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ANOTĀCIJA 

Aizvien lielāku popularitāti iegūst jaunās `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas, kuras tiek 

izmantotas dažādās jomās - reklāmā, tirdzniecībā, mediju vidē un nu arī bibliotēkās. Visā 

pasaulē aktuāla ir bibliotēku attīstība, balstoties uz šīm jaunajām iespējām. Tās kļūst par 

`Bibliotēku 2.0`. Latvijas bibliotēku vidē šis jautājums ir maz pētīts. Pētījuma mērķis bija 

apzināt esošo situāciju Latvijas AZSB vidē, noskaidrot kāda ir bibliotekāru attieksme pret 

dažādām `Tīmekļa 2.0` sniegtajām iespējām, kādas ir to prasmes un gatavība tās 

izmantot. Tāpat tika apzināta lietotāju attieksme pret bibliotēku un noskaidrotas tās 

tehnoloģijas, kuras tie labprāt izmantotu bibliotēku vidē. Pētījuma rezultātā ir apzināta 

esošā situācija un izstrādāti ieteikumi, kā veidot un attīstīt Latvijas AZSB vidi. 

Atslēgvārdi: Tīmeklis 2.0, Bibliotēka 2.0, akadēmiskās bibliotēkas, zinātniskās 

bibliotēkas, speciālās bibliotēkas.  

 

 

SUMMARY 

Web 2.0 technologies are becoming ever more popular and being used in different 

areas, such as advertising, trade, the media and also libraries. Current library 

developments throughout the world are based on the new opportunities provided by Web 

2.0 and they are known as Library 2.0. The aim of this research was to explore the current 

situation in academic, research and special libraries in Latvia, to discover the attitude of 

their librarians to Web 2.0, and to find out if they have the skills and competence to use 

it. User attitudes to their libraries were also studied, together with the ICT services that 

they preferred. The results of the research lead to recommendations on the development 

of academic, research and special libraries in Latvia. 

Keywords: Web 2.0, Library 2.0, academic libraries, research libraries, special 

libraries. 
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IEVADS 

Pētījuma temats un tā aktualitāte 

Bibliotēkas šobrīd strauji mainās, jo mainās cilvēku – esošo un potenciālo bibliotēku 

lietotāju dzīves paradumi, vajadzības un arī iespējas. Bibliotēkām ir jāmainās, lai tās 

iekļautos šajā vidē un spētu pildīt savu galveno misiju - veicināt uz zināšanām balstītas 

sabiedrības attīstību, piedāvājot nepieciešamo informāciju un darot to cilvēkiem visērtākajā 

veidā. `Bibliotēka 2.0` ir pilnībā lietotājorientēta. Tā ir tradicionālo bibliotēkas pakalpojumu 

un inovatīvo `Tīmekļa 2.0` servisu sajaukums. Mūsu informācijas telpā ienāk jaunas 

iespējas. `Tīmeklis 2.0` ir otrā tīmeklī balstītā komunikāciju tehnoloģiju paaudze, kas 

nemitīgi pilnveidojas un piedāvā arvien jaunas iespējas, piemēram, tiešsaistes 

ziņojumapmaiņu, sociālos tīklus, RSS barotnes, emuāru veidošanu utt. Līdz šim šī 

tehnoloģija ir bijusi populāra dažādos tīmekļa servisos - reklāmas biznesā, e-tirdzniecībā 

utt., taču bibliotēku vidē tas vēl ir jaunums. Adaptējot dažādās `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas, 

bibliotēka var pilnveidot savus pakalpojumus un kļūt par `Bibliotēku 2.0`. Kopumā visas 

minētās un vēl pat neizgudrotās `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas ir izmainījušas mūsdienu 

bibliotēku, un tās radīs būtiskas izmaiņas bibliotēku nākotnē. Bibliotēku kolekcijas ir 

kļuvušas interaktīvākas un pieejamākas. Bibliotēku pakalpojumi mainās, vairāk uzmanības 

pievēršot informācijas pārraides un informācijpratības uzlabošanai, kā arī kontrolētas pieejas 

nodrošināšanai.  

Pasaulē šis temats šobrīd ir aktuāls. Nozares pētnieki daudz raksta par tām iespējām, 

kuras sniedz `Tīmeklis 2.0` un ko no tā vajadzētu pārņemt bibliotēkām. Tāpat ir iespējams 

uzzināt par pasaules bibliotēku pieredzi šo tehnoloģiju ieviešanā un izmantošanā. 

Akadēmiskās bibliotēkas, tāpat kā zinātniskās un speciālās bibliotēkas (AZSB) ir vide, kurā 

ir daudz jaunu cilvēku, kas parasti ļoti labprāt pieņem un izmanto jaunās tehnoloģijas. Tāpēc 

tieši šai bibliotēku grupai būtu jāmainās un jāpiemērojas īpaši strauji. 

Problēmsituācija un pētījuma problēma 

Mēs dzīvojam laikmetā, kad ļoti strauji attīstās dažādas tehnoloģijas. Cilvēki labprāt 

tās izmanto, tādējādi atvieglojot, vienkāršojot vai padarot interesantāku savu ikdienu. Arī 

bibliotēku vidē parādās jauni tehnoloģiski risinājumi un pat pilnīgi jauni vai transformēti 

pakalpojumi. Bibliotēkas daudzviet pasaulē aktīvi pievēršas šīm iespējām, lietotājiem kļūst 

pieejami arvien jauni pakalpojumi. Latvijā šis jautājums ir maz pētīts un apzināts. 

Bibliotēkām netiek piedāvāti konkrēti tehnoloģiju risinājumi, ieteikumi. Rezultāts ir atkarīgs 

no pašu iniciatīvas un spējām kaut ko mainīt. Bibliotēkas speciālistiem ir vajadzīgas zināmas 

iemaņas un prasmes, lai veiksmīgi ieviestu un strādātu ar `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām. Līdz 
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šim nav analizēta bibliotēkas darbinieku gatavība šādas tehnoloģijas izmantot. Tāpat nav 

skaidrs, vai lietotāji ir gatavi izmantot šādas iespējas, ja tās tiktu piedāvātas.  

Risinot problēmsituāciju, maģistra darba pētījumā ir apzināta esošā situācija Latvijas 

akadēmisko bibliotēku vidē, tai skaitā analizēta attīstība zinātniskajās un speciālajās 

bibliotēkās, kas veic akadēmisko bibliotēku atbalsta funkciju (turpmāk tekstā AZSB). Ir 

noskaidrota bibliotēkas darbinieku un apmeklētāju gatavība un vēlme lietot `Tīmekļa 2.0` 

tehnoloģijas bibliotēkās, izveidoti priekšlikumi un ieteikumi, lai to sekmīgāk varētu īstenot. 

Teorētiskā bāze 

Pētījuma teorētiskajā bāzē analizētas pragmatisma atziņas un to saistība ar 

tehnoloģijām un cilvēku dzīvi. Viena no pragmatisma tēzēm ir šāda: tas, kāda ir mūsu dzīve, 

ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Filozofs Čārlzs Sanders Pīrss (Charles Sanders Peirce) ir 

izvirzījis pragmatisma pamatprincipu, proti, ka idejas nozīme, patiesība un vērtība ir 

atkarīga no lietojuma praktiskajiem rezultātiem (24). Šis princips ir cieši saistīts ar 

tehnoloģiju attīstību un izplatību, kur svarīgākais ir tas, cik tehnoloģija izrādās dzīvē 

noderīga un praktiski lietojama. 

Otra filozofiskā mācība, kas analizēta, ir fenomenoloģija, kas  interesējas par cilvēka 

iekšējo apziņas pasauli, nevis par ārpasauli. Fenomenoloģijas mācība par intersubjektivitāti 

palīdz izprast kā sevi, tā citus. Fenomenoloģija skaidro to, kas notiek cilvēka apziņā, kā 

veidojas cilvēku savstarpējās attiecības un arī attiecības un attieksmes pret, piemēram, 

inovācijām. `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas ir pamats komunikācijai jeb sociālam aktam starp 

cilvēkiem.  

Evereta Rodžera (Everett Rogers) Inovāciju difūzijas teorija skaidro to, kā, kāpēc un 

kuras jaunās idejas un tehnoloģijas izplatās sabiedrībā. Galvenie elementi difūzijas izpētē un 

skaidrojumā ir: komunikācijas kanālu veidi, apgūšanas laiks, ātrums un sociālās sistēmas, 

kurā notiek inovācija. E.Rodžers ir izveidojis klasifikācijas sistēmu, sadalot cilvēkus 

(inovāciju adaptētājus) sociālās sistēmas ietvaros, balstoties uz cilvēka spēju pieņemt 

inovācijas. E.Rodžers piedāvā piecas adaptētāju kategorijas - novators, agrīnais adaptētājs, 

agrīnais vairākums, agrīnais mazākums, vēlīnais vairākums un lēnīgie (40). Balstoties uz 

minētajām kategorijām, ir analizēti arī bibliotēkas pakalpojumu lietotāji un bibliotekāri.  

Teorētiskā izpratne par `Bibliotēku 2.0` ir balstīta uz konceptuālajām nostādnēm, kas 

paustas Fila Bredlija (Phil Bradley) monogrāfijā „Kā izmantot tīmekli 2.0 tavā bibliotēkā” 

(How to use web 2.0 in your library) (5), Elisas Kroski (Ellyssa Kroski) monogrāfijā 

„Tīmeklis 2.0 bibliotekāriem un informācijas profesionāļiem” (Web 2.0 for librarians and 

information professionals) (22), Vūdija Evansa (Woody Evans) monogrāfijā „Veidojot 
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bibliotēku 3.0” (Building Library 3.0) (15) un Džeka Manesa (Jack Maness) publikācijā 

„Bibliotēkas 2.0 teorija: Tīmeklis 2.0 un tā saistība ar bibliotēku” (Library 2.0 Theory: Web 

2.0 and its implications for libraries) (29). Minētajos darbos tiek noteiktas galvenās 

`Bibliotēkas 2.0` pazīmes, šobrīd nozīmīgākās tehnoloģijas un to pielietojums, kā arī 

salīdzināts `Tīmeklis 1.0 `ar `Tīmekli 2.0` un `Bibliotēka 1.0` ar `Bibliotēku 2.0`.  

Empīriskā bāze 

Maģistra darba pētījumā ir analizēta šāda empīriskā bāze: 

1. Latvijas akadēmisko, zinātnisko un speciālo bibliotēku tīmekļa vietnes. Ar 

kontentanalīzes palīdzību ir izvērtēts tīmekļa vietņu saturs, kā arī citi ar konkrēto bibliotēku 

saistītie resursi, kuros tiek organizēti uz jaunajām tehnoloģijām balstīti pakalpojumi. 

Resursu saturs ir analizēts, koncentrējoties uz to tehnoloģiju pazīmēm, kas uzskatāmas par 

`Bibliotēkas 2.0` veidotājām.  

2. Ārzemju akadēmisko bibliotēku pieredze. Apskatot ārvalstu pētījumus un 

akadēmisko bibliotēku tīmekļa vietnes, apzināta citu valstu bibliotēku pieredze.  

