autordarbi senās vācu valodas telpā : [par kataloga "Autordarbi senās vācu valodas 

telpā" prezentāciju Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu zālē] / Inga Niedra // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 58.lpp. 

 
222. Niedra, Inga. Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbība digitālā vidē : [par Kultūrkapitāla fonda 

mērķprogr. "Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts" projektu 
konkursu semināru (5.febr.)] / Inga Niedra // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 
(2004), 

 
223. Niedra, Inga. Biedrību bibliotēkas Cēsīs : [par bibliotēku vēsturi] / Inga Niedra. - Bibliogr.: 37.lpp. 

- Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 34.-37.lpp. 
 
224. Niedra, Inga. BOBCATSSS simpozijs Rīgā : 12.BOBCATSSS konf. "Bibliotēka un informācija 

multikulturālā sabiedrībā" (2004.g. 26.-28.janv.) / Inga Niedra ; tekstā stud. Ritvara Ozola koment. 
// Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 29.-30.lpp. 

 
225. Niedra, Inga. Cēsu apriņķa cietuma bibliotēka: ieskats vēsturē : [par bibliotēku 20.gs. 20.-30.g. un 

tās pārzini Herbertu Hugo Dravu-Blumbergu (1903-1991)] / Inga Niedra. - Bibliogr.: 39.lpp. - 
Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 39.lpp. 

 
226. Niedra, Inga. Latvijas bibliotēku notikumu apskats : (2003.g. nov.–2004.g. marts) / Inga Niedra // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 60.-63.lpp. 
 
227. Niedra, Inga. Lietuvas integrētā bibliotēku informācijas sistēma / Inga Niedra. - Bibliogr.: 19.lpp. - 

Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 17.-19.lpp. 
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228. Niedra, Inga. LR Kultūras ministrijas prēmijas un stipendijas 2004.gadā / Inga Niedra // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 66.lpp. 

 
229. Niedra, Inga. Robertam Janelsītim – 100 : [par rakstnieku, žurnālistu, tulk., bibliotekāru (1904-

1942)] / Inga Niedra. - Bibliogr.: 49.lpp. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 
49.lpp. 

 
230. Niedra, Inga. Starptautiskā digitālā bērnu biblotēka : [par Starptaut. digitālās bērnu bibliotēkas 

projekta attīstību] / Inga Niedra. - Bibliogr.: 34.lpp. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - 
Nr.28 (2004), 32.-34.lpp. 

 
231. Niedra, Inga. Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" : [par darbības mērķiem] / Inga 

Niedra. - Bibliogr.: 21.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.32 
(2005), 18.-21.lpp. 

 
232. Nipere, Māra. Kas lācītim vēderā : par Džona Batela grām. "Meklēšana: kā Google un tās 

konkurenti grozīja biznesa likumus un pārveidoja mūsdienu kultūru" / Māra Nipere. - Bibliogr.: 
66.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.39 (2007), 64.-66.lpp. : 
ģīm. 

 
233. Nipere, Māra. Laika varā: par Tomasa Hillanna Ēriksena grāmatu "Mirkļa tirānija" : [par norvēģu 

rakstnieka, politoloģijas Dr., sociālantropoloģijas prof. grām. "Mirkļa tirānija: straujš un gauss 
laiks informācijas sabiedrībā" (Rīga : Norden AB, 2005)] / Māra Nipere ; tekstā fragm. no 
T.H.Ēriksena grām. - Bibliogr.: 29.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.40 (2007), 27.-29.lpp. : ģīm. 

 
234. Oeiras manifests : [par projekta "Publiskās bibliotēkas aktivizējošie paraugtīkli" konf. "No a līdz 

@: mācoties citam no cita e-Eiropā" Portugālē] / no angļu val. tulk. Maruta Jēkabsone // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 2.-3.lpp. 

 
235. Ostele, Laima. Jauno informācijas tehnoloģiju izmantojums Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā 

2005.gadā / Laima Ostele. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.35 
(2006), 29.-31.lpp. : diagr., ģīm. 

 
236. Ozoliņa, Valda. Vācijas bibliotēkas: pieredze, iespaidi un vērojumi : [par Brocēnu novada (Saldus 

raj.) bibliotekāru pieredzes braucienu] / Valda Ozoliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. 
- ISSN 1407-6799. - Nr.40 (2007), 56.-61.lpp. : ģīm. 

 
237. Pakalna, Līva. Latvijas skolu bibliotēku asociācija / Līva Pakalna. - Kopsav. angļu val. // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 42.-43.lpp. 
 
