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Uzmanības centrā –
novadpētniecība

Sveiciens no Bibliotēku attīstības centra!
Māra Jēkabsone
Ceļu pie bibliotēku jomas speciālistiem sāk
“Bibliotēku attīstības centra vēstnesis”.
2015. gada otrajā pusē notika Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības
institūta reorganizācija, kuras rezultātā kopš
1. oktobra savu darbību ir sācis Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Attīstības
departaments. Bibliotēku attīstības centrs ir
viena no Attīstības departamenta
struktūrvienībām, kas, no vienas puses,
turpinās Bibliotēku konsultatīvā centra
tradīcijas, no otras puses, piedāvās arī dažas
novitātes.
Blakus jau ierastajiem informācijas un
komunikācijas kanāliem Latvijas Nacionālās
bibliotēkas tīmekļa vietnē un Latvijas
Bibliotēku portālā, kā arī saziņai e-pastā,
esam iecerējuši divas līdz trīs reizes gadā laist
klajā “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”,
kur tiks publicēti Bibliotēku attīstības centra
jaunumi un sniegts ieskats bibliotēku nozares
aktualitātēs. Sekojot pasaulē valdošajām
tendencēm, plānojam izveidot arī savu
“Facebook” lapu.
Turpināsim organizēt ierastos nozares
pasākumus, atsevišķos gadījumos

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

eksperimentējot ar darba formu, norises
laiku un vietu. Aktuālo 2016. gada pasākumu
plānu varat skatīt vēstneša lappusēs.
Jaunums būs pēc publisko bibliotēku apaļā
galda diskusiju parauga organizētās
akadēmisko un speciālo bibliotēku apaļā
galda diskusijas. Šīs diskusijas būs starta
punkts tālākas sadarbības veidošanai ar
akadēmisko un speciālo bibliotēku sektoru.
Seminārs un diskusija paredzēta arī skolu
bibliotēku konsultantiem, kā arī ir plānots
organizēt bibliotēku nozares terminoloģijas
semināru un informācijpratības un mediju
pratības semināru.
Bibliotēku attīstības
attīstības centra prioritāte
2016. gadā būs novadpētniecība – ceram
izdot bibliotēkās tik ļoti gaidīto konsultatīvo
palīgu novadpētniecības darbā. Taču, lai
taptu patiešām vērtīgs un noderīgs materiāls,
jāiesaistās visām bibliotēkām! Aicinu būt
aktīvākiem, dalīties pieredzē un viedokļos.
Tikai kopā mēs varam pieņemt atbilstošus
lēmumus un kompetenti risināt problēmas!
Septembrī iecerēts organizēt
novadpētniecības darbam veltītu konferenci,
taču konsultatīvā materiāla tapšanai
visnoderīgākā būtu novadpētniecības darba
ekspertu diskusija, kuru plānots noorganizēt
jau 2016. gada pirmajā pusē.
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Gada nogalē izveidota Statistikas pilnveides
darba grupa, kuras mērķis ir uzlabot
bibliotēku statistikas datu korektu sniegumu
un atspoguļojumu. Darba grupā tiks izskatīti
un apspriesti rādītāji, kuru korekta
apkopošana rada vislielākās problēmas, kā arī
tiks ieviestas svarīgākās izmaiņas,
pamatojoties uz jauno statistikas standartu
“ISO 2789:2013. Information and
documentation. International library
statistics”. Metodiskā/konsultatīvā darba
uzlabošanai paredzēts izveidot Metodiskā/
konsultatīvā darba pilnveides darba grupu.
Tāpat kā bibliotēku direktoriem, arī reģionu
galveno bibliotēku metodiķiem būs divas
tikšanās reizes gadā: viena pavasarī, otra
rudenī. Plānā ir organizēt divu dienu
izbraukuma semināru arī metodiķiem, taču
apjomīgā plānošanas darba dēļ šī ideja tiks
īstenota tikai 2017. gada pavasarī.
Datorsalikums:
Ieva Krūmiņa