3. Lietotāju aptauja. Bibliotēkas lietotāju aptauja par viņu vēlmi lietot dažādas 

`Tīmekļa 2.0` iespējas arī bibliotēku vidē. Aptauja veikta Latvijas reģionu lielāko augstskolu 

(Daugavpils Universitāte, Vidzemes Augstskola, Latvijas Universitāte, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte), Sociālo zinātņu fakultāšu studentu 

vidū.  

4. Bibliotekāru aptauja. Bibliotekāru aptauja veikta, lai apzinātu viņu vēlmi, 

motivāciju, informētību un gatavību ieviest un izmantot `Bibliotēkas 2.0` iespējas savā 

bibliotēkā. Aptaujas anketa tika izsūtīta bibliotekāriem uz visām akreditētajām Latvijas 

akadēmiskajām, zinātniskajām un speciālajām bibliotēkām. 

5. Nozares ekspertu intervijas, lai noskaidrotu profesionāļu viedokli par jauno 

tehnoloģiju lomu bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanā. 

Koncepcija 

Tehnoloģiju attīstība mūsdienās ir neparedzama. Jaunas tehnoloģiskās iespējas tiek 

radītas, lai atrisinātu kādu esošu problēmu, lai atvieglotu kādu darbību. To, kā inovācija 

iedzīvojas sabiedrībā, ietekmē dažādi faktori. Bieži vien šis process ir balstīts uz to, cik ideja 

izrādās praktiski pielietojama un vajadzīga cilvēka dzīvē. Tehnoloģijas būtiski maina cilvēka 

dzīves ritmu, ieradumus. Cik lielā mērā tas notiek, ir atkarīgs no tā, cik katrs ir atvērts šīm 

pārmaiņām. 

Komunikāciju tehnoloģiju attīstībai ir svarīgs cilvēku atbalsts - jo vairāk cilvēku to 

atzīst par labu esam, jo labāk tā strādā un spēj attīstīties. Līdz ar komunikāciju tehnoloģiju 
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attīstību ir mainījusies arī globālā informācijas plūsma - gan informācijas apjoms, gan veids, 

kā tā tiek pārraidīta. Mūsdienu cilvēkam ir svarīgi pakalpojumu saņemt ātri un efektīvi. 

Labākais veids, kā to panākt, ir dažādās `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas un lietojumprogrammas. 

Globālais tīmeklis no tekstu publicēšanas vides ir kļuvis par vidi, kur cilvēki paši rada 

saturu, aktīvi komunicē, apmainās viedokļiem, dalās ar informāciju.  

Šo jauno vidi apgūst arī bibliotēkas, savu pakalpojumu sniegšanai izmantojot 

dažādas `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas. Bibliotēka un `Bibliotekārs 2.0` ir atvērts, apveltīts ar 

entuziasmu, komunikabls, inovatīvs, zinošs par jaunāko, aktuālāko. AZSB vide 2.0 piedāvā 

pilnīgi jaunu studiju vidi. Citāda ir gan bibliotēka, gan tās lietotāji. Jaunajā laikmetā cilvēks 

nemitīgi atrodas izvēles priekšā - kas ir un kas nav nepieciešams, ko pieņemt un ko noraidīt. 

Jo cilvēks ir atvērtāks un uzņēmīgāks, jo vairāk viņš ir gatavs riskēt un izmēģināt. Arī 

bibliotēka atrodas šādas izvēles priekšā.  

Izpētes pakāpe, novitāte 

Šobrīd jautājums par `Bibliotēku 2.0` kļūst aktuāls visā pasaulē. Arvien vairāk 

pētnieku pievēršas šim jautājumam un raksta par to, kas no `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām būtu 

ieviešams bibliotēkā, lai arī tā kļūtu par 2.0.  

Piemēram, pētījumā „Divdesmit trīs soļi, lai apgūtu Bibliotēkas 2.0 tehnoloģiju 

lietojumu akadēmiskajā bibliotēkā„ (Twenty-three steps to learning Web 2.0 technologies in 

an academic library) autores Jūlija Grosa un Līna Leslija (Julia Gross, Lyn Leslie) ir 

izveidojušas plānu, kā pa soļiem vajadzētu iepazīties, izvērtēt un uzsākt šo tehnoloģiju 

izmantošanu akadēmisko bibliotēku vidē (18).  

Nguijens Kongs Linhs (Nguyen Cuong Linh) pētījumā „Tīmekļa 2.0 iespēju 

izmantošana Austrālāzijas universitāšu bibliotēkās” (A survey of the application of Web 2.0 

in Australasian university libraries) apskata Austrālāzijas universitāšu bibliotēkas, vērtējot, 

vai un cik daudz šeit tiek izmantotas `Tīmekļa 2.0` iespējas. Pētījums ir veikts divu nedēļu 

laikā, apsekojot visas Austrālāzijas universitāšu bibliotēku tīmekļa vietnes un vēlāk 

analizējot iegūtos rezultātus (27). 

Kevins Kurans (Kevin Curran) ar līdzautoriem pētījumā „Informācijas izplatīšana, 

izmantojot Bibliotēku 2.0” (Taking the information to the public through Library 2.0) uzsver, 

ka galvenā atšķirība starp `Bibliotēku 1.0` un `Bibliotēku 2.0` ir tā, ka 1.0 vidē informācija 

plūst vienā virzienā, bet 2.0 vidē tas notiek abos virzienos. Pētījumā tiek raksturotas 

iespējamās tehnoloģijas, kuras var izmantot `Bibliotēkā 2.0` (12). Latvijas Universitātes 

Sociālo zinātņu fakultātē 2009.gadā Sigita Brice aizstāvēja maģistra darbu „Emuāri kā jauns 

informācijas resurss”. Pētījumā tiek analizēta Latvijas bibliotēku emuāru kvalitāte, to loma un 
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attīstības iespējas bibliotēkās. Noskaidrots arī emuāru veidotāju un lietotāju viedoklis (6). 

2009.gadā aizstāvēts arī Ilvas Paideres bakalaura darbs „Folksonomijas kā informācijas 

apstrādes veids”, kurā autore apskatījusi tos Latvijas interneta portālus, kuros tiek piedāvāta 

folksonomijas iespēja, noskaidrojot, cik informatīvi ir piešķirtie atslēgvārdi un cik populāri 

tie ir lietotāju vidū (36). 

Maģistra darba novitāte ir pētījums par Latvijas AZSB tīmekļa vietnēs un saistītajos 

resursos esošajām `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām un to izmantošanu bibliotēku pakalpojumu 

sniegšanā. Ir apzināta ārvalstu pieredze, saistot to ar Latvijas iespējām šajā jomā. 

Noskaidrots lietotāju un bibliotēku darbinieku viedoklis par `Bibliotēka 2.0` tehnoloģiju 

pielietojumu.  

Pētījuma objekts un priekšmets 

Maģistra darba pētījuma objekts ir `Tīmeklis 2.0` kā inovatīva komunikāciju 

tehnoloģija un tā izmantošana bibliotēku darbā (`Bibliotēka 2.0`). 

Maģistra darba pētījuma priekšmets ir `Bibliotēkas 2.0` tehnoloģiju iespējas Latvijas 

AZSB vidē. 

Pētījuma mērķi un uzdevumi 

Pētījuma mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju Latvijas akadēmisko, zinātnisko un 

speciālo bibliotēku vidē, uzzināt lietotāju un bibliotekāru viedokli, aptaujāt nozares 

ekspertus un, apskatot ārvalstu akadēmisko bibliotēku pieredzi, izstrādāt ieteikumus 

bibliotēku darba praksei Latvijā.  

Lai realizētu izvirzīto mērķi, maģistra darba pētījumā ir risināti šādi uzdevumi: 

 Raksturot pētījuma filozofisko pamatu.  

 Raksturot E.Rodžera Inovāciju difūzijas teoriju.  

 Apzināt un raksturot pētījuma metodoloģiju. 

 Apzināt tehnoloģijas, kuras veido `Bibliotēku 2.0`, pētot un analizējot šo 

tehnoloģiju attīstību, lietojumu. 

 Analizēt pētnieku un nozares speciālistu rakstus. 

 Izstrādāt kritērijus tīmekļa vietņu analīzei (tehnoloģiju pielietojums, 

tīmekļa vietne kā divvirzienu komunikācijas vide). 

 Veikt Latvijas AZSB tīmekļa vietņu un saistīto resursu analīzi. 

 Apzināt ārzemju akadēmisko bibliotēku pieredzi. 

 Sastādīt anketu un intervijas jautājumus. 

 Noskaidrot bibliotekāru un nozares speciālistu viedokli. 
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 Noskaidrot bibliotēkas lietotāju gatavību pieņemt šo jauno komunikācijas 

vidi (balstoties uz E.Rodžera Inovāciju difūzijas teoriju). 

 Izdarīt secinājumus par pētījuma rezultātiem un izstrādāt ieteikumus 

bibliotēku darba praksei.  

Hipotēze 

 `Bibliotēkas 2.0` tehnoloģijas Latvijas akadēmiskajās, zinātniskajās un 

speciālajās bibliotēkās netiek izmantotas vispār vai tiek izmantotas 

nedaudz. 

 Nozares speciālisti ir pietiekami kompetenti, lai savās bibliotēkās strādātu 

ar `Bibliotēka 2.0` tehnoloģijām. 

 Bibliotēkas lietotāji ir gatavi izmantot `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas arī 

bibliotēkā. 

Pētniecības metodes 

Latvijas AZSB tīmekļa vietnes ir analizētas ar kontentanalīzes palīdzību. 

Kontentanalīze ir informācijas apstrāde, kurā komunikācijas saturs tiek pārveidots ar 

objektīvu un sistemātisku kritēriju palīdzību, izslēdzot jebkādu personīgo viedokli vai 

interpretācijas. Ar kontentanalīzes palīdzību objektīvi var izdarīt secinājumus no galvenā 

teksta, ņemot vērā kontekstu (39). Kvalitatīvās analīzes mērķis ir noteikt stāstījuma nozīmi, 

iedziļināties saturā. Šī iemesla dēļ analīze ir saturā balstīta. Lai analizētu dokumentus vai 

resursus, kontentanalīzē to saturu sadala fragmentos un veic kodēšanu (20). Veidojot 

analīzes kritērijus, jāņem vērā, ka tiem jāatspoguļo pētījuma mērķis, jābūt vispusīgiem, 

neatkarīgiem, savstarpēji nesaistītiem un veidotiem pēc vieniem klasifikācijas principiem 

(20). 

Bibliotēkas lietotāju un bibliotekāru viedoklis ir noskaidrots ar anketēšanas 

palīdzību. Anketēšana tika veikta Latvijas lielāko augstskolu studentu vidū. Anketēšanas 

laikā ir aptaujāta reprezentatīva daļa no visas mērķauditorijas, lai noskaidrotu viedokli, 

apmierinātības līmeni un citus nepieciešamos datus. Anketēšanas forma ir aptaujas anketa, 

kas šajā gadījumā ir tīmeklī balstīta un pieejama, izmantojot internetu. Lai nodrošinātu to, ka 

anketas nonāk pie pētījumam nepieciešamās auditorijas - studentiem, tās tika izplatītas, 

sadarbojoties ar augstskolu studiju metodiķiem, izmantojot kursu kopīgās e-pasta adreses. 

Anketā iegūto rezultātu analīze ir veikta ar datu apstrādes programmu SPSS. 