238. [Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku atalgojumu] : [raksti]. - Saturs: Kad atnāks 

bibliotekāriem tie laiki? : Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbin. vēstule. Paciet vēl grambas šīs, 
rītu būs mākoņi zili... : LR Kultūras min. atbilde Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbin. / Ingūna 
Rībena, D.Vīksna, J.Turlajs. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 62.-63.lpp. 

 
239. Pavļuts, Daniels. Daniela Pavļuta uzruna : [LR Kultūras min. valsts sekretāra uzruna Bibliotēku, 

inform. un dokum. asoc. Eiropas biroja izpildkomitejas kopseminārā Rīgā] / Daniels Pavļuts. - 
Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.34 (2006), 2.-4.lpp. : ģīm. 

 
240. Pētersone, Ilze. Datubāzes kā elektroniskais resurss / Ilze Pētersone. - Bibliogr.: 35.lpp. - Kopsav. 

angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.35 (2006), 32.-35.lpp. : ģīm. 
 
241. Pētersone, Ilze. Jaunieguvumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā : [par jaun. profesionālo lit. lasītāvā 
2004.g. okt.–dec.] / Ilze Pētersone. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - 
Nr.30 (2005), 62.-64.lpp. 
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242. Pētersone, Ilze. Jaunieguvumi LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēkzinātnes un informācijas 
zinātnes literatūras lasītavā : 2004.g. marts–jūn. / Ilze Pētersone // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 
1407-6799. - Nr.28 (2004), 55.-57.lpp. 

 
243. Pētersone, Ilze. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēkzinātnes un 

informācijas zinātnes literatūras lasītavas jaunieguvumi : Z lasītava aicina iepazīties ar jaun. 
profesionālo lit. (2005.g. okt.–dec.) / Ilze Pētersone. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.34 (2006), 73.-76.lpp. 

 
244. Pētersone, Ilze. LNB [Latvijas Nacionālās bibliotēkas] Bibliotēku attīstības institūta 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas jaunieguvumi : [lit. apskats] / Ilze 
Pētersone. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 68.-
71.lpp. 

 
245. Pētersone, Ilze. LNB [Latvijas Nacionālās bibliotēkas] Bibliotēku attīstības institūta 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas jaunieguvumi : [lit. apskats] / Ilze 
Pētersone. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 66.-
68.lpp. 

 
246. Pētersone, Ilze. LNB [Latvijas Nacionālās bibliotēkas] Bibliotēku attīstības institūta 

Bibliotēkzinātnes un informācijas literatūras lasītavas jaunieguvumi : Z lasītava aicina iepazīties ar 
jaun. profesionālo lit. (jūl.–sept.) / Ilze Pētersone. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 75.-77.lpp. 

 
247. Petriņa, Marlēna. "Bibliotēka – ceļojums atklājumu pasaulē": par Latvijas Bibliotekāru biedrības 

11.konferenci 2006.gada 28.februārī Rīgā / Marlēna Petriņa. - Atsauces: 39.lpp. - Kopsav. angļu 
val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.35 (2006), 36.-39.lpp. : ģīm. 

 
248. Petriņa, Marlēna. "Bibliotēkas nākotnei – progress, attīstība, partnerība" : par Latvijas Bibliotekāru 

biedrības 12.konf. 2007.g. 27.febr. Rīgā / Marlēna Petriņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.39 (2007), 19.-21.lpp. : ģīm. 

 
249. Petriņa, Marlēna. "Gaismas tīkls" Latvijas bibliotēkās : [par Valsts vienoto bibliotēku inform. 

sistēmu] / Marlēna Petriņa. - Bibliogr.: 25.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 
1407-6799. - Nr.32 (2005), 22.-25.lpp. 

 
250. Petriņa, Marlēna. "Inovācijas bibliotēku zinātnē" : par Latvijas Kultūras koledžas zin. konf. 

2007.g. 28.martā Rīgā / Marlēna Petriņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-
6799. - Nr.39 (2007), 23.-26.lpp. : ģīm. 

 
251. Petriņa, Marlēna. "Pagastu bibliotēkas gaismas un problēmu tīklā" : par Latvijas pagastu 

bibliotekāru 4.kongr. 2005.g. 11.-12.maijā Rīgā / Marlēna Petriņa. - Bibliogr.: 30.lpp. - Kopsav. 
angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 26.-30.lpp. 