2015. gada otrajā pusē Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātē ir uzsākts pētījums,
kura mērķis – izprast bērnu un jauniešu

interneta lietojumu publiskajās bibliotēkās.
Pētījumā paredzēts noskaidrot, kāda ir
bibliotekāra kā mediatora loma bērnu un
jauniešu digitālās pratības veicināšanā, kā arī
to, kādas prasmes nepieciešamas
bibliotekāram, lai varētu pildīt šo mediatora
lomu. Pētījums tiks realizēts divos posmos:
1) veicot kvalitatīvajā metodoloģijā balstītu
priekšizpēti – padziļinātas intervijas ar
bibliotekāriem, 2) organizējot kvantitatīvajā
metodoloģijā balstītu bibliotekāru aptauju
internetā. Latvijas Nacionālā bibliotēka, tajā
skaitā Bibliotēku attīstības centrs ir
sadarbības partneris pētījuma veikšanā.
2016. gads būs viedokļu uzklausīšanas un
ideju apkopošanas gads, kad mēs daudz
jautāsim un lūgsim iesaistīties, taču, kā allaž,
esam atvērti jautājumiem un diskusijām, esam
gatavi sniegt padomu un atbalstu ikvienā Jūsu
darba ikdienas situācijā!
Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu,
veiksmīgu,
radošām idejām bagātu 2016. gadu!

Aktuālie 2016. gada pasākumi
JANVĀRIS
Janvāra pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā”
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)
FEBRUĀRIS
Februāra pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā”
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)
MARTS
7.–
7.–10. marts. Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas
(LNB Konferenču centrs, 4. stāva Mazā zāle)
14.–
4.–16. marts. Akadēmisko un speciālo bibliotēku apaļā
galda diskusijas (LNB 4. stāva Mazā zāle)
Marta pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā”
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)
Marta beigas/aprīļa sākums. “Maģistru lasījumi”
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)
APRĪLIS
Aprīļa pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā”
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)
28. aprīlis. Reģiona galveno bibliotēku metodiķu seminārs
(LNB 4. stāva Mazā zāle)
MAIJS
Maija pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā”
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)

Maija pēdējā nedēļa. Latvijas akadēmisko, speciālo un
publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme
(datums un vieta tiks precizēta 2016. gada pirmajās
dienās, plānā – divu dienu izbraukuma sanāksme)
SEPTEMBRIS
Septembra pēdējā nedēļa. Novadpētniecības konference
(datums un vieta tiks precizēta)
Septembra pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā”
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)
OKTOBRIS
18. oktobris. Reģiona galveno bibliotēku metodiķu
seminārs (LNB 4. stāva Mazā zāle)
Oktobra pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā”
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)
Oktobra beigas/novembra sākums. “Maģistru lasījumi”
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)
NOVEMBRIS
2. novembris. Krājuma komplektēšanas speciālistu
seminārs (LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu
lasītava)
Novembra pēdējā nedēļa. “Tikšanās bibliotekāru stāvā”
(LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava)
29. novembris. Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko
bibliotēku direktoru rudens sanāksme
(LNB Konferenču centrs)
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Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava –
nozares tikšanās centrs!
centrs!
2015. gada 25. maija pasākumā “Tiekamies bibliotekāru stāvā” Kultūras informācijas sistēmu centra vecākā referente un Latvijas
Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Kristīne Pabērza dalījās EIFL (Electronic Information for Libraries, Elektroniskā informācija
bibliotēkām) Publisko bibliotēku inovāciju programmas ietvaros gūtajos iespaidos par Āfrikas bibliotēkām

Anda Saldovere
Pēc pārcelšanās uz jauno Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) ēku pagājis pusotrs gads, taču vēl arvien turpinās
pakāpeniska iedzīvošanās un pielāgošanās jaunajai videi –
arī Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavai pavērušās
agrāk nebijušas iespējas. Pirmo reizi LNB pastāvēšanas
vēsturē bibliotekāriem ir pašiem savs stāvs!

Lielāko profesionāļu atsaucību guvis pirms gada
iedibinātais ikmēneša diskusiju cikls “Tiekamies
bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze”. Kopš 2015.
gada 28. janvāra, kad tikāmies pirmoreiz, notikuši jau
septiņi cikla pasākumi. Lektoru lomā tajos iejutušies kolēģi
gan no LNB, gan akadēmiskajām un publiskajām
bibliotēkām.