Anketēšana par labāko metodi tiek atzīta gadījumos, kad ir jāsasniedz liels 

respondentu skaits dažādās atrašanās vietās un nav vajadzības pēc tikšanās klātienē. Vēl 
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viens svarīgs kritērijs ir vajadzība pēc standartizētiem jautājumiem un atbildēm, lai iegūtu 

konkrētus faktus vai viedokļus par anketētājam svarīgajiem tematiem (13). 

Nozares speciālistu viedoklis ir noskaidrots ar intervijas palīdzību, izvēloties veikt 

daļēji strukturēto interviju. Autore intervēja v/a „Kultūras informācijas sistēmas” sistēmas 

administratoru un emuāra „Bibliotēka 2.0”autoru Jāni Ziediņu, kurš bija viens no pirmajiem, 

kas Latvijā aktualizēja jautājumu par `Bibliotēkas 2.0` attīstību, kā arī Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciālisti Signi Valtiņu, kura atbild par bibliotēkas 

reprezentēšanu sociālajos medijos, profilu uzturēšanu, konceptuālo attīstību. 

 Intervija kā pētniecības metode tiek izmantota, lai iegūtu eksperta viedokli saistībā 

ar pētījuma tematu. Intervijas tika veiktas pēc kontentanalīzes, kā arī aptaujas rezultātu 

apkopošanas, lai ar tiem varētu iepazīstināt respondentus un uzzināt viņu viedokli par 

konkrētiem aspektiem. Daļēji strukturētajās intervijās iepriekš tiek sagatavoti jautājumi, kas 

respondentam tiek uzdoti noteiktā secībā, taču intervētājam ir tiesības uzdot papildu 

jautājumus, tādējādi iegūstot daudz izsmeļošākas atbildes (3).  

Praktiskie rezultāti 

Pētījuma rezultātā ir izvērtētas Latvijas AZSB tīmekļa vietnes, ar tām saistītie resursi 

un `Bibliotēkas 2.0` tehnoloģijas tajos. Analizējot citu valstu pieredzi un balstoties uz 

aptauju rezultātiem, veidoti ieteikumi kādu vajadzētu veidot  AZSB vidi 2.0 Latvijā. 

Darba struktūra 

Maģistra darbs sastāv no ievada, izklāsta daļas, diskusijas un secinājumiem. Ievadā 

tiek aprakstīta pētījuma problēma, koncepcija, izvirzītas hipotēzes utt. Izklāsta daļa sastāv 

no četrām nodaļām. Pirmajā tiek aprakstītas filozofiskās mācības, kas palīdz skaidrot cilvēka 

apziņas pasauli, spēju pieņemt inovācijas, faktorus, kas ietekmē šo procesu u.tml. Tāpat tiek 

raksturota Evereta Rodžera Inovāciju difūzijas teorija, uz kuras balstās empīriskais pētījums. 

Maģistra darba otrā nodaļa veltīta `Tīmekļa 2.0` un `Bibliotēkas 2.0` raksturojumam, balstot 

to uz dažādu autoru konceptuālajām atziņām. Pētījuma trešā un ceturtā nodaļa ir empīriskais 

pētījums. Trešajā nodaļā tiek aprakstīti ar kontentanalīzes metodi veiktās Latvijas 

akadēmisko, zinātnisko un speciālo bibliotēku tīmekļa resursu analīzes rezultāti. Ceturtajā 

nodaļā aprakstīti un analizēti bibliotekāru un studentu anketēšanas rezultāti, kā arī interviju 

materiāls. Nobeiguma daļā ir apkopoti rezultāti, diskutēts ar citu, līdzīgu pētījumu 

rezultātiem, izdarīti secinājumi, novērtēta pētījuma gaita un piedāvāti ieteikumi bibliotēku 

darba praksei, ieviešot `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas. 
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Darbam pievienots izmantoto informācijas avotu saraksts. Avotu bibliogrāfiskie 

apraksti veidoti atbilstoši standartam LVS ISO 690 un LVS ISO 690-2, un tie kārtoti 

alfabēta secībā.  

Darbu papildina septiņi pielikumi. Pielikumos apskatāma bibliotēku tīmekļa resursu 

analīzes kritēriju karte un rezultātu kopsavilkums. Bibliotekāru un bibliotēkas lietotāju 

anketu paraugi un šo aptauju rezultātu kopsavilkumi, kā arī ekspertu interviju transkripcijas.  
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1. BIBLIOTĒKAS 2.0 IZPĒTES TEORĒTISKIE 
ASPEKTI 

Maģistra darba pirmajā nodaļā tiks apskatītas divas filozofiskās mācības, kas palīdz 

skaidrot un izprast cilvēka apziņas pasauli, saistot to ar tehnoloģiju attīstību, spēju pieņemt 

jauno un inovatīvo. Apskatītās teorijas izvēlētas, lai labāk izprastu, kā attīstās tehnoloģijas, 

kāda ir cilvēku reakcija uz inovācijām, kā to ietekmē dažādi faktori. Filozofiskā 

pamatnostādne pragmatisms balstās uz atziņu, ka jebkuras idejas realizācija ir cieši saistīta 

ar apsvērumu, vai un cik tā izrādīsies dzīvē noderīga, praktiski lietojama. Proti, cilvēks rada 

inovācijas, lai tās atvieglotu kādu ikdienas darbību. Otra filozofijas mācība, kas apskatīta 

pētījumā, ir fenomenoloģija. Šī mācība skaidro lietu cēloņus, pēta cilvēka iekšējo pasauli, tā 

balstās uz cilvēka pieredzi.  

Inovāciju difūzijas teorija skaidro kā, caur kādiem soļiem, inovācijas izplatās 

sabiedrībā. Cilvēki ir ļoti dažādi, tādēļ arī uz inovācijām tie reaģē dažādi. Everets Rodžers 

(Everett Rogers), teorijas autors, cilvēkus ir nosacīti iedalījis piecās kategorijās, balstoties uz 

to, kā viņi attiecas pret inovācijām, kādas ir to rakstura īpašības un iezīmes. Šīs teorijas 

atziņas jau konkrēti palīdzēs analizēt un izprast pētījuma praktiskos rezultātus.  

1.1. Pragmatisms  

Pragmatisms kā jauns filozofijas virziens radies Amerikā, 19.gadsimta 

septiņdesmitajos gados. Tas atbild uz jautājumu, kas ir zināšanas, jēga un patiesība, un 

palīdz izprast, kā tās izmantot. Pragmatisma pamatlicēji ir Hārvarda Universitātes filozofijas 

pasniedzēji Čārlzs Sānderss Pīrss (Charles Sanders Peirce) un Viljams Džeimss (William 

James). Č.S.Pīrss izstrādāja jēdzienu „pragmatisms” un izvirzīja pamatprincipu, ka idejas 

nozīme, patiesība un vērtība ir atkarīga no lietojuma praktiskajiem rezultātiem. Č.S.Pīrss 

nepiekrita Renē Dekarta (René Descartes) attīstītajam racionālismam, uzskatot, ka idejas 

nevar būt intuitīvas, tās ir jāpārbauda pieredzē un to nozīme patiesībā ir šīs pārbaudes 

rezultāts. Pēc Č.S.Pīrsa domām, idejai, kuru nevar pārbaudīt un izskaidrot, nav jēgas (24). 

Pēc filozofa domām, pragmatismam ir jākļūst par vispārēju metodi, kā risināt reālās, 

empīriskās, fiksējamās problēmas, kas rodas konkrētiem cilvēkiem reālās dzīves situācijās. 

V.Džeims attīstīja Č.S.Pīrsa ideju tālāk un pavērsa pragmatismu mazliet citā virzienā. 

Č.S.Pīrss pragmatismu izmantoja, lai izceltu nozīmes svarīgumu, bet V.Džeims, lai 

raksturotu patiesību. Pēc V.Džeimsa mācības, patiesība ir zināšanas, kas tiek atzītas par 

patiesām, kad tās dara to, kas tām jādara, - zināšanas ir patiesas, kad tās kalpo pareiziem 

mērķiem (23). 
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Vēl viens ietekmīgs pragmatisma filozofs bija Džons Djūijs (John Dewey), kurš savu 

mācību attīstīja no V.Džeimsa atziņām, taču viņu mazāk interesēja patiesības definīcijas. 

Dž.Djūija mācība ieguva jaunu virzienu - tā sasaucās ar sociālajām, politiskajām un 

institucionālajām problēmām. Viņš uzskatīja, ka viens no svarīgākajiem domāšanas 

lietojumiem ir problēmu risināšana: "Mēs domājam tikai tāpēc, lai atrisinātu mūsu pieredzē 

sastopamās problēmas” (38). Tādējādi Dž.Djūijs pragmatismu padarīja par ietekmīgu 

filozofijas mācību (24).  

Šī ideja ir cieši saistīta ar tehnoloģiju attīstību un izplatību. Jaunas tehnoloģiskās 

iespējas tiek radītas, lai atrisinātu kādu esošu problēmu, lai atvieglotu kādu darbību. 

Savukārt tas, cik šī inovācija ir dzīvotspējīga un veiksmīga, ir atkarīgs no tā, cik tā izrādās 

dzīvē noderīga un praktiski lietojama. Kā minēts iepriekš (Č.S.Pīrsa uzskati), idejas nozīme, 

patiesība un vērtība ir atkarīga no lietojuma praktiskajiem rezultātiem. 

Pragmatisma mācība māca, ka tas, kāda ir mūsu dzīve, ir atkarīgs tikai no mums 

pašiem. Sākotnēji visiem ir vienādas iespējas, vajag tikai prast tās izmantot. Pragmatisma 

dzīves stils ir optimistisks, uzņēmīgs, praktisks un daudzveidīgs. Pragmatisms par apziņas 

galveno raksturojumu uzskata spēju izvēlēties. Tehnoloģiju laikmetā mēs nemitīgi esam 

spiesti izvēlēties un izvērtēt, kas ir un kas nav nepieciešams, ko pieņemt un ko noraidīt. Jo 

cilvēks ir atvērtāks un uzņēmīgāks, jo vairāk viņš ir gatavs riskēt un izmēģināt. 

1.2. Fenomenoloģija 

Vienā no pragmatisma pamatnostādnēm ir teikts: "Drīzāk pieredze nekā teorija ir 

mūsu pasaules izpratnes atslēga” (38). Šī tēze ir atbilstoša arī tādam filozofijas virzienam kā 

fenomenoloģija. Tas ir attīstījies 20.gadsimta sākumā Vācijā, to radīja Edmunds Huserls 

(Edmund Husserl) un viņa sekotāji. Fenomenoloģija ir filozofiskā mācība, kas interesējas 

par cilvēka apziņas pasauli, nevis par ārpasauli. Fenomenoloģija kā pieeja socioloģiskos 

pētījumos bieži tiek izmantota, lai raksturotu tos pētījuma rezultātus, kurus nevar izmērīt, 

piemēram, statistiski. Šī pieeja ir vairāk subjektīva nekā objektīva, un rezultāti drīzāk ir 

interpretējami nekā izmērāmi. Pētījumos var noskaidrot attieksmi, uztveri un 

sajūtas/emocijas kādā jautājumā. Fenomenoloģijas primārais uzdevums nav skaidrot lietu 

cēloņus, bet vispirms- apzināt cilvēku pieredzi. Fenomens ir lieta, par ko mēs uzzinām ar 

maņām - dzirdi, redzi, tausti, ožu vai garšu. Tā ir tieša pieredze, nevis prātā izdomātas 

teorijas. Fenomenoloģijas pieeja pētniecībā ir vērsta uz cilvēku pieredzi, kas ir tīra un 

neapstrādāta, - tāda, kas vēl nav tikusi analizēta un teoretizēta (13). Labākā datu iegūšanas 

metode fenomenoloģijā ir intervija. Maģistra darba pētījumā autore ir veikusi vairākas 
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intervijas ar nozares speciālistiem, tādējādi cenšoties noskaidrot attieksmi un redzējumu 

saistībā ar `Bibliotēkas 2.0` attīstību.  