 
252. Petriņa, Marlēna. Bērni interneta tīklā vai murdā? : [par bērnu aizsardzības problēmu internetā] / 

Marlēna Petriņa. - Bibliogr.: 14.-15.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.30 (2005), 9.-15.lpp. 

 
253. Petriņa, Marlēna. Bērni un grāmatas: jaunas idejas : par starptaut. bērnu lit. un bibliotēku darbin. 

konf. 2007.g. 11.-12.maijā Madonā / Marlēna Petriņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.40 (2007), 38.-43.lpp. : ģīm. 

 
254. Petriņa, Marlēna. Bibliotekārā identitāte tradicionālajā un elektroniskajā vidē : par Latvijas 

Bibliotekāru biedrības 9.konf. (2003.g. 26.febr. Rīgā) / Marlēna Petriņa. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 24.-26.lpp. 

 
255. Petriņa, Marlēna. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides un apmācību iespējas Valsts 

vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā (VVBIS) : ieskats valsts aģentūras "Kultūras 
informācijas sistēmas" seminārā 2005.g. 9.febr. Rīgā : [par profesionālās izglītības kvalitāti] / 
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Marlēna Petriņa. - Bibliogr.: 35.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. 
- Nr.31 (2005), 32.-35.lpp. 

 
256. Petriņa, Marlēna. Interneta grāmatu veikali : [par grām. iegādes iespējām tīmeklī, 

grāmattirdzniecības portāliem, izd. mājaslapām] / Marlēna Petriņa. - Bibliogr.: 35.lpp. - Kopsav. 
angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 31.-35.lpp. : ģīm. 

 
257. Petriņa, Marlēna. Irākas kultūras mantojums briesmās : [sakarā ar ASV karu Irākā] / Marlēna 

Petriņa. - Bibliogr.: 43.-44.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.25 (2003), 41.-44.lpp. 

 
258. Petriņa, Marlēna. Lasītājs – Eiropas Savienības pilsonis! : [par bibliotēku lomu sabiedrības 

informēšanā par Eiropas Savienību] / Marlēna Petriņa. - Bibliogr.: 26.lpp. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 24.-26.lpp. 

 
259. Petriņa, Marlēna. Lasītājs tehnoloģiju ēnā : [par klientorientētu bibliotēku un galv. sliktas lasītāju 

apkalpošanas cēloņiem] / Marlēna Petriņa. - Bibliogr.: 18.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.36 (2006), 15.-18.lpp. : ģīm. 

 
260. Petriņa, Marlēna. Latvijas rajonu un pilsētu galveno bibliotēku direktoru pavasara sanāksme 

2006.gada 1.-3.jūnijā Pakretonē (Lietuva) / Marlēna Petriņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.36 (2006), 24.-27.lpp. : ģīm. 

 
261. Petriņa, Marlēna. Latvijas skolēnu lasīšanas prasme un kompetence starptautiskā salīdzinājumā : 

[par skolas vecuma bērnu lasītprasmi Latvijā, Norvēģijā, Somijā, Japānā, Ungārijā un Dānijā] / 
Marlēna Petriņa. - Bibliogr.: 45.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. 
- Nr.34 (2006), 42.-45.lpp. : ģīm. 

 
262. Petriņa, Marlēna. Latvijas zinātnisko un publisko bibliotēku direktoru pirmā apvienotā sanāksme 

2006.gada 8.-9.novembrī Rīgā : [par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības inst. un 
LR Kultūras min. Bibliotēku nod. rīkoto tikšanos] / Marlēna Petriņa. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 25.-28.lpp. : ģīm. 

 
263. Petriņa, Marlēna. Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme 

: 2007.g. 24.-25.maijā Preiļos / Marlēna Petriņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 
1407-6799. - Nr.40 (2007), 33.-37.lpp. : ģīm. 

 
264. Petriņa, Marlēna. Maksas pakalpojumi bibliotēkās / Marlēna Petriņa. - Bibliogr.: 14.lpp. - Kopsav. 

angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 6.-14.lpp. 
 
265. Petriņa, Marlēna. Mārketings bibliotēkās : [par bibliotēku darba modernizāciju] / Marlēna Petriņa. 

- Bibliogr.: 15.lpp. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 13.-15.lpp. 
 
266. Petriņa, Marlēna. Rajonu un pilsētu bibliotēku galveno bibliotēku direktoru un metodiķu rudens 

sanāksme : [Rīga] / Marlēna Petriņa. - Atsauces: 22.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. 
- ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 19.-22.lpp. 