Sadarbojoties ar kolēģiem, lasītavas darbinieki var īstenot
jaunas idejas un aktivitātes, lai “Bibliotekāru stāvs” kļūtu
Par tradīciju kļuvis, ka pasākuma pirmajā daļā iepazīstinām
par visu mūsu nozares speciālistu tikšanos, radošu ideju
klātesošos ar nozares jaunieguvumiem par kādu konkrētu
apmaiņas un nemitīgas profesionālās attīstības vietu –
tēmu, un otrajā daļā uzklausām spilgtākos kolēģu
nozares informācijas
pieredzes stāstus un
centru, kur gaidīts jūtas
sadarbības piemērus. Kopīgas
ikviens mūsu kolēģis, arī
diskusijas formā
Aicinām Latvijas bibliotekārus būt aktīviem ne
no Latvijas attālākā
iedvesmojamies pārmaiņām
vien diskusiju apmeklētāju, bet arī tēmu
pagasta uz dažām
un jaunievedumiem arī paši.
stundām Rīgā
To arī uzskatām par šī diskusiju
ieteicēju lomā – neturēsim
iebraukušais bibliotekārs.
cikla lielāko ieguvumu!
sveci zem pūra!
Lasītavas rīcībā ir plašas,
gaišas telpas – lasītava
un stāva vestibils, kuru plānojums un interjers ļauj izvietot
aktuālas nozares publikācijas, fotogrāfijas un citus ar
bibliotēku nozari saistītus materiālus tematiskās un
jaunieguvumu izstādēs; lasītavā notiek ne vien individuālas
studijas un Latvijas Universitātes studentu grupu
nodarbības un konsultācijas, bet arī izglītojoši un
informatīvi semināri visiem Latvijas bibliotekāriem.

Uzsākto pieredzi turpināsim –
ļoti ceram sadarbībā ar LNB
krājuma mārketinga speciālistiem veidot video sižetus par
diskusiju cikla “Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi
un pieredze” pasākumiem; ir arī citas ar informācijas
tehnoloģiju izmantojumu saistītas idejas, lai mūsu
sagatavoto informāciju padarītu pieejamāku
interesentiem neklātienē.
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2015. gada 23. aprīļa pasākumā “Tiekamies bibliotekāru stāvā” par Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas projektu
pieredzi stāstīja bibliotēkas direktore Aija Janbicka un direktores vietniece Sarmīte Krauze (priekšplānā)

Kaut gan ideju jaunajam gadam netrūkst, nākamajā darba
cēlienā aicinām Latvijas bibliotekārus būt aktīviem ne vien
diskusiju apmeklētāju, bet arī tēmu ieteicēju lomā –

neturēsim sveci zem pūra, dalīsimies pieredzē,
priecāsimies par radošiem kolēģiem un aicināsim viņus
ciemos, tādējādi kļūstot zināšanām bagātāki visi kopā!

Uzmanības centrā – novadpētniecība
Marlēna Krasovska
Pēdējos gados sakarā ar valsts vienotās bibliotēku
sistēmas ieviešanu un citiem vērienīgiem bibliotēku
attīstības projektiem, akreditāciju un lielo slodzi daudzu
jauno pienākumu dēļ mazāk uzmanības ticis pievērsts
novadpētniecības darbam bibliotēkās. Taču 2015. gadā
novadpētniecības darbs ierindojies Latvijas bibliotēku
prioritāšu saraksta augšgalā.

Latvijas bibliotēkās situācija novadpētniecības jomā ir ļoti
atšķirīga. Daudzas Latvijas bibliotēkas var lepoties ar
novadpētniecības digitālajām kolekcijām un dažādiem eresursiem, kas publicēti tīmeklī.

