Aicinām apgūt bibliotekāra profesiju

Informācijas un bibliotēku
zinību pamati
Profesionālās pilnveides programma
4 moduļu programma „Informācijas un bibliotēku
zinību pamati” ir 240 akadēmisko stundu apjomā,
no kurām 144 ir kontaktstundas un 96 stundas ir
attālinātā mācīšanās e-mācību vidē un praktiskie
darbi.

3.

Cik ilgi notiks mācības?
Mācības sākas 2014. gada oktobrī un ilgst līdz
2015. gada maijam.
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Kā pieteikties mācībām?
Pieteikšanās notiek, aizpildot elektronisko
pieteikšanās formu bibliotēkas mājaslapā: http://
lnb.lv/lv/pieteikums-profesionalas-pilnveideskursiem
Līdz kuram datumam var pieteikties?
Pieteikšanās līdz 2014. gada 8. septembrim.
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144 kontaktstundas

Kādas ir prasības iepriekšējai izglītībai?
Jābūt vispārējai vidējai izglītībai, citai
profesionālajai vidējai izglītībai vai augstākai
izglītībai citā nozarē. Ierodoties uz mācībām,
jāuzrāda iepriekšējās izglītības dokuments.

96 stundas e-mācību vidē
un praktiskie darbi

1.modulis „Krājuma pārvaldība”
2.modulis „Bibliotēkas pakalpojumi”
3.modulis „Bibliotēkas vadība”
4.modulis „Bibliotēka un sabiedrība”
Mācības nodrošinās paaugstinātu teorētisko
sagatavotību un profesionālo meistarību, kas dos
iespēju veikt noteiktus pienākumus, kuros ietilpst
arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana.
Pēc sekmīgām mācībām dalībnieki saņem
sertifikātus.

Kad sākas mācības?
Pirmā klātienes tikšanās nedēļa sākas 6. oktobrī.
Pilnu mācību grafiku saņemsiet individuāli pirms
mācību sākuma.
Kur notiks mācības?
Nodarbības klātienē notiks Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Mācību centrā Rīgā Mūkusalas ielā 3,
8. stāvā.
Cik jāmaksā par mācībām?
Par mācībām jāmaksā 345.00 Euro
Līdz kuram datumam jāsamaksā par mācībām?
Par mācībām jāsamaksā līdz 2014. gada 30.
septembrim. Rēķins tiks nosūtīts pēc pieteikšanās
termiņa beigām.
Kur es varu vairāk uzzināt par šo programmu?
1. Programmas anotācija bibliotēkas mājaslapā:
http://lnb.lv/lv/lnb-macibu-centrs/lnb-macibucentra-piedavato-kursu-anotacijas
2. programmas izvērsts apraksts portālā
biblioteka.lv
3. zvanot un uzdot jautājumus –
telefons: 29259662 (Jānis)
4. sūtot jautājumus uz e-pastu –
macibu.centrs@lnb.lv