 
267. Petriņa, Marlēna. Standarts Latvijā – bibliogrāfisks retums? : [par standartu izstrādi un piejamības 

problēmām] / Marlēna Petriņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - 
Nr.33 (2005), 18.-19.lpp. 

 
268. Petriņa, Marlēna. Vai darbinieks ir darbarīks? : [par bibliotēkas vadības stila maiņu] / Marlēna 

Petriņa ; ar Mirandas Timmas zīm. - Bibliogr.: 15.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 12.-15.lpp. : zīm. 

 
269. Plīningers, Jirgens. Lasītāju tipoloģija: reālsatīra : [par bibliotēkas apmeklētāju tipiem] / Jirgens 

Plīningers ; no vācu val. tulk. Jana Dreimane. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 
1407-6799. - Nr.38 (2007), 77.-78.lpp. : ģīm. 
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270. Pozņaka, Velta. Valsts aģentūra "Latvijas Medicīnas bibliotēka" : [par akreditēto valsts nozīmes 
bibliotēku] / Velta Pozņaka. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.37 
(2006), 21.-23.lpp. : ģīm. 

 
271. Preimane, Daina. Starptautiskā grāmatu apmaiņa Latvijas Nacionālajā bibliotēkā : [no vēstures] / 

Daina Preimane // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 7.-8.lpp. 
 
272. Priedīte, Aija. Padomjlaika grāmata – pagātnes lieciniece : [par grām. intelektuālo vai 

makulatūrisko vērtību : sakarā ar Vidzemes reģiona bibliotekāru konf. "Padomju laika grāmata – 
vērtība vai makulatūra nākotnes perspektīvā" Valmierā] / Aija Priedīte. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 32.-37.lpp. 

 
273. Projekts "Eiropas Savienības grāmatas: vēsture un jaunās paaudzes lasīšanas veicināšana Eiropā" : 

[sakarā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības inst. Bērnu lit. centra iesaistīšanos 
starptaut. projektā] / mater. sagat. Marlēna Petriņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 27.-28.lpp. 

 
274. Prūse, Laimdota. Starptautiskais grāmatas standartnumurs ISBN: tagadne un nākotne : [par grām. 

identifikāciju] / Laimdota Prūse. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.29 (2004), 11.-12.lpp. 

 
275. Radiņa, Sarmīte. Īrija: mācību brauciena dienasgrāmata : [par Eiropas Savienības inform. punktu 

koordinatoru māc. pieredzes vizītes progr.] / Sarmīte Radiņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 38.-43.lpp. : ģīm. 

 
276. Ragozina, Evija. Bibliotēku darbinieku profesionālās kvalifikācijas prasības: Latvijas Bibliotēku 

padomes lēmums un pasākumi situācijas apzināšanā : [par bibliotekāru kvalifikāciju] / Evija 
Ragozina. - Bibliogr.: 13.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.31 (2005), 10.-13.lpp. : tab. 

 
277. Ragozina, Evija. Latvijas Bibliotēku padome : [par padomes tiesiskajiem pamatiem, sastāvu, 

darbības virzieniem, komplektēšanas un standartizācijas politiku, informacionālā nodrošinājuma 
problēmām, darbin. kvalifikāciju un darba samaksu, publisko izpildījumu bibliotēkās, 
normatīvajiem dokum., akreditācijas jaut.] / Evija Ragozina. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 7.-12.lpp. : ģīm. 

 
278. Rajonu un pilsētu galveno bibliotēku direktoru rudens sanāksmē // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 

1407-6799. - Nr.26 (2003), 59.lpp. 
 
279. Ranka, Sandra. Kopkataloga izmantošanas problēmas LU [Latvijas Universitātes] bibliotēkas 

lasītāju skatījumā : [par inform. meklēšanu elektroniskajā katalogā] / Sandra Ranka. - Bibliogr.: 
8.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.40 (2007), 5.-8.lpp. : 
diagr., ģīm. 

 
280. Ranka, Sandra. Latvijas Universitātes bibliotēkas Bibliogrāfijas nodaļas informacionālā darbība / 

Sandra Ranka. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 61.-
62.lpp. 

 
281. Rībena, Ingūna. Latvijas bibliotēkas jaunajā laikā : [fragm. no LR kultūras ministres uzrunas 

Latvijas Bibliotekāru biedrības 9.konf. 26.febr.] / Ingūna Rībena. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 3.-5.lpp. 