Interpretējot E.Huserla teikto, M.Kūle raksta, ka fenomenoloģijas mācība par 

intersubjektivitāti palīdz izprast kā sevi, tā citus. Cilvēku savstarpējās attiecībās visam ir 

noteiktas formas: ķermeņi runā savu valodu, domas tiek izteiktas vārdos, nodomi – īstenoti 

darbībā. Tādējādi Es iekšējā pieredze tiek pavēstīta un kļūst saprotama Citiem. Attiecībās 

starp Es un Citu veidojas sociāli akti, kuros konstituējas jēga. Jēga ir saprotama ne tikai 

vienai apziņai – tā var saistīt sociālā kopībā arī daudzas apziņas, kļūstot par intersubjektīvu – 

visu saprotošu – jēgu (23). `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas ir pamats komunikācijai jeb sociālam 

aktam, kura rezultātā rodas visiem saprotama jēga. Jo vairāk cilvēku pieņem šīs 

tehnoloģijas, jo plašāka kļūst komunikācija, kas savukārt turpina popularizēt pašu 

tehnoloģiju, tādējādi nodrošinot tehnoloģijas izplatību aritmētiskā progresijā, protams, ar 

nosacījumu, ka lietotāji to atzīst par sev nepieciešamu.  

Lai rastos jaunas tehnoloģijas un cilvēki spētu tās lietot, ir nepieciešamas zināšanas 

un prasmes. Kā uzsver pasniedzējs un pētnieks Andris Rubenis, zināšanas pašas par sevi 

nerada tehnoloģijas, bet tās ir to rašanās nepieciešams priekšnosacījums. Galvenais avots, 

kas nodrošina tehnikas ienākšanu dzīvē, ir pati dzīve, cilvēka darbība visdažādākajās jomās - 

ekonomikā, zinātnē, mākslā. Tehnika pēc savas būtības ir sabiedriska parādība, kas ietekmē 

visu sabiedrības dzīvi, cilvēku. Tā lielā mērā ir sabiedrības progresa materiālais pamats, kas 

maina arī sabiedriskās attiecības, visu cilvēku dzīves veidu. Agrāk cilvēka dzīvesveidu 

sinhronizēja daba un tās ritmi, toties tagad to veic tehnika, kas maina cilvēka dzīves režīmu 

(41). Šī Andra Rubeņa doma apstiprina iepriekš apskatīto filozofisko mācību pamatdomu, ka 

attīstību virza cilvēka ikdienas vajadzības, pieredze un sajūtas. Maģistra darba kontekstā 

attīstība ir vērsta uz tehnoloģijām. Tehnoloģiju „iedzīvināšana” sabiedrībā ir komplicēts 

process, kas atkarīgs no dažādiem faktoriem - gan vispārīgiem, visas sabiedrības mērogā, 

gan individuāliem, tādiem, kas attiecas uz konkrēta cilvēka iekšējo pasauli.  

 1.3. Inovāciju difūzijas teorija 

Inovāciju difūzijas teorija ir teorija par to, kā, kāpēc un kuras jaunās idejas un 

tehnoloģijas izplatās sabiedrībā. E.Rodžers ar šo teoriju iepazīstināja 1962.gadā monogrāfijā 

„Inovāciju difūzija” (Diffusion af Innovations) (40). Viņš difūziju definē kā procesu, kurā 

inovācija laika gaitā, kādas sociālas sistēmas ietvaros, tiek izplatīta caur dažādiem kanāliem. 

Savukārt inovācija ir ideja, prakse vai objekts, ko cilvēks uztver kā jaunu. Nav svarīgi, vai 

ideja tiešām ir jauna, - tā ir inovācija, ja konkrētam cilvēkam tā šķiet jauna.  
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Galvenie elementi difūzijas izpētē ir: komunikācijas kanālu veidi, apgūšanas laiks, 

ātrums un sociālā sistēma, kurā notiek difūzija. Lielākoties inovācijas, kuru difūzija tiek 

pētīta, ir tehnoloģiskas, un bieži vien vārdi `inovācija` un `tehnoloģija` tiek uztverti kā 

sinonīmi.  

E.Rodžers izdala trīs inovāciju pieņemšanas tipus (40, 28.lpp.): 

1. Izvēles inovācijas pieņemšana - lēmumu pieņem cilvēks, kurš kaut kā ir 

ievērojams starp pārējiem sabiedriskajā iekārtā. 

2. Kolektīvā inovācijas pieņemšana - lēmumu pieņem visi sabiedriskās iekārtas 

locekļi kolektīvi. 

3. Autoritatīvā inovācijas pieņemšana - lēmumu sabiedriskajā iekārtā pieņem 

daži indivīdi, kuri atrodas spēka pozīcijās. 

E.Rodžers atzīmē, ka, ieviešot jaunu ideju - inovāciju, gan katrs indivīds atsevišķi, 

gan kāda sabiedrības daļa kopumā sastopas ar “inovācijas - lēmuma” procesu, kura laikā 

notiek pirmā saskare ar inovāciju, iegūtas pirmās zināšanas, vēlāk tā tiek izmēģināta, tad 

pieņemta vai noraidīta. Tomēr šo it kā vienkāršo procesu var ietekmēt visdažādākie faktori 

un katra cilvēka individualitāte. Lēmuma pieņemšanas process notiek caur dažādiem 

komunikācijas kanāliem, kādā laika periodā, līdzīgas sociālās sistēmas locekļu vidē. 

Lēmuma pieņemšana nosacīti notiek piecos soļos - zināšanas, pārliecināšana, lēmums, 

inovācijas ieviešana un apstiprināšana (40, 169.lpp.). Jāatzīmē, ka cilvēks pieņemšanas 

procesā jebkurā laikā var inovāciju noraidīt. 

1. Zināšanas. Šajā posmā indivīds pirmo reizi atklāj inovāciju, bet par to vēl 

pietrūkst informācijas, un tas pat nevēlas noskaidrot kaut ko vairāk.  

2. Pārliecināšana. Šajā posmā indivīds interesējas par inovāciju, aktīvi meklē 

un ievāc par to informāciju.  

3. Lēmums. Šajā posmā indivīds novērtē inovācijas izmantošanas priekšrocības 

un trūkumus un izlemj, vai pieņems vai noraidīs šo inovāciju. Ņemot vērā šī 

posma individuālo raksturu, E.Rodžers norāda, ka šis ir visgrūtākais posms.  

4. Ieviešana. Inovācija tiek piemērota kādai dzīves situācijai. Šajā posmā 

indivīds novērtē inovācijas lietderību un iespējams, ka nolems meklēt papildu 

informāciju par to. 

5. Apstiprināšana. Šajā posmā tiek pieņemts lēmums, un indivīds, iespējams, 

turpina izmantot inovāciju jau ar pilnu tās potenciālu.  

Tiek noteikts arī vidējais ātrums, ar kādu sabiedriskās iekārtas dalībnieki pieņem 

inovāciju. Pēc šī ātruma nosaka adaptētāju kategorijas. Parasti vidējais ātrums tiek mērīts 
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pēc laika, kas vajadzīgs noteiktam skaitam sabiedriskās iekārtas dalībnieku, lai pieņemtu 

inovāciju.  

E.Rodžers arī nosaka dažas būtiskas pazīmes, kas ietekmē indivīda lēmumu pieņemt 

vai noraidīt inovāciju. Nosacīta priekšrocība ir tā, ka inovācija ir uzlabojusies iepriekšējo 

paaudžu laikā. Nākamā pazīme ir savietojamība, - kā inovāciju var ieviest personīgajā dzīvē. 

Nozīmīgs faktors ir sarežģītība. Ja inovāciju ir sarežģīti lietot, tad indivīds to visticamāk 

nedarīs. Tāpat ir svarīgi, kā inovāciju var izmēģināt gadījumā, ja tā tiek pieņemta. 

Visbeidzot ir svarīgi, cik inovācija ir redzama pārējiem. Inovācija, kas ir pamanāma, veicina 

diskusijas starp cilvēkiem un rosina dažādas reakcijas - gan pozitīvas, gan negatīvas. Zemu 

izmaksu inovācijas var piedzīvot straujāku izaugsmi, kamēr inovācijas, kuru vērtība pieaug 

līdz ar pieaugošu adaptāciju (tīkla efekts), savu izaugsmi piedzīvo vēlākā posmā. 

E.Rodžers definē adaptētāju kategorijas kā indivīdu klasifikāciju sociālās sistēmas 

ietvaros, balstoties uz cilvēka gatavību pieņemt inovācijas (innovativeness). Ir piecas 

adaptētāju kategorijas - novators, agrīnais adaptētājs, agrīnais vairākums, agrīnais 

mazākums, vēlīnais vairākums un lēnīgie (40, 282.-285.lpp).   

Novators. Novatori ir pirmie, kas pieņem inovāciju. Viņi vēlas uzņemties risku. Tie 

ir gados jauni cilvēki, ar augstāku sociālo statusu, finansiāli nodrošināti, sociāli aktīvi, un 

tiem ir ciešs kontakts ar zinātniskiem resursiem un mijiedarbība ar citiem novatoriem.  

Agrīnie adaptētāji. Šie cilvēki ir visizteiktākie viedokļa līderi starp visām 

kategorijām. Agrīnie adaptētāji ir gados jauni, ar augstu sociālo statusu, finansiāli stabili, ar 

piemērotu izglītību un daudz sabiedriskāki nekā vēlīnie adaptētāji.  

Agrīnais vairākums. Indivīdi šajā kategorijā inovācijas pieņem pēc mainīga laika 

posma. Adaptācijas process ir ievērojami ilgāks nekā novatoriem un agrīnajiem 

adaptētājiem. Agrīnais vairākums tiecas būt lēnāki adaptācijas procesā. Tiem ir vidējs 

sociālais statuss, kontakts ar agrīnajiem adaptētājiem un viņi var būt arī viedokļa līderi. 

Vēlīnais vairākums. Indivīdi, kuri pieder pie šīs kategorijas, inovācijas pieņem 

vēlāk nekā vairākums sabiedrības. Viņi inovācijas uztver ļoti skeptiski, tiem ir zemāks 

sociālais statuss, zems finansiālais nodrošinājums. Kontaktos ar citiem vēlīnā vairākuma vai 

agrīnā vairākuma grupas pārstāvjiem, viņu viedokļa līderība ir ļoti zema. 