Tajā pašā laikā daudzviet novadpētniecības resursi nav
pat kataloģizēti, un neskaitāmajās mapēs orientēties spēj
vien pats bibliotekārs. Citviet uzsākta novadpētniecības
resursu rekataloģizācija vai resursu aprakstīšana un
Un tā tas ir ne tikai Latvijā – visā pasaulē bibliotēkās
iekļaušana bibliotēku informācijas sistēmas “ALISE”
vērojama novadpētniecības renesanse. Novadpētniecība
novadpētniecības datubāzē, bibliogrāfiskajiem
kļūst par vienu no aktuālākajiem bibliotēku darba
aprakstiem pievienojot anotācijas, pilntekstus vai saites
virzieniem un daudzviet bibliotēkas attīstās kā
uz oriģinālu digitālajām kopijām, attēlus, norādes uz
novadpētniecības centri.
saistītajiem elektroniskajiem
dokumentiem u. c.
Novadpētniecības darbā tiek
Visā pasaulē bibliotēkās vērojama
Novadpētniecības materiālu
ieviestas jaunas metodes un
digitalizācija pārsvarā tiek veikta
attīstīti inovatīvi virzieni.
novadpētniecības renesanse.
reģionu un novadu galvenajās
Viens no mūsdienu
bibliotēkās, lai gan šobrīd to
novadpētniecības
uzsāk arī daudzas vietējas nozīmes bibliotēkas. Taču
pamatprincipiem: novadpētniecības resursiem
digitalizācija vēl nenozīmē to, ka novadpētniecības
nodrošināma attālināta pieejamība globālajā tīmeklī. Plaši
materiāliem tiks nodrošināta attālināta pieeja tīmeklī –
izplatās “Tīmekļa 2.0” risinājumu izmantošana
bieži vien tie joprojām paliek pieejami vien
(interaktivitāte, emuāri, lietotāju iesaiste resursu
kompaktdiskos vai bibliotēkas datorā. Viens no
veidošanā un papildināšanā, komentēšanas iespējas utt.).
galvenajiem iemesliem, kādēļ netiek publiskotas
Aktuāli ir dokumentēt arī mūsdienas un neseno pagātni –
bibliotēku kolekcijas, ir nepieciešamība nodrošināt
bibliotēkas kļūst par hronistiem, kas, iesaistot un
autortiesību ievērošanu. Taču autortiesības ir
koordinējot visu vietējo sabiedrību, apkopo, veido un
tikai viens no daudzajiem neskaidrajiem jautājumiem
glabā savas kopienas hroniku.
bibliotēku novadpētniecības darbā.
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Tādēļ Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības
centrs kā vienu prioritātēm 2016. gadā ir izvirzījis
novadpētniecības teorijas un prakses jautājumu
risināšanu bibliotēkās. Šī iemesla dēļ vēršamies gan pie
reģionu un novadu, gan pilsētu un pagastu bibliotēkām –
izstrādājot bibliotēku 2015. gada darba pārskatus,
pārskatus, lūgums
sevišķu uzmanību veltīt novadpētniecības darba sadaļai, lai
2016. gadā būtu iespējams veikt pēc iespējas dziļāku
bibliotēku novadpētniecības darba snieguma izpēti un
analīzi.
analīzi

Joprojām tiek apzināts novadpētniecības tēmu loks, par
kurām būtu nepieciešamas diskusijas, kā arī paliek spēkā
aicinājums dalīties savā pieredzē, pārdomās, idejās,
aktualizēt problēmas novadpētniecības darbā, sniegt
ieteikumus, rosināt tēmas, uzdot jautājumus! Lūgums
iesaistīties aktīvāk!
Esam atvērti saziņai: marlena.krasovska@lnb.lv, tālr.
67716049.

Kultūras projekti bibliotēku krājuma atbalstam
Solvita Ozola
2015. gadā tika īstenoti divi krājuma atbalsta projekti
Latvijas publiskajām bibliotēkām. Viens no tiem jau ir
veiksmīgi noslēdzies, otrs – tiks turpināts 2016. gadā.
Kultūras projekts “Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra
bibliotēkās”
Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektu konkursu 2.
kārtā tika apstiprināts Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) izstrādātais
projekts “Augstvērtīga oriģinālliteratūra bibliotēkās”.
Projekta mērķis: sekmēt latviešu oriģinālliteratūras
pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt
Latvijas kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās
literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību, uzkrāt un
saglabāt attiecīgā laika perioda nacionālās
grāmatniecības izdevumus bibliotēkās, nodrošinot
pilnīgumu un pēctecību nacionālās literatūras krājuma
kodola veidošanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.

grāmatniecības eksperti. Šādā veidā publiskajās
bibliotēkās, kas dažviet ir vienīgie kultūras pieejamības
punkti, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt vērtīgākos un
kvalitatīvākos latviešu oriģinālliteratūras izdevumus.
Projekta finansētājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds. Projekta
īstenošanas laiks: 2015. gada 10. jūnijs–1. novembris.