 
282. Rimša, Vītauts. Pa ceļu vai ceļmalu : [par Lietuvas Bibliotekāru kongr. Druskininkos] / Vītauts 

Rimša // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 28.-30.lpp. 
 
283. Romislovs, Lauris. Francija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā : [sakarā ar izstādi "Latvija – 

Francija: kultūrvēsturiskās saiknes" festivāla "Francijas pavasaris" ietvaros Rīgā] / Lauris 
Romislovs. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.39 (2007), 61.-
62.lpp. : ģīm. 
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284. Rozenblate, Māra. Patenti : [par intelektuālā īpašuma tiesisko aizsardzību] / Māra Rozenblate. -
Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.34 (2006), 12.-14.lpp. : ģīm. 

 
285. Rūklis, Kaspars. Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais projekts darbībā : 

[par Latvijas publisko bibliotēku attīstības projektu : sakarā ar Bila & Melindas Geitsu fonda 
Globālās bibliotēku progr. vad. Martas Čoes viesošanos valsts aģentūrā "Kultūras informācijas 
sistēmas"] / Kaspars Rūklis ; tekstā stāsta aģentūras direktors Armands Magone. - Kopsav. angļu 
val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.40 (2007), 30.-32.lpp. : ģīm., tab. 

 
286. Rūklis, Kaspars. Latvijas valsts un Bils & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais projekts : [par 

projekta "Gaismas pils" īstenošanu bibliotēkās Latvijā] / Kaspars Rūklis. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.39 (2007), 14.-15.lpp. : ģīm. 

 
287. Rungulis, Māris. Balsosim par pasakām un spoku stāstiem! : uzruna Starptaut. bērnu lit. konf. 

"Lasīšana5 piektajā pakāpē" Daugavpilī 2006.g. 12.maijā / Māris Rungulis. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 45.-46.lpp. : ģīm. 

 
288. Sallinene, Inta. Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbība: par starptaut. konf. "Muzeju, arhīvu, 

bibliotēku sadarbība elektronikas laikmetā – pieredze, realitāte, nākotnes stratēģija" (2002.g. 25.-
26.apr. Rīgā), "Latvijas bibliotēkas, arhīvi un muzeji digitālajos krustceļos" (2002.g. 10.-11.okt. 
Rīgā) / Inta Sallinene. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.25 
(2003), 27.-30.lpp. 

 
289. Sārts, Ēriks. Profesors Kārlis Straubergs : (1890-1962) : [par Latvijas neatkarības pirmā posma 

ievērojamu politisko, sabiedrisko un kultūras dabin., tulk., dzejnieku] / Ēriks Sārts // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 43.-44.lpp. 

 
290. Sārts, Ēriks. Vēsturniekam Edgaram Dunsdorfam – 100 : (1904-2002) / Ēriks Sārts. - Kopsav. 

angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 33.-34.lpp. 
 
291. Sauka, Broņislava. "Bibliotēka izglītībai, informācijai, izklaidei" : par LBB [Latvijas Bibliotekāru 

biedrības] Vidzemes nod. 8.konf. 2005.g. 20.-21.jūl. Valmieras raj. Burtniekos / Broņislava Sauka. 
- Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 27.-28.lpp. 

 
292. Saule, Māra. Informacionālā krīze un bibliotēkas : [par elektroniskās inform. un globālā tīmekļa 

ietekmi uz pētnieku saziņu] / Māra Saule // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 
3.-4.lpp. 

 
293. Saule, Māra. No reto grāmatu mīļotājas līdz bibliotēku datorizācijas entuziastei : [saruna ar 

Vērmontas Universitātes (ASV) bibliotēku un inform. tehnoloģiju dekāni] / Māra Saule ; pierakst. 
Anna Mauliņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.40 (2007), 21.-
23.lpp. : ģīm. - Turp. seko. 

 
294. Skribe, Milvi. Publiskās bibliotēkas jaunajā Eiropā : [par t.p. nos. 6.starptaut. konf. Varšavā 

(2003.g. 20.-22.nov.)] / Milvi Skribe // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 32.-
32.lpp. 

 
295. Sosnovska, Anita. Darba publiskais patapinājums : [par autortiesībām] / Anita Sosnovska. - 

Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 3.-5.lpp. 
 
296. Sprudzāne, Antra. Gulbenes novada digitālie novadpētniecības resursi : [par bibliotēkas datubāzi 

"Novads un novadnieki", mājaslapu, kultūras vērtību digitalizēšanas nepieciešamību un 
starpsektorālo sadarbību ar pils. muzeju un arhīvu] / Antra Sprudzāne. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.38 (2007), 18.-20.lpp. : ģīm. 