Lēnīgie. Šie indivīdi visvēlāk pieņem inovācijas. Atšķirībā no citām kategorijām, 

indivīdi šajā kategorijā netiecas būt viedokļa līderi. Šiem cilvēkiem parasti ir nepatika pret 

izmaiņām un centieniem būt laikmetīgam. Lēnīgie parasti koncentrējas uz tradīcijām, tiem ir 

zems sociālais statuss, zems ienākumu līmenis. Šie ir visvecākie no visiem adaptētājiem, 

kontaktējas tikai ar ģimeni un draugiem.  
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E.Rodžers atsevišķi izdala adaptēšanas procesu no difūzijas procesa, uzsverot, ka 

difūzija notiek sabiedrības ietvaros, bet adaptēšana ir individuāls process. Kā minēts 

iepriekš, adaptēšanai tiek izdalīti pieci posmi, pieņemot, ka realitātē var eksistēt vairāk vai 

mazāk posmu: apzināšanās, interese, novērtēšana, izmēģināšana, pieņemšana. Jebkurā 

posmā indivīds var nolemt inovāciju noraidīt. Nosacīti vēlīno adaptētāju vidū divreiz biežāk 

ir sastopams noraidījums jeb lēmums pārtraukt izmantot inovāciju. E.Rodžers norāda divus 

iemeslus, lai pārtrauktu izmantot inovāciju (40, 190.lpp.): 

1. Vilšanās - lēmums noraidīt ideju ir rezultāts neapmierinātībai ar tās 

funkcionalitāti; 

2. Aizvietošana - lēmums noraidīt ideju pieņemts, lai adaptētu labāku ideju.  

Izmantojot tehnoloģijas, `Bibliotēkas 2.0` vidē katrs lietotājs nosacīti saskaras ar 

vairākiem no iepriekšminētajiem faktoriem - lēmuma pieņemšanas soļiem, barjerām u.tml. 

Ar cik un kādiem, atkarīgs no paša indivīda, no sociālās sistēmas, kurai tas pieder, arī no tā, 

cik cilvēks iepriekš ir saskāries ar dažādām komunikāciju tehnoloģijām savā ikdienas dzīvē. 

`Tīmekļa 2.0` tehnoloģiju attīstību bibliotēku vidē autore skaidros un izzinās, balstoties uz 

iepriekš aprakstītajām teorētiskajām nostādnēm. 

Secinājumi 

Gan pragmatisms, gan fenomenoloģija ļauj labāk izprast cilvēka domāšanu, palīdz 

ieraudzīt tos faktorus, kas, iespējams, ietekmē to, ko un kā mēs domājam, kas palīdz pieņemt 

vienu vai otru lēmumu. Katrs cilvēks ir individualitāte, katram ir sava apziņas pasaule, savi 

apsvērumi, kas nosaka viņu attieksmi pret inovācijām, pret jaunu tehnoloģiju ienākšanu 

ikdienas dzīvē. Apskatītās filozofiskās mācības palīdz šos jautājumus vispārināt. Svarīgākā 

no šo mācību atziņām ir, ka galvenais, kas nosaka cilvēka vēlmi pieņemt inovāciju, ir tās 

lietderīgums, praktiskais pielietojums dzīvē. E.Rodžers savā Inovāciju difūzijas teorijā, 

balstoties uz vispārinātiem lēmuma pieņemšanas soļiem un cilvēka īpašībām, cilvēkus iedala 

kategorijās, kuras palīdz iegūt priekšstatu par difūzijas procesu. Apskatītās teorijas palīdzēs 

skaidrot un izprast pētījuma gaitā iegūtos rezultātus.  
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2. BIBLIOTĒKA 2.0 KONCEPTUĀLAJĀS ATZIŅĀS 

Maģistra darba otrajā nodaļā ir apskatītas konceptuālās atziņas par `Bibliotēku 2.0`. 

Skaidrots, ko tad saprot ar terminiem `Tīmeklis 2.0`, `Bibliotēka 2.0`, `Bibliotekārs 2.0`, 

`Lietotājs 2.0`. Kā tie no `1.0` ir kļuvuši par `2.0`. Šajā nodaļā apskatītas konkrētas 

tehnoloģiju piedāvātās iespējas, kuras šobrīd ir aktuālākās bibliotēku vidē un kuru esamība 

vai neesamība Latvijas akadēmisko, zinātnisko un speciālo bibliotēku (AZSB) vidē tiks 

analizēta pētījuma empīriskajā daļā.  

Terminu `Bibliotēka 2.0` 2005.gada septembrī savā emuārā 

(www.librarycrunch.com) piedāvāja Maikls Kaseis (Michael Casey), to definējot visai plaši. 

Plašākai publikai termins kļuva pazīstams, kad Maikls Stīvens (Michael Stephens) par 

`Bibliotēku 2.0` diskutēja ALA (American Library Asotiation) emuārā. Šobrīd termins jau ir 

ieņēmis stabilu vietu profesionālajā terminoloģijā, tomēr joprojām tam nav vienotas 

definīcijas. Ir pieejami neskaitāmi daudz rakstu interneta vidē un izdotas vairākas 

monogrāfijas par `Bibliotēku 2.0` dažādos aspektos. Vairākums autoru atzīst, ka šī ir ļoti 

mainīga vide un ir grūti stingri noteikt, kas tad veido `Bibliotēku 2.0` jeb uz kādām 

tehnoloģijām tā balstīta. Fils Bredlijs (Phil Bradley) uzsver, ka bibliotēkas uzdevums ir 

nodrošināt ātru un efektīvu pakalpojumu, izmantojot visatbilstošākos līdzekļus šī mērķa 

sasniegšanai (5). Bez `Bibliotēkas 2.0` un `Tīmekļa 2.0` ir pamanāmi arī tādi termini kā 

`Skola 2.0`, `Bizness 2.0` utt. Kas šos terminus ir pārvērtis par 2.0? Pīters Godvins (Peter 

Godwin) uzskata, ka tās ir tīmekļa lietojumprogrammas un rīki, kas ļauj lietotājiem 

savstarpēji sadarboties, radīt un dalīties informācijā, izmantojot tīmekli kā platformu. Tas 

nozīmē, ka informācija plūst dažādos virzienos un tā var būt ikviena radīta (19). 

Tehnoloģijas šobrīd attīstās tik strauji, ka izsekot līdzi visiem jaunumiem nemaz nav tik 

viegli. Maģistra darba autore apskatīs tās `Bibliotēkas 2.0` tehnoloģijas, kuras uzskata par 

svarīgākajām un kuras jau ir pierādījušas sevi kā nozīmīgu papildinājumu bibliotēku vidē. 

2.1. Tīmeklis 2.0  

Lai runātu par `Bibliotēku 2.0`, vispirms ir jārunā par `Tīmekli 2.0` un tā attīstību. 

Termins `Tīmeklis 2.0` kļuva plašāk atpazīstams pēc Tima Oreilija (Tim O`Reilly) 

publikācijas 2005.gadā, kurā viņš aprakstīja, kas atšķir `Tīmekli 1.0` no `Tīmekļa 2.0` (34). 

Šobrīd šis termins tiek ļoti plaši izmantots, un būtībā `Tīmeklis 2.0` nav tekstu publicēšanas 

tīmeklis, bet gan tīmeklis komunikācijai ar dažādām maņām. Tas ir dialogu režģis, nevis 

monologu kolekcija, kuru savstarpējā mijiedarbībā veido lietotāji. Tas ir tik lietotājorientēts 

kā nekad iepriekš. Lielākā daļa `Tīmekļa 2.0` lietojumprogrammu ir balstītas tīmeklī, tādēļ 
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to lietošanai nav vajadzīga lejupielāde un instalācija personīgajā datorā. Līdz ar to lietotājs 

var iesaistīties satura veidošanā un dalīt to ar citiem lietotājiem daudz ērtāk un vienkāršāk. 

Salīdzinot `Tīmekli 1.0` ar `Tīmekli 2.0`, T.Oreilijs secina:  

1. Personīgās tīmekļa vietnes ir kļuvušas par emuāriem. 

2. Enciklopēdijas ir pārveidojušās par vikipēdijām. 

3. Uz tekstu balstīta apmācība ir pārvērtusies par mediju straumēšanu. 

4. Taksonomija kļūst par folksonomiju.  

5. Jautājumu-atbilžu/e-pastu pakalpojumā balstītā lietotāju apkalpošana kļūst 

par tūlītējas ziņojumapmaiņas pakalpojumu.  

6. Uz tekstu balstīta informācijas sniegšana – straumējošas vides pakalpojums 

un interaktīvas datubāzes (34). 

Šo uzskaitījumu vēl varētu turpināt un turpināt. Ir pagājuši 5 gadi, kopš parādījās 

termins `Tīmeklis 2.0`. Tas tika asociēts galvenokārt ar tīmekli kā platformu: jo vairāk 

cilvēku izmanto kādu no lietojumprogrammām, jo labāka tā kļūst. Tīmeklis tiek izmantots 

ne tikai, lai piesaistītu jaunus lietotājus, bet arī lai no viņiem mācītos un radītu jaunus 

risinājumus. `Tīmeklis 2.0` ir kolektīvās inteliģences apkopotājs (harnessing collective 

intelligence) vai kolektīvais prāts (collective mind), un ir svarīgi, kā tas tiek pārvaldīts, 

izmantots un izprasts. Tas bija 2005.gada skatījums, un, kā atzīst T.Oreilijs, pirms 5 gadiem 

neviens nevarēja iedomāties, ka šis prognozētais virziens būs tik precīzs, turklāt realitātē 

iekļaujot vēl daudz citu virzienu, ko toreiz neviens nevarēja paredzēt. Tīmekļa iespējas aug 

eksponenciālā progresijā, ne vairs aritmētiskā. Tīmeklis vairs nav statisku HTML lapu 

kolekcija, kas atspoguļo kaut ko šajā pasaulē. Tīmeklis pats par sevi ir kļuvis par pasauli 

(33).  

Informācijas plūsma gadu gaitā ir ļoti izmainījusies. Zemāk redzamajā informācijas 

plūsmas modelī (skat. 3.1.att.), ir uzskatāmi parādīts, ka mediji, kas bija aktuāli pirms desmit 

gadiem, šodien ir kļuvuši neaktuāli. To vietā ir nākuši citi mediji. Lielākās izmaiņas ir 

notikušas līdz ar globālā tīmekļa attīstību.  
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3.1.att. Informācijas plūsmas modelis (2) 

Modeļa autors Tomass Bekdāls (Thomas Baekdal) uzsver, ka tīmekļa revolūcijas 

ietekme ir milzīga. Informācijas vide pēc vēl desmit gadiem, visticamāk, būs neatpazīstama 

šodienas acīm. Tiek prognozēts, ka tuvāko piecu līdz desmit gadu laikā drukātā prese vairs 

neeksistēs, televīzijas kanāli tiks aizstāti ar atsevišķiem raidījumiem, kurus varēs noskatīties 

sev vēlamā laikā, savukārt radio pārraižu vietā mēs klausīsimies tīmekļa aplādes (podcasts). 

Liela loma būs sabiedrības jeb pašu cilvēku radītajām ziņām, kas nozīmē, ka žurnālisti vairs 

nepārraidīs ziņas, bet gan strādās kā redaktori, lai ziņas apkopotu un radītu kopainu. 