Kultūras projekts “Augstvērtīga tulkotā un nozaru
literatūra bibliotēkās”
Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajā projektu
konkursu 3. kārtā tika apstiprināts Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB)
izstrādātais projekts “Augstvērtīga tulkotā un nozaru
literatūra bibliotēkās”. Projekta mērķis ir sekmēt
augstvērtīgas tulkotās un nozaru literatūras izdevumu
pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt
Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un
laikmetīgās literatūras
Projekta ietvaros eksperti
iepazīšanu ar grāmatu
Kultūras projektu rezultātā bibliotēkās
no VKKF, LBB, LNB un
starpniecību. Projekts
Latvijas publiskajām
turpina VKKF atbalstītā
palielinājies lasītāju skaits, uzlabojusies krājuma
bibliotēkām izvērtēja
projekta “Augstvērtīga
kvalitāte. Publiskajās bibliotēkās, kas dažviet ir
jaunāko – 2014. gada
latviešu oriģinālliteratūra
vienīgie
kultūras
pieejamības
punkti,
iedzīvotājiem
beigās un 2015. gadā
bibliotēkās” idejas, jo
ir iespēja saņemt ne tikai vērtīgākos Latvijā
iznākušo – latviešu
Latvijas bibliotēkas
oriģinālliteratūru. Rezultātā
izdotos latviešu oriģinālliteratūras izdevumus, bet pozitīvi novērtējušas savu
tika izveidota grāmatu
krājumu papildināšanas
arī augstvērtīgus tulkojumus un vērtīgu nozaru
kolekcija ar 34 latviešu
iespējas un grāmatu
literatūru.
oriģinālliteratūras
izvēli, ko izvērtēja un
grāmatām. Latviešu
apstiprināja ekspertu
oriģinālliteratūras grāmatu
komisijas pārstāvji.
kolekcijas tika izsniegtas tikai reģionu galvenajām
bibliotēkām (viena vai divas kolekcijas, atkarībā no
Šo kultūras projektu rezultātā bibliotēkās palielinājies
bibliotēku skaita reģionā).
lasītāju skaits, uzlabojusies krājuma kvalitāte. Publiskajās
Projekta ietvaros gūtās krājuma papildināšanas iespējas
bibliotēkās, kas dažviet ir vienīgie kultūras pieejamības
un grāmatu izvēli Latvijas bibliotēkas augstu novērtē. Tas
punkti, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt ne tikai vērtīgākos
apliecina, ka bibliotēkām ir nepieciešama kvalitatīvas
Latvijā izdotos latviešu oriģinālliteratūras izdevumus, bet
literatūras kolekciju izvēle, ko projektos veido
arī augstvērtīgus tulkojumus un vērtīgu nozaru literatūru.

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

5

Tādējādi ikvienam Latvijas iedzīvotājam tiek dota iespēja
iepazīt, salīdzināt, papildināt un izvērtēt tulkoto un
nozaru literatūru, kas šobrīd ir pieejama. Tā ir arī iespēja
labāk iepazīt Latvijā strādājošos tulkotājus, kuri ir augstas
klases profesionāļi. Tulks pārnes ne tikai vārda nozīmi,
bet arī atklāj tautas kultūras kodus un noslēpumus.
Ar šiem projektiem tiek sniegts atbalsts ne vien Latvijas
publiskajām bibliotēkām, bibliotēku lasītājiem,
izdevējiem, bet arī grāmatu autoriem, rakstniekiem,
tulkotājiem, nodrošinot nozares dzīvotspēju un
savstarpējo saikni izdevējs–rakstnieks–lasītājs,
augstvērtīga literatūra–kvalitatīva rakstniecība–izglītots,
domājošs lasītājs.

Plānojam, ka tulkotās un nozaru literatūras kolekcijas
nonāks gan tajās bibliotēkās, kuras ir saņēmušas
oriģinālliteratūras kolekcijas, gan arī citās bibliotēkās.
Projekta realizēšanai ievēlēti četri eksperti no VKKF, LBB,
LNB un publiskajām bibliotēkām, kas jau ir izvērtējuši
2015. gadā izdoto tulkoto un nozaru literatūru. Grāmatu
kolekcija tiek apzināta un tuvākajā laikā bibliotēkas tiks
informētas gan par kolekcijas saturu, ga kolekciju skaitu.
Projekta finansētājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds. Projekta
īstenošanas laiks: 2015. gada 20. novembris–2016. gada
1. marts.
Lai mums visiem veicas turpmākā sadarbība!

Ievērojamākie 2016. gada jubilāri
Aina Štrāle

12.01.

pianists, komponists Raimonds Pauls — 80 (1936)

24.01.

skolotājs, rakstnieks, tulkotājs Ernests Dinsbergs — 200 (1816–1902)

08.02.

rakstnieks Gunars Janovskis — 100 (1916–2000)

18.03.

gleznotājs Janis Rozentāls — 150 (1866–1916)

25.03.

grāmatzinātnieks, bibliotekārs Aleksejs Apīnis — 90 (1926–2004)

15.04.

aktieris, režisors Aleksis Mierlauks — 150 (1866–1943)

26.07.