 
297. Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) Digitālo uzziņu vadlīnijas / 

tulk. Laimdota Prūse. - Bibliogr.: 30.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.37 (2006), 26.-30.lpp. 
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298. Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) interneta manifests - Kopsav. 
angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 27.lpp. 

 
299. Stranga, Ingūna. "Saulaino dienu bibliotēka" Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā : [par 

bibliotekāro apkalpošanu ārstniecības iestādē] / Ingūna Stranga. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 
Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.39 (2007), 30.-31.lpp. : ģīm. 

 
300. Straujums, Uldis. Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma (VVBIS) : koncepcija un 

īstenojums / Uldis Straujums. - Bibliogr.: 7.lpp. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 
(2003), 5.-7.lpp. : sh. 

 
301. Stūrmane, Aiva. Angļu un amerikāņu kataloģizācijas noteikumi : [par katal. veidošanas noteik. un 

standartiem] / Aiva Stūrmane. - Bibliogr.: 15.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.33 (2005), 16.-17.lpp. 

 
302. Stūrmane, Aiva. Latvijas valsts nozīmes bibliotēku sadarbība elektroniskā kopkataloga veidošanā : 

[par integrēta un automatizēta inform. tīkla izveidi valstī] / Aiva Stūrmane. - Bibliogr.: 26.lpp. - 
Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.34 (2006), 24.-26.lpp. : ģīm., 
tab. 

 
303. Supe, Olita. Rīgas Ebreju kopienas bibliotēka : [par bibliotēku] / Olita Supe. - Kopsav. angļu val. // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 56.-57.lpp. 
 
304. Supe, Olita. Vēstule : Sveiciens Latvijas bibliotekāriem! / Olita Supe. - Kopsav. angļu val. // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 72.lpp. 
 
305. Šķēle, Uģis. Čehijas Nacionālā bibliotēka Latvijas kolēģu skatījumā : [par Latvijas Universitātes 

bibliotēkas darbin. viesošanos Prāgā : sakarā ar uzvaru Eiropas Komisijas progr. "Leonardo da 
Vinči" Mobilitātes projektu konkursā] / Uģis Šķēle. - Bibliogr.: 58.lpp. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 57.-58.lpp. : ģīm. 

 
306. Šķilters, Jurģis. Zinātne un zinātniskās literatūras izdevējdarbība : [par zin. lit. kritērijiem, 

ietekmes faktoriem, korelāciju ar grāmattirdzniecību, vēstures faktiem] / Jurģis Šķilters. - 
Bibliogr.: 51.-52.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.36 
(2006), 48.-52.lpp. : ģīm. 

 
307. Šmita, Dzidra. Bibliotēkas un mūžizglītība lasītāju un darbinieku iedvesmai : par Starptaut. 

bibliotēku asoc. un institūciju federācijas (IFLA) Metrapoļu bibliotēku sekcijas konf. 2005.g. 11.-
16.sept. Rīgā / Dzidra Šmita, Daiga Bērziņa. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 
1407-6799. - Nr.34 (2006), 32.-35.lpp. : ģīm. 

 
308. Šmita, Dzidra. Iznākusi "Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2004" : [par izd.] / Dzidra 

Šmita. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 54.-[55.]lpp. 
 
309. Štrāle, Aina. Garlība Merķeļa (1769-1850) idejas Latvijas bibliotekārās domas kontekstā / Aina 

Štrāle. - Bibliogr.: 37.lpp. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 35.-37.lpp. 
 
310. Štrāle, Aina. Kā LPSR cenzūra gatavojās dedzināt Bībeli : [par LPSR Ministru Padomes Galv. 

pārvaldi valsts noslēpumu aizsardzībai presē un tās darbību 1974.g.] / Aina Štrāle. - Bibliogr.: 
38.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 36.-38.lpp. 

 
311. Štrāle, Aina. Latviešu literatūra otrās padomju okupācijas sākumposmā : 20.gs. 40.g. / Aina Štrāle. 

- Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.39 (2007), 54.-58.lpp. : ģīm. 
 
312. Štrāle, Aina. Padomju cenzūra Latvijā 1985.-1987.gadā : [par cenzūru izd., bibliotēkās un 

emigrācijas preses un grām. sūtījumos] / Aina Štrāle. - Bibliogr.: 40.lpp. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 37.-40.lpp. 