Nākotnes ziņu plūsma būs personalizēta (2). Skatoties nākotnē, jau sāk lietot terminu 

`Tīmeklis 3.0`, tomēr tas pasaulē vēl nav guvis vienotu izpratni un definīciju. Viens no 

skaidrojumiem ir semantiskais tīmeklis. Vudijs Evans (Woody Evans), raksturojot 

3.paaudzes tīmekli, saka, ka tam piemitīs „šķietamā inteliģence” (seeming inteligence), 

neatkarīgi no datu formāta - audio, video, teksta, kurus rada dati. Tas nozīmē, ka cilvēks, 

izmantojot dabiskās valodas pieprasījumus un uzdodot jautājumus, no datora saņems augstas 

kvalitātes un pieprasījumam atbilstošas atbildes. Šajā aspektā par nākamās desmitgades 

galveno problēmu ir uzskatāma metadatu veidošana, kvalitāte un automatizācija. Cits 

semantiskā tīmekļa skaidrojums to saredz kā trīsdimensionālu (vai pat vairāk) informācijas 

vidi, kurā lietotājs nonāk tādā kā virtuālajā pasaulē (15). 

Attēlā 3.2. ir redzams shematisks attēlojums tīmekļa paaudžu attīstībai. Ja šobrīd 

varam uzskatīt, ka atrodamies `Tīmekļa 2.0` vidē, tad tiek jau paredzētas vēl trīs paaudzes uz 

priekšu. Attīstība ir nemitīga, parādās arvien jauni izgudrojumi, jaunas programmas, tāpēc ir 

grūti noteikt robežas, kur notiek pāreja. 
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3.2.att. Tīmekļa paaudžu modelis (30) 

Visas šīs izmaiņas globālajā informācijas plūsmā izraisa izmaiņas jebkurā mazākā 

vidē, arī bibliotēkās. Bibliotēkas un bibliotekāri pamazām sāk apgūt un iepazīt jauno vidi un 

iespējas. `Bibliotēka 2.0` ir `Tīmekļa 2.0` domāšanas un tehnoloģiju piemērošana 

bibliotēkās. 

Tīmekļa attīstība palīdz attīstīties arī `Garās astes` principam. Terminu `Garā aste` 

(The Long Tale) 2004.gadā radīja Kriss Andersons (Chris Anderson), publicējot rakstu 

žurnāla „Wired” (1). Viņš `Garo asti` izmantoja, lai raksturotu interneta biznesa modeli, 

kuru lieto, piemēram, Amazon.com un NetFlix, kuri strādā, pārdodot maz, taču ļoti dažādus 

priekšmetus/preces ļoti lielam cilvēku skaitam. Patiesībā bibliotēkas jau sen, pirms tīmekļa 

izgudrošanas, izmantoja `Garās astes` principu. Bibliotēku krājumos ir ļoti dažādi materiāli, 

piemēram, vērtīgi vēsturiski krājumi, kuri neinteresē plašu lietotāju loku, tomēr vajadzības 

gadījumā šie materiāli ir pieejami, piemēram, izmantojot starpbibliotēku abonementu, 

elektronisku dokumentu piegādi vai citus pakalpojumus. 

Pateicoties tīmekļa piedāvātajām iespējām, mūsdienās nav vairs problēmu savu 

darbu publicēt tīmeklī, - tas neprasa ne daudz līdzekļu, ne piepūles. Netiek tērēta fiziska 

vieta. Rakstot par kādu specifisku tematu, tīmeklī visātrāk var atrast domubiedrus, 

interesentus un sasniegt daudz lielāku lasītāju loku nekā publicējot drukātajā veidā. Tā, 
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pielietojot `Garās astes` principu, tīmeklī iespējams atrast publikācijas pat par ļoti 

specifiskiem tematiem, kuri varbūt interesē salīdzinoši nelielu auditoriju.  

2.2. Bibliotēka 2.0 

Vienotas definīcijas `Bibliotēkai 2.0` nav. Dažādi autori iezīmē dažādas pazīmes, kas 

tai piemīt. Džeks Maness (Jack Manes) `Bibliotēku 2.0` piedāvā definēt kā „interaktīvu, uz 

sadarbību vērstu multimediju tehnoloģiju lietošanu tīmekļa tehnoloģijās balstītos bibliotēkas 

pakalpojumos un kolekcijās” (29). `Bibliotēkā 2.0` ir integrētas `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas, 

lai bibliotēka atbilstu mūsdienu informācijas kultūras vajadzībām. `Bibliotēka 2.0` ir 

tradicionālās un virtuālās bibliotēkas apvienojums.  

Dž.Maness uzskata, ka `Bibliotēkai 2.0` ir nepieciešami četri elementi. Tā: 

1. Ir lietotājorientēta; 

2. Piedāvā multimediju saturu; 

3. Ir sociāli bagāta (tīmekļa vidē tiek piedāvātas dažādas iespējas, kā lietotājiem 

komunicēt savā starpā un ar bibliotekāru); 

4. Ir inovatīva, meklē arvien jaunas iespējas, kā uzlabot pakalpojumu kvalitāti 

(29). 

`Bibliotēkas 2.0` vide un piedāvātie pakalpojumi ir īpaši piemēroti akadēmisko, 

zinātnisko un speciālo bibliotēku specifikai, jo bibliotēkai bez klātienes pilna laika 

studentiem ir jāapkalpo arī neklātienes studenti, kas mācību resursiem bieži vien var piekļūt 

tikai attālināti. `Bibliotēka 2.0` ir pilnībā lietotājorientēta un virtuāla sabiedrība. AZSB 

lielākā mērķauditorija ir studenti, kuri lielākoties ir gados jauni, entuziasma pilni. Tie ir 

cilvēki, kuri savā ikdienā labprāt izmanto dažādas tehnoloģijas, labprāt riskē un izmēģina 

jauno. Tāds arī ir `Bibliotēkas 2.0` ideālais lietotājs un veidotājs. Bibliotekārs šajā 2.0 vidē 

var strādāt kā koordinators un nodrošināt atbalstu, taču viņam pilnībā vairs nav jābūt 

atbildīgam par satura radīšanu. To savstarpējā mijiedarbībā rada lietotāji un bibliotekārs. 

`Tīmeklis 2.0` piedāvā neskaitāmi daudz tehnoloģisko risinājumu un vienkāršas 

lietojumprogrammas, kas ļauj studentiem virtuālā vidē satikties, studēt, diskutēt. `Tīmekļa 

2.0` vidē, ar samērā vienkāršām metodēm iespējams radīt jaunu, personificētu saturu, 

dalīties ar to, komentēt. Šajā procesā, iesaistot bibliotēku ar resursiem, kas šo jauno vidi 

atbalsta un papildina, iegūstam pilnīgi jaunas studēšanas formas.  

Tas, cik veiksmīgi `Tīmekļa 2.0` iespējas tiek izmantotas `Bibliotēkā 2.0`, ir atkarīgs 

no tā, kā šīs tehnoloģijas turpinās attīstīties, cik ieinteresēti un motivēti tās lietot būs 

bibliotekāri, cik modernu un aktīvu bibliotēku vēlēsies redzēt tās lietotāji. Svarīgi ir panākt 

arī bibliotekāra – lietotāja mijiedarbību un savstarpējo uzticību.  
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2.2.1. Bibliotekārs 2.0 

Mainoties bibliotēkai, nenoliedzami ir jāmainās arī bibliotekāram, proti, bez 

`Bibliotēkas 2.0` nevar būt `Bibliotekārs 2.0` un otrādi, jo `Bibliotēkas 2.0` pamatā ir ar 

entuziasmu apveltīts un moderns bibliotekārs. Šerila Peltira Deivisa (Cheryl Peltier-Davis) 

uzskata, ka `Bibliotekāram 2.0` ir jābūt spējīgam ātri un nepārtraukti mācīties, jāpārrauga 

jaunākās tehnoloģijas un informācijas meklēšanas/organizēšanas iespējas, jāprot strādāt 

stresa apstākļos, jāvar uzņemties risku, jābūt lietotājorientētam, jāvēlas un jāveicina 

pārmaiņas bibliotēkā. Par vienu no būtiskākajām īpašībām Š.Peltira-Deivisa uzskata humora 

izjūtu. Tāpat svarīgi ir būt zinošam par jaunumiem dažādās nozarēs, kā arī uzturēt kontaktus 

un sadarboties ar ārzemju kolēģiem (9). Visas šīs īpašības norāda uz cilvēku, kas būtu 

pilnībā atbilstošs darbam 2.0 vidē, taču realitātē, visticamāk, nebūtu daudz bibliotekāru, kuri 

atbilstu visām prasībām. Maikls Stīvens (Michael Stephen) iezīmē sešas `Bibliotekāra 2.0` 

pazīmes (44): 

1. Bibliotēkas pakalpojumu un kolekciju attīstību bibliotekārs balsta uz lietotāja 

vajadzību apmierināšanu. Bibliotekārs bibliotēku padara atklātu, diskutējot ar 

lietotājiem par viņu vajadzībām. 

2. Bibliotekārs aktīvi izmanto `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas, ir pieejams, 

izmantojot tiešsaistes ziņojumapmaiņas pakalpojumu, raksta emuāru, veido 

vikijus, kā arī rada dažādus mistru (mashup) resursus, lai apmierinātu lietotāja 

informācijas pieprasījumus. 

3. Bibliotekārs ir lietas kursā par dažādām tehnoloģijām, prot tās izmantot un 

izvērtēt to lietderību bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanai un labākai 

pieejas radīšanai lietotājiem. 

4. Ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību, `Bibliotekārs 2.0` spēj pieņemt 

pareizus un tajā pašā laikā ātrus lēmumus.  

5. `Bibliotekārs 2.0` saprot, ka vienlīdz svarīgs ir gan tehnoloģiju pielietojums, 

gan kontakts ar lasītāju bibliotēkā. `Bibliotekārs 2.0` interesējas par dažādiem 

tematiem ārpus profesionālā lauka, jo apzinās, ka viss ir savstarpēji saistīts. 

6. `Bibliotekārs 2.0` saprot, ka tas, kāda būs nākotnes bibliotēka, ir atkarīgs no 

tā, kā lietotājs piekļūst, izmanto un rada saturu. `Bibliotekārs 2.0` apzinās, ka 

par satura radīšanu vienlīdz atbildīgs ir gan bibliotekārs, gan lietotājs.  

2006.gadā bibliotekāre Laura Koena (Laura Cohen) savā emuārā publicēja 

„Bibliotekāra 2.0 manifestu” (10), kas būtībā ietver līdzīgas pazīmes kā iepriekšminētās 

M.Stīvensa definētās. Šis manifests ieguva atzinību visā pasaulē, un arī dažas Latvijas 
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bibliotēkas šo manifestu ir pārpublicējušas savās tīmekļa vietnēs vai emuāros. Tas nozīmē, 

ka jautājums par to, kas ir `Bibliotekārs 2.0`, ir aktuāls. Ir skaidrs, kādam būtu jābūt 

`Bibliotekāram 2.0`, tomēr cik bibliotekāru ir gatavi mainīties, pielāgoties jaunajām laikmeta 

prasībām, būt `2.0` ne tikai teorētiski, bet arī praktiski, tas ir maģistra darba jautājums.  

