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Bibliotēka = 
Sabiedrības 

spogulis



Viedoklis sabiedrībā

Bibliotēkas ir 
nozīmīgas 
sabiedrībai 

Bibliotēkas beigs 
pastāvēt



Pakalpojumi

Krājums



Kāpēc bibliotēkas vēl pastāv? (SADIE TROMBETTA)

• Resursi

• Droša vide neaizsargātajām sabiedrības grupām

• Vietējai ekonomikai

• Valodas apguvei

• Sabiedrības veselībai

• Vēstures saglabāšana un patiesība

• Savieno kopienas



Bibliotēkas pakalpojumus ietekmējošie faktori

Pakalpojumi

Krājums

Infrastruktūra



Kopiena kā resurss



Kāda veida krājuma vienības Jūs vēlētos 
saņemt no vietējās bibliotēkas?

1. Paņemiet telefonu 
2. Interneta pārlūkā ierakstiet www.menti.com

3. Tad ievadiet kodu: 46 77 19

http://www.menti.com/


Bibliotēka — izglītojoša, informatīva un kultūras 
institūcija vai tās struktūrvienība, kura veic šajā likumā 
noteiktās funkcijas un ir reģistrēta šajā likumā noteiktajā 
kārtībā

• 1) pasaules kultūras mantojuma — iespieddarbu, elektronisko 
izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu — uzkrāšana, 
sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana;

• 2) bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un 
izmantošanas nodrošināšana un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana.



Pasaules prakses: gleznas un motorzāģi

• Somijas pieredze – «Somijas bibliotēkas 21. gadsimtā ir kļuvušas 
arī par brīvā laika aktivitāšu atbalstītāju kādā pavisam praktiskā veidā. 
Bibliotēkās var izīrēt gan slēpes un slidas, gan nūjas nūjošanai un pat 
darba instrumentus, piemēram, urbi vai slīpmašīnu, nemaz nerunājot 
par brillēm lasīšanai, asinsspiediena mērītājiem un sirds darbības 
monitoriem.» (Jance, Diāna, 2018)



Pasaules prakses: gleznas un motorzāģi

• „Artotēkas ir mūsdienu (laikmetīgās) mākslas pārraidīšanas un 
izplatīšanas struktūra, kas sastāv no oriģinālmākslas darbu kolekcijām, 
kas tiek piedāvātas visplašākajai mērķauditorijai, balstoties bibliotēku 
pieredzē un veidā, kā tās nodrošina grāmatu apriti un sekmē lasīšanas 
procesu”

• «Artotēku darbība un funkcionalitāte balstīta šādā trīsdimensionālā 
modelī – 1) atbalstīt mākslas jaunrades procesus (valstiskā atbildība); 
2) izglītot par laikmetīgo mākslu (sabiedrības iesaiste) un 3) 
nodrošināt mediācijas procesu (institūciju vidutāja 
loma)». (Miķelsone, Daina, 2018)



Vai stils attaisno 
līdzekļus?



Jā, ja zinām savu vīziju un 
vietējās sabiedrības vēlmes un vajadzības



https://www.mentimeter.com/s/ae5f73f9c55
118bbd4184fc1d22d8c74/7293a6775816#

https://www.mentimeter.com/s/ae5f73f9c55118bbd4184fc1d22d8c74/7293a6775816


Uzdevumi Mērķi Vīzija



Paldies par uzmanību! 

Prezentācijā izmantotas 
Kristiana Luhaera fotogrāfijas