 
313. Štrāle, Aina. Padomju cenzūras noriets un bibliotēku demokratizācija Latvijā 1988-1990 : [par 

specfondiem] / Aina Štrāle ; tekstā stāsta bij. V.Lāča Lavijas PSR Valsts bibliotēkas Speciāli 
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glabājamās lit. nod. vad. Mārīte Puriņa. - Bibliogr.: 44.lpp. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-
6799. - Nr.28 (2004), 40.-44.lpp. 

 
314. Štrāle, Aina. Rakstnieks, cenzūra, pašcenzūra: ieskats LPSR Rakstnieku savienības partijas 

pirmorganizācijas sēžu protokolos (1957-1980) / Aina Štrāle. - Bibliogr.: 37.-38.lpp. - Kopsav. 
angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.36 (2006), 34.-38.lpp. : ģīm. 

 
315. Štrāle, Aina. Trimdas pūralādi vētījot : ieskats konf. "Kultūra, trimda, nacionālā identitāte" 2004.g. 

30.sept.–2.okt. [Rīgā] / Aina Štrāle. - Atsauces: 25.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - 
ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 23.-25.lpp. 

 
316. Švītiņš, Guntis. Virtuāla izstāde "Mākslinieks Eduards Kalniņš dokumentos un gleznās" : [par 

Latvijas Valsts arhīva izstrādāto gleznotājam (1904-1988) velt. izstādi] / Guntis Švītiņš. - Kopsav. 
angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 19.-20.lpp. 

 
317. Taimiņa, Aija. Memoriae et amoris causa scribebat...: (piemiņā un mīlestībā rakstījis...) : [par 

piemiņas albumu rokrakstu pētījumu] / Aija Taimiņa. - Bibliogr.: 33.-34.lpp. - Kopsav. angļu val. 
// Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.29 (2004), 29.-34.lpp. 

 
318. Taimiņa, Aija. Memoriae et amoris causa scribebat...: (piemiņā un mīlestībā rakstījis...) : [par 

piemiņas albumu rokrakstu pētījumu] / Aija Taimiņa. - Bibliogr.: 31.-32.lpp. - Kopsav. angļu val. 
// Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 28.-32.lpp. - Turp. Sāk.: Nr.29 (2004). 

 
319. Terminoloģiskā Bībele : [par terminiem bibliotēku darbā]. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 

Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.39 (2007), 59.-60.lpp. 
 
320. Terminoloģiskā Bībele : [par terminiem bibliotēku darbā]. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku 

Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.40 (2007), 62.-63.lpp. 
 
321. Treimane, Mudīte. Lasīšanas veicināšanas programmas Zviedrijā : [sakarā ar rokasgrām. 

"Läslustoch lättläst" (Lunda, 2003) klajā nākšanu] / Mudīte Treimane. - Bibliogr.: 51.lpp. - 
Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 47.-51.lpp. : ģīm. 

 
322. Tretjakova, Silvija. "Bērnu draugu divīzija" tiekas Rudē : ieskats bibliotekāru vasaras nometnē 

(2003.g. 30.jūn.-2.jūl. Talsu raj.) / Silvija Tretjakova // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.26 (2003), 20.-21.lpp. 

 
323. Tretjakova, Silvija. 94. "Bibliotekāru diena" : [par bibliotekāru konf. Diseldorfā (Vācija)] / Silvija 

Tretjakova. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 33.lpp. 
 
324. Tretjakova, Silvija. Latvijas bērnu bibliotēkas 2002.gadā: ieskats darba pārskatos / Silvija 

Tretjakova // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 28.-34.lpp. 
 
325. Tretjakova, Silvija. Sveicieni Latvijas bibliotekāriem no ASV prezidenta dzīvesbiedres Loras 

Bušas! : [par piedalīšanos pusdienās vizītes ietvaros] / Silvija Tretjakova. - Kopsav. angļu val. // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 2.lpp. 

 
326. Turlajs, Jānis. Bibliotēku sistēmas reģionālais līmenis: akreditācija : [par bibliotēku akreditāciju] / 

Jānis Turlajs. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.32 (2005), 3.-
5.lpp. : sh. 

 
327. Upeniece, Mārīte. Elektroniskā informācija par Latvijas jaunizdevumiem : [par bibliogr. inform. 

avotiem] / Mārīte Upeniece. - Bibliogr.: 31.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 
1407-6799. - Nr.34 (2006), 30.-31.lpp. : ģīm., tab. 