2.2.2. Lietotājs 2.0  

`Lietotājs 2.0` jau ir salīdzinoši vienkāršāks termins. Tieši pateicoties lietotājam, 

kurš ir kļuvis par `Tīmekļa 2.0` lietotāju, radās vajadzība gan pēc `Bibliotēkas 2.0`, gan 

`Bibliotekāra 2.0`, lai spētu labāk nodrošināt un sasniegt šo auditoriju, kas kļūst arvien 

lielāka. `Tīmeklis 2.0` sniedz neiedomājami daudz iespēju dažādās nozarēs. Cilvēki pie tā 

jau ir pieraduši, un šo tehnoloģiju klātesamība bibliotēku vidē šķiet tikai dabiska. Par 

bibliotēkas lietotāju 2.0 Šerila Peltira Deivisa uzskata lietotāju, kurš izmanto `Bibliotēkas 

2.0` sniegtos pakalpojumus un atbilst tādiem kritērijiem kā: prasīgs pret ātru piekļuvi 

aktuālākajai informācijai, kas pasniegta personalizētā formā; patstāvīgs, neizjūt vajadzību 

pēc eksperta padoma informācijas meklēšanā; priekšroku dod tiešsaistes bibliotēkas 

resursiem nevis tradicionālajiem; ir kā apmāts ar e-pasta, tiešsaistes ziņojumapmaiņas, 

emuāru, vikiju lietošanu; lieto klēpjdatoru, viedtālruni un vēlas pieeju virtuālajai un 

fiziskajai bibliotēkai 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā (9). Visas šīs pazīmes norāda uz 

ļoti aktīvu, laikmetīgu un zinošu cilvēku. Vērienīgā, 2005.gadā veiktā pētījumā tika 

noskaidrots, ka 63,8% bibliotēkas lietotāju, pieņemot lēmumu izmantot vai neizmantot kādu 

no elektroniskajiem resursiem, par svarīgāko kritēriju uzskata ātrumu, kādā iespējams tikt 

pie vajadzīgās informācijas. Arī par neapmierinātības iemeslu bieži vien kalpo fakts, ka 

rezultāts nav bijis pietiekami ātrs (15, 22.lpp.). Tātad par galveno `Lietotāja 2.0` īpašību 

varam uzskatīt prasību pēc ātruma, kādā tiek nodrošināts pakalpojums. 

`Tīmekļa 2.0` galvenā pazīme ir tā, ka satura radīšanā piedalās lietotājs. Interneta 

lietotāji jau ir pieraduši, ka visur ir iespējams iesaistīties, rakstot komentārus, izsakot 

viedokļus un tml. Tāpat lietotājs ir pieradis, ka var ieteikt un dalīties ar saviem resursiem un 

redzēt, kas ir aktuāls citiem lietotājiem. Likumsakarīgi, ka arī bibliotēkas vidē cilvēki labprāt 

uzvedas tāpat, ja vien tiek nodrošināta šāda iespēja. 

Ir pieejamas neskaitāmi daudzas tīmekļa lietojumprogrammas, kas ļauj kaut kādā 

veidā vienkāršot, dažādot vai pilnveidot mūsu ikdienas dzīves darbības. Daudzas no tām 

iespējams integrēt bibliotēkas darbībā. Turpinājumā autore apskatīs nelielu daļu no šīm 

lietotnēm un tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas savu nozīmi jau ir paspējušas pierādīt un to 

izmantošana tiek praktizēta dažādās bibliotēkās visā pasaulē.  
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2.3. `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas un to izmantošana `Bibliotēkā 2.0`  

Tiešsaistes ziņojumapmaiņa 

Šī tehnoloģija bibliotēku vidē tiek izmantota diezgan daudz. Tā ir iespēja diviem 

interneta lietotājiem, kuri lieto šo pakalpojumu, apmainīties ar ziņojumiem reālā laikā. 

Bibliotēkās to izmanto kā tērzēšanas ziņojumapmaiņas pakalpojumu (chat reference 

service), kad klients ar bibliotekāru var sinhroni komunicēt tāpat, kā to dara klātienē. Šis 

pakalpojums var iekļaut sevī ne tikai teksta saziņu, bet arī video sarunu. Parasti ir iespēja arī 

apmainīties ar teksta vai audio datnēm. Kā minēts iepriekš, tad `Tīmeklis 1.0` no `Tīmekļa 

2.0` atšķiras arī ar to, ka tā lietošanai nav vajadzīga nekādu programmu lejupielādēšana, jo 

tas ir pilnībā balstīts tīmekļa tehnoloģijās. Tiešsaistes ziņojumapmaiņas izmantošanai 

programmatūra ir vajadzīga, tomēr tā ir kļuvusi salīdzinoši vienkārša un kompakta. Tiek 

piedāvāta iespēja tiešsaistes ziņojumapmaiņas rīku iebūvēt tīmekļa vietnē, tādā gadījumā 

nav vajadzīga programmatūras instalēšana datorā. Šāda iespēja nodrošina pakalpojuma 

pieejamību plašākam lietotāju lokam, jo nav vajadzības tērēt laiku, lai instalētu programmu 

un lai reģistrētos sistēmā (19). 

Piedāvājot tiešsaistes ziņojumapmaiņas pakalpojumu savā bibliotēkā, ir svarīgi to arī 

atbilstoši apkalpot, proti, ja pakalpojums tiek piedāvāts, tad kādam ir jābūt atbildīgam par to, 

ka uz lietotāju jautājumiem tiek sniegta tūlītēja atbilde.  

Dž.Maness uzskata, ka nākotnē šīs tehnoloģijas būs iespējams izmantot, lai noteiktu 

lietotāju meklēšanas uzvedību. Piemēram, situācijā, kad lietotājs šķirsta dažādus resursus, 

atkārtojot soļus un maldoties pa resursiem vai klasifikācijas shēmām, tiešsaistes 

ziņojumapmaiņas pakalpojums varētu būt noderīgs atbalsts. Tā ir iespēja palīdzēt: kad 

lietotājs maldās pa milzīgu resursu daudzumu, bibliotekārs konstatē viņa problēmu un var 

piedāvāt palīdzību. `Bibliotēka 2.0` zinās, ka lietotājs ir „pazudis” un spēs nekavējoties un 

reālā laikā sniegt palīdzību. Uzziņas tīmekļa vidē būs grūti atšķiramas no uzziņām klātienē. 

Klients un bibliotekārs redz viens otru, dalās ar datnēm utt. Turklāt sarunas ieraksti 

bibliotēkzinātnei pavērs tādas iespējas, kā nekad iepriekš. Pirmo reizi bibliotēku vēsturē būs 

pieejamas elektroniskas uzziņu pieprasījumu kopijas, kuras vienmēr varēs novērtēt, analizēt 

un izmantot, izpildot nākotnes pieprasījumus (29).  

Straumējoša vide, tīmekļa apraide 

Straumējošas vides tehnoloģija piedāvā reālā laikā vai pēc pieprasījuma veiktu audio, 

video un multimediju pārraidi internetā. Datnes tiek vienlaikus gan lejupielādētas, gan 

parādītas lietotājam, taču tās netiek lejupielādētas un saglabātas lietotāja datorā. Bibliotēkām 

tā ir iespēja informāciju piedāvāt tiešsaistē, daudz interaktīvākā veidā. 
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Viens no piemēriem varētu būt tīmekļa aplāde (podcast). Tā ir balss ieraksta datne, 

kas saglabāta mp3 formātā, un to iespējams noklausīties interneta vidē. Aplādes iespējams 

veidot arī ar video palīdzību (vodcast), pievienojot attēlus un datnes. Šāds informācijas 

nodošanas veids kļūst arvien populārāks, jo gan radīt, gan noklausīties šo datni ir samērā 

vienkārši. Tas ir audio ieraksts, kuru iespējams klausīties fonā, tajā pašā laikā darot kaut ko 

citu savā datorā vai pat atrodoties sabiedriskajā transportā.  

Latvijā ir izveidota tīmekļa vietne ar nosaukumu podraide.lv, kurā divi jauno mediju 

entuziasti - Arturs Mednis un Miks Latvis veido aplādes par dažādiem tematiem, aktuālo 

sabiedrībā un interneta vidē. Pēc šajā tīmekļa vietnē atrodamās definīcijas, tīmekļa aplāde ir 

brīvā formā veidota un internetā izplatīta audio vai video datne (30). 

Bibliotēka var radīt aplādes, lai informētu par sevi vai jaunumiem. Šādi iespējams 

piedāvāt instrukcijas lietotājiem par kādu resursu izmantošanu, veidot pakalpojumu 

ceļvežus. Aplādes var būt arī nozīmīgs avots bibliotēkas krājumā, jo tās bieži vien rada 

cilvēki, kas ir speciālisti kādā nozarē un kas vēlas dalīties ar savām zināšanām vai viedokli. 

Tematika, par kuru iespējams veidot šādus resursus, ir bezgalīgi plaša un viennozīmīgi 

atkarīga no bibliotēkas specifikas - statusa, atrašanās vietas, lietotāju kontingenta un to 

informacionālajām vajadzībām u.tml. Bibliotēkām būtu jāapzinās sava loma šo informācijas 

resursu saglabāšanā, pieejamības nodrošināšanā un arī veidošanā. Bibliotēka var kļūt arī par 

centru `Tīmekļa 2.0` resursu veidošanai, piemēram, novadpētniecības vajadzībām var veidot 

aplādes ar cilvēku atmiņu stāstiem.  

Emuāri un vikiji 

Emuāru un vikiju globālā izplatība ļoti spēcīgi ietekmē arī bibliotēkas. Emuārs kalpo 

par labu piemēru tam, kas pēc definīcijas ir `Tīmeklis 2.0`, - to kontrolē viens cilvēks vai 

cilvēku grupa; tehnoloģiski tie ir ļoti viegli izmantojami un neprasa būtiskas 

priekšzināšanas, un tie ir sasniedzami no jebkuras vietas pasaulē, kur vien ir interneta 

pieslēgums (29). Emuārā nav redaktora virsvadības un līdz ar to drošības, ko tas var 

nodrošināt, tomēr daudzi no emuāriem ir noderīgs zināšanu avots un to neesamība 

bibliotēkas kolekcijās var būt būtisks trūkums. Emuāru iekļaušana bibliotēku kolekcijās 

sarežģī krājuma komplektēšanas procesus, jo bibliotekāram jābūt ļoti zinošam un erudītam, 

lai emuāru novērtētu, pirms to pievieno kolekcijai. Mūsdienās ar sava emuāra veidošanu 

nodarbojas ļoti dažādi cilvēki - gan universitāšu profesori, zinātnieki un pētnieki, gan 

studenti vai jebkurš cits, kas vēlas paust savas domas, sajūtas un viedokļus. Tātad jautājums 

ir: ko var un ko nevar uzskatīt par uzticamu un autoritatīvu materiālu? Kā bibliotekārs var 

novērtēt resursa kvalitāti, - viens cilvēks nevar būt kompetents dažādās nozarēs, arī resursu 

apjoms ir ļoti liels. Akadēmiskā līmenī risinājums varētu būt sadarbība ar pasniedzējiem, kas 
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spētu izvērtēt savas nozares emuārus, ieteikt tos saviem studentiem un kopā ar bibliotekāru 

veidot noderīgu resursu sarakstus. 