īru rakstnieks, dramaturgs Bernards Šovs — 160 (1856–1950)

27.07.

baletdejotājs Māris Liepa — 80 (1936–1989)

26.09.

kinorežisors Jānis Streič
Streičs — 80 (1936)

12.12.

latviešu fotogrāfijas tradīciju iedibinātājs, izdevējs Mārtiņ
rtiņš Buclers — 150 (1866–1944)

25.12.

rakstnieks Zigmunds Skujiņ
Skujiņš — 90 (1926)

* Iekļauti Latvijas kultūras kanonā.
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Aktuālā literatūra bibliotēku speciālistiem
Elita Vīksna
Zanders, Ojārs. Etīdes latviešu grāmatniecības trijos gadsimtos : 18. gadsimts, 19. gadsimts,
20. gadsimts. Rīga : Zinātne, 2015. 373, [1] lpp., [64] lpp.
Literatūrpētnieka un grāmatzinātnieka Ojāra Zandera (1931) jaunākajā grāmatā apkopoti
ilgākā laika posmā tapuši raksti par latviešu grāmatniecību. Autora uzmanību saista Latvijas
kultūrvēstures krustpunkti un interesantas personības: pirmie garīgie raksti latviešu valodā,
pirmie kalendāri, Vecais un Jaunais Stenders, Krišjānis Barons, Krišjānis Valdemārs, Eduards
Brencēns, Zenta Mauriņa un daudzi citi, bet visvairāk rakstu veltīts pazīstamajam
bibliotekāram un grāmatmīlim Jānim Misiņam. Tekstu papildina mazāk zināmi fakti un
bagātīgs fotomateriāls. Izdevumam pievienots autobiogrāfisks atskats uz autora mūža
devumu, kā arī darbu un izdevumā minēto personu rādītājs.
A history of modern librarianship : constructing the heritage of western cultures. Ed. by
Pamela Spence Richards, Wayne A. Wiegand, and Marija Dalbello. Santa Barbara : Libraries
Unlimited, 2015. xix, 248 p.
p.
Atšķirībā no citiem bibliotēku vēsturei veltītiem izdevumiem, rakstu krājumā galvenais
akcents likts uz to, kāda bijusi un joprojām ir bibliotēku loma Rietumu kultūras tapšanas
procesos. Raksti par bibliotēkām kārtoti pēc reģionālā principa; iekļauts atskats vēsturē līdz
18. gadsimtam, bibliotēku darba profesionalizēšanās jautājumi, tehnoloģiskās inovācijas un
bibliotēku prakses Eiropā, Ziemeļamerikā, Austrālijā, Jaunzēlandē un Āfrikā kritiska analīze.
Interesanti, ka Baltijas valstis pētītas kopā ar Skandināviju. Krājuma noslēguma nodaļā
analizētas izmaiņas, kādas bibliotēkās ieviesis digitālais laikmets. Tekstu papildina
priekšmetu rādītājs.
Encyclopedia of archival science. Ed. by Luciana Duranti, Patricia C. Franks. Lanham : Rowman
& Littlefield, 2015. x, 454 p.
Izdevums ir pirmais visaptverošais ceļvedis arhīvu pasaulē. Tā autori par mērķi izvirzījuši
uzdevumu atklāt arhīvus to daudzveidībā, aprakstot koncepciju, principu un prakses
interpretācijas un perspektīvas. Darba procesā iesaistīti nozares labākie teorētiķi un
profesionāļi. Rezultātā tapusi enciklopēdija – apjomīgs uzziņu līdzeklis ar 154 šķirkļiem,
kuros aplūkots teju katrs arhīvistikas aspekts un termins: gan tradicionālie (kā “depozītu
novērtējums” vai “izcelsme”), gan mūsdienīgie (piemēram, “digitizācija” un “digitālā
saglabāšana”). Katram ierakstam pievienoti atslēgvārdi, norādes uz radnieciskiem šķirkļiem,
sniegts īss bibliogrāfisks saraksts. Izdevums papildināts ar priekšmetu rādītāju un ziņām par
rakstu autoriem.
LucasLucas-Alfieri, Debra. Marketing the 21st century library : the time is now. Waltham : Elsevier,
2015. xi, 105 p.
Lai 21. gadsimta bibliotēkas apmeklētāji spētu pilnvērtīgi izmantot visas viņiem piedāvātās
iespējas, labi jāpārzina bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi. Izdevumā sniegti sistemātiski un
lakoniski ieteikumi, kā, ko un kāpēc darīt, lai akadēmiskās bibliotēkas spētu ne tikai
veiksmīgi pildīt savas funkcijas, bet arī prastu par tām ieinteresēt savus klientus. Turklāt
bibliotekāriem jāprot reklamēt ne vien bibliotēku rīcībā esošos resursus, bet arī savu lomu
informācijas piegādē lietotājiem. Grāmatas sākumā autore iepazīstina lasītājus ar
mārketinga koncepciju pamatiem, turpmākajā izklāstā lielākā uzmanība pievērsta bibliotēku
tirgvedībai un sniegti ieteikumi, kā veidot savas institūcijas mārketinga plānu. Izdevumu
papildina ieteicamās literatūras saraksts turpmākām studijām un priekšmetu rādītājs.
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Bibliotekāra Ziemassvētku eglīte