 
328. Valdovska, Laila. Paplašināmās iezīmēšanas valoda : (eXtensible Markup Language, XML) – 

jaunas iespējas bibliotēkām : [par bibliotēku resursu integrāciju tīmekļa vidē] / Laila Valdovska // 
Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.27 (2004), 21.-24.lpp. : tab. 
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329. Vasermane, Ligita. E-grāmatas un Latvijas bibliotēku iespējas informacionālo pakalpojumu 
paplašināšanā / Ligita Vasermane. - Bibliogr.: 11.lpp. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.26 (2003), 9.-11.lpp. 

 
330. Vasiļevska, Antra. "Bērnu žūrijas" "rallijs" Koknesē : [par pasākumu Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bērnu lit. centra lasīšanas veicināšanas progr. ietvaros Kokneses parkā (Aizkraukles 
raj.)] / Antra Vasiļevska. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.39 
(2007), 32.-33.lpp. : ģīm. 

 
331. Vēliņa-Švilpe, Ilona. Šauļu Universitātes bibliotēka / Ilona Vēliņa-Švilpe. - Kopsav. angļu val. // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 42.-43.lpp. 
 
332. Ventspils rajona bibliotēkas 2004.gadā: sasniegumi un problēmas : [par bibliotēku darbu] // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.31 (2005), 8.-9.lpp. 
 
333. Vitkauska, Simona. Lasītāji par Saldus rajona galveno bibliotēku : [par Saldus raj. galv. bibliotēkā 

veiktās aptaujas rezultātiem] / Simona Vitkauska // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.28 
(2004), 10.-11.lpp. 

 
334. Voldiņš, Sandis. Grozījumi "Bibliotēku likumā" / Sandis Voldiņš. - Kopsav. angļu val. // 

Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 5.-6.lpp. : ģīm. 
 
335. Volkova, Aldona. Ieskats latviešu grāmatniecībā Austrālijā 20.gadsimta 50.-80.gados / Aldona 

Volkova. - Bibliogr. un atsauces: 62.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-
6799. - Nr.30 (2005), 59.-62.lpp. : diagr., tab. 

 
336. Zalcmane, Ginta. Elektroniskā dokumentpiegāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā / Ginta 

Zalcmane. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.25 (2003), 23.lpp. 
 
337. Zaļaiskalna, Lauma. Cēsu rajona bibliotekāru gadskārtējās pieredzes apmaiņas odisejas : [par Cēsu 

Centr. bibliotēkas darbin. braucieniem uz Latvijas, Lietuvas, Igaunijas bibliotēkām] / Lauma 
Zaļaiskalna. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 24.-
25.lpp. : ģīm. 

 
338. Zanders, Ojārs. Kas jaunākajām paaudzēm mazāk zināms: par dzīvi, grāmatām un bibliotēku : 

[stāsta grāmatzinātnieks, literatūrvēsturnieks, bibliotekārs] / Ojārs Zanders ; mater. sagat. Jana 
Dreimane. - Atsauces: 14.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - 
Nr.35 (2006), 10.-14.lpp. : ģīm. - Turp. seko. 

 
339. Zanders, Ojārs. Kas jaunākajām paaudzēm mazāk zināms: par dzīvi, grāmatām un bibliotēku : 

[stāsta grāmatzinātnieks, literatūrvēsturnieks, bibliotekārs] / Ojārs Zanders ; mater. sagat. Jana 
Dreimane. - Bibliogr.: 9.lpp. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.36 
(2006), 2.-9.lpp. : ģīm. - Nob. Sāk.: Nr.35 (2006). 

 
340. Zanders, Ojārs. Latviešu grāmatas Braunšveigas bibliotēkā : [par Johana Kamana jun. (1584-1649) 

privātbibliotēku] / Ojārs Zanders // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.28 (2004), 51.-
52.lpp. 

 
341. Zanders, Viesturs. Grāmatniecība un bibliotēkas laikrakstā "Laiks" : [par 20.gs. 50.-60.g. publ.] / 

Viesturs Zanders. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.30 (2005), 
55.-58.lpp. 

 
342. Zanders, Viesturs. Jauna grāmata pasaules bibliotēku vēsturē / Viesturs Zanders. - Володин, Б.Ф. 

Всемирная история библиотек / Б.Ф. Володин. - Санкт-Петербург : Профессия, 2002. - 351, 
[1] с. : хххii с. ил., ил. - Kopsav. angļu val. // Bibliotēku Pasaule. – ISSN 1407-6799. - Nr.25 
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