Vikijs ir atvērta tīmekļa vietne, kurā ikviens, kas tajā ir reģistrējies, var publicēt, 

labot un izmainīt informāciju. Tāpat kā emuāriem, tiem nav tādas uzticamības kā 

profesionāli veidotajām tīmekļa vietnēm. Piemēram, lietotāju izveidotā interneta vārdnīca 

Vikipedia. Tā ir ieguvusi ļoti lielu popularitāti interneta lietotāju vidū, par spīti tam, ka 

uzticamība šeit sniegtajai informācijai ir bieži vien apšaubāma. Šo resursu vērtība ir 

nenoliedzama, tomēr tie maina bibliotekāra darba uzdevumu specifiku, sarežģī krājuma 

attīstības plānošanu. Redaktora un novērtēšanas trūkums šajos resursos ir jauns izaicinājums 

bibliotekāriem. Lietotājiem nevajadzētu izvairīties no vikijiem, bet gan tos saprast un 

attiekties kritiski. Svarīgs aspekts šo resursu izmantošanā ir informācijpratības attīstīšana 

lietotājos - kritiski izvērtēt un saprast, kas ir derīga informācija.  

Bibliotēkas vikijs kā pakalpojums var nodrošināt sociālu mijiedarbību starp 

bibliotekāriem un lietotājiem. Lietotāji šajā vikija vidē dalās ar informāciju, uzdod 

jautājumus, atbild uz jautājumiem, un bibliotekāri dara to pašu. Emuārs ir jauns publicēšanās 

veids, savukārt vikijs - jauna forma mācību telpai.  

Emuāri un vikiji ir relatīvi ātri risinājumi, lai bibliotēkas kolekcijas un pakalpojumus 

pārvietotu tīmekļa vidē. Ierobežotu finansiālo līdzekļu apstākļos emuārus var lietot arī kā 

bibliotēkas tīmekļa vietnes aizstājējus. Šādus resursus iespējams izmantot ļoti dažādos 

veidos, piemēram, lai veicinātu informācijpratību, ievietotu pamācības, kā labāk izmantot 

elektroniskos informācijas resursus, kā novērtēt atrastos rezultātus, kādi ir meklēšanas 

paņēmieni utt. (19). 

Emuāri un vikiji, pateicoties to vienkāršajai veidošanai un lietošanai, ir guvuši milzu 

popularitāti dažādu nozaru un interešu cilvēku vidū. Autoru vidū arvien biežāk parādās arī 

bibliotēku nozares cilvēki. Iespējams, ka `Bibliotēka 2.0` padarīs neskaidras robežas starp 

bibliotekāru un lietotāju, radītāju un patērētāju, speciālistu un iesācēju. 

Sociālie tīkli 

Sociālie tīkli ir resurss, kas apvieno virkni `Tīmekļa 2.0` tehnoloģiju vienkopus. Tie 

nodrošina tiešsaistes ziņojumapmaiņu, emuāru veidošanu, straumējošu vidi un tagošanu. 

Tādi portāli kā „My Space”, Facebook”, „Flickr”, „Draugiem.lv”, „YouTube” ir tīkli, kas ir 

iematojuši milzu popularitāti `Tīmekļa 2.0` vidē.  

„My Space”, „Facebook” un „Draugiem.lv” dod iespēju lietotājiem dalīties ar savu 

personīgo informāciju, veidot emuāru un mikroemuāru ierakstus. „Flickr” piedāvā iespēju 

dalīties ar savām fotogrāfijām, pievienojot attēliem raksturīgus nekontrolētos atslēgvārdus  

(tagus), tādējādi veidojot fotogrāfiju datubāzi un tagu mākoņus. „TouTube” ir šobrīd 
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populārākais tiešsaistes video pieejas portāls. Bibliotēkām tas ir vēl viens veids, kā plašāku 

publiku iepazīstināt ar saviem pakalpojumiem, izglītot savus lietotājus dažādu resursu 

izmantošanā utt.  

Arī citi sociālie tīkli ir ievērības cienīgi. Piemēram, „Library Thing” ļauj lietotājiem 

kataloģizēt savas grāmatas un redzēt, ko lasa citi lietotāji. Tas dod iespēju lietotājiem ieteikt 

grāmatas un izvēlēties pašiem savas, kā arī savstarpēji komunicēt, veidot emuārus un 

pievienot tagus.  

Bibliotēkas vienmēr ir domājušas par to, kā piekļūt iespējami vairāk lietotājiem un 

ieinteresēt tos. Kā atzīmē Džeks Maness, bibliotēka jau vēsturiski ir bijusi kā sabiedrības 

pulcēšanās vieta. Sociālie tīkli varētu ļaut bibliotekāriem un lietotājiem ne tikai 

mijiedarboties, bet arī dalīties un mainīties ar resursiem elektroniskā vidē, darot to daudz 

dinamiskāk. Lietotāji varētu veidot savus profilus bibliotēkas tīklā, redzēt, kādas 

informacionālās vajadzības tiem kopīgas ar citiem lietotājiem, savstarpēji ieteikt resursus, 

konsultēties ar bibliotekāru. Savus ieteikumus varētu dot arī pats tīkls, balstoties uz 

līdzīgiem pieprasījumiem iepriekš. Nākotnē bibliotēkas tīmekļa vietne lielā mērā varētu 

izskatīties kā sociālais tīkls (29).  

Šobrīd sociālo tīklu piedāvātā platforma bibliotēku vidē tiek izmantota kā 

informācijas apmaiņas punkts. Sociālie tīkli ir ārkārtīgi populāri gados jaunu cilvēku vidū, 

taču ne tikai. Tā ir iespēja uzrunāt milzīgu auditoriju. Bieži vien šī ir auditorija, kas tikai 

elektroniski ir sasniedzama. Latvijā populārākais sociālais tīkls „Draugiem.lv” nesen 

(2010.gada janvāris) ir sācis piedāvāt iespēju savus profilus jeb lapas veidot organizācijām, 

tātad arī bibliotēkām. Šāda iespēja jau ilgu laiku ir bijusi, piemēram, pasaulē populārajā 

„Facebook.com”, kas kalpo par labu piemēru tam, cik plašu auditoriju šādā veidā iespējams 

uzrunāt. Minētajā tīmekļa vietnē izveidotajam Britu bibliotēkas profilam ir vairāk nekā 

septiņi miljoni lasītāju (fanu) (7). Tas nozīmē, ka viss, par ko savā profilā ieraksta 

bibliotēka, kļūst zināms milzīgam cilvēku skaitam. Cilvēki šeit komentē, uzdod jautājumus, 

saņem atbildes, uzzina par jaunumiem utt.  

Savdabīgs mikroblogošanas un sociālā tīkla apvienojums ir pasaulē šobrīd populārais 

portāls „twitter.com”. Pamatideja ir 140 simbolu garā ziņojumā atbildēt uz jautājumu „ko tu 

šobrīd dari?”. Reģistrētie lietotāji jeb tvītotāji izvēlas, kuriem lietotāju profiliem viņi vēlas 

„sekot” jeb redzēt to ziņojumus. Tādējādi iespējams sekot cilvēkiem, kuri šķiet interesanti, 

vai kuru domas un paustās idejas ieinteresējušas, bez jebkāda ģeogrāfiska ierobežojuma. Šī 

servisa popularitāte nemitīgi aug. Paredzams, ka 2010.gada laikā visā pasaulē būs aptuveni 

18 miljonu reģistrētu lietotāju (35). Vairāki simti bibliotēku visā pasaulē izmanto šo resursu, 

lai informētu par savām aktivitātēm un uzrunātu auditoriju, kuru varbūt citā veidā 
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nesasniegtu. Arī Latvijā tviteris iemanto pieaugošu popularitāti gan privātpersonu, gan 

uzņēmumu vidē. Parādās arī Latvijas bibliotēku profili.  

Tagi, folksonomijas un grāmatzīmju veidošana 

Tagu pievienošana lietotājiem dod iespēju pašiem radīt atslēgvārdu sarakstus. Pēc 

definīcijas tags ir „viena vai vairākas rakstzīmes, kas piekārtotas datu kopai, lai to 

identificētu un sniegtu informāciju par kopu” (26). Šādus lietotāju veidotus atslēgvārdu jeb 

tagu sarakstus sauc par folksonomijām. Tagu veidošana `Tīmeklim 2.0` ir ļoti būtiska, jo tā 

lietotājam ļauj pievienot saturu - aprakstošos datus jeb metadatus. Pēdējo gadu laikā visā 

pasaulē ievērojami ir audzis to interneta resursu skaits, kas piedāvā veidot šādas 

folksonomijas (36). „Flickr” piedāvā pievienot tagus fotogrāfijām, „Library Thing” - 

grāmatām. `Bibliotēkā 2.0` lietotājs var piešķirt savus atslēgvārdus arī grāmatām bibliotēkas 

kolekcijā, tādējādi piedaloties kataloģizācijas procesā.  

Kā uzsver Dž.Maness, tagi, kurus pievieno lietotājs, un kontrolētie priekšmetu 

ieraksti, kurus veido bibliotekārs, viens otru neizslēdz. Bibliotēkas 2.0 katalogs piedāvās 

lietotājam gan standartizētos, gan lietotāju veidotos priekšmetu ierakstus. Šie būs atvērta 

veida katalogi, lietotājorientēti, tādi, kas vēl precīzāk ļaus lietotājam atrast to, kas tam 

nepieciešams (29).  

Grāmatzīmju veidošana tīmekļa vidē ir iespēja atklāt arvien jaunus resursus. 

Meklējot informāciju par vienu tematu, jūs atrodat kaut ko sev interesantu par citu, saistītu 

tematu, atzīmējat to. Programma jums piedāvā papildu resursus par šo pašu tematu, ko ir 

pievienojuši citi lietotāji. Arī grāmatzīmju veidošana balstās uz folksonomijām. Viens no 

populārākajiem šāda veida resursiem ir „Del.icio.us”, kurā ir jau vairāk nekā 1,5 miljoni 

reģistrēto lietotāju. Šeit var pievienot grāmatzīmes portāliem, emuāriem, fotogrāfijām vai 

jebkam citam, kas pieejams tīmeklī, lai arī turpmāk šie resursu būtu atrodami, turklāt tie 

noderēs arī citiem lietotājiem. Ir iespēja parakstīties uz jaunumu abonēšanu, proti, ja parādās 

jauni resursi par kādu interesējošu tematu, tad lietotājs saņem paziņojumu u.tml. (22). Šie 

tagi un grāmatzīmes nav kontrolēti atslēgvārdi, tāpēc tie ne vienmēr precīzi raksturo resursu, 

tomēr to nozīme ir nenoliedzama. Bibliotēkām ir iespēja veidot interneta ceļvedi pa 

dažādiem tematiem, kas balstās uz šīm, lietotāju izveidotajām folksonomijām, šādā veidā 

piedāvājot resursus, kas nav iekļauti tradicionālajā bibliotēkas krājumā. 

RSS barotnes 

Vienkāršās sindicēšanas pakalpojums jeb RSS (Really Simple Syndication) un citas 

radniecīgas tehnoloģijas, dod iespēju apvienot un pārpublicēt saturu tīklā. Lietotājs