Ideju avoti
Choinka bibliotekarza. Pulowerek.pl [tiešsaiste]. 22 Dec, 2010. Pieejams:
http://pulowerek.pl/2010/12/choinka-bibliotekarza/
Morin, Brit.
Brit. 40 Ideas For a Non-Traditional Christmas Tree. Brit.co [tiešsaiste]. November 22, 2012. Pieejams: http://www.brit.co/creativechristmas-trees/
Pantozzi, Jill. How Many Christmas Trees Does It Take To Make 12 Christmas Trees Made Out Of Books? The Mary Sue [tiešsaiste]. December 13th
2011. Pieejams: http://www.themarysue.com/12-christmas-trees-made-out-of-books/
Princey. These Christmas Trees Will Serve Their Purpose Without You Having To Actually Cut A Tree! Firefly Daily [tiešsaiste]. December 4, 2015.
Pieejams: http://www.fireflydaily.com/these-christmas-trees-will-serve-their-purpose-without-you-having-to-actually-cut-a-tree/
Silva, Elisabete. Árvore de Natal com CDs reciclados. Atelier da Bluefairy [tiešsaiste], 12 de novembro de 2012. Pieejams:
http://bluefairyatelier.blogspot.com/2012/11/arvore-de-natal-com-cds-reciclados.html
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta
Bibliotēku attīstības centrs
Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 8. stāvā
Tālr.: 67716050,
E-pasts: mara.jekabsone@lnb.lv

Vadītāja, profesionālās pilnveides pasākumi, konsultatīvais darbs
MĀRA JĒKABSONE, 67716050, mara.jekabsone@lnb.lv
Skolu un publisko bibliotēku projektu koordinatore, konsultante krājuma komplektēšanas un organizācijas
jautājumos
ILZE KĻAVIŅA, 67716045, ilze.klavina@lnb.lv
Akadēmisko un speciālo bibliotēku projektu koordinatore
KRISTĪNE ROBEŽNIECE, 67716237, kristine.robezniece@lnb.lv
Informācijpratības, mediju pratības un mūžizglītības projektu koordinatore
MARTA DZIĻUMA, 67716179, marta.dziluma@lnb.lv
Standartizācijas un terminoloģijas speciāliste
INESE KAZĀKA, 67716051, inese.kazaka@lnb.lv, termini@lnb.lv
Statistikas speciāliste
BAIBA BIERNE, 67806128, baiba.bierne@lnb.lv
Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava, 67716058, zlasitava@lnb.lv
ANDA SALDOVERE, 67716047, anda.saldovere@lnb.lv
ELITA VĪKSNA, 67716048, elita.viksna@lnb.lv
Tīmekļa resursu redaktore, Latvijas Bibliotēku portāls
IEVA KRŪMIŅA, 67716043, ieva.krumina@lnb.lv
Brīvpieejas apmaiņas krājums, bezatlīdzības izdevējprodukcijas koordinācija
SOLVITA OZOLA, 67716046, solvita.ozola@lnb.lv
Galvenā bibliotekāre
MARLĒNA KRASOVSKA, 67716049, marlena.krasovska@lnb.lv
Galvenā bibliotekāre
AINA ŠTRĀLE, 67716067, aina.strale@lnb.lv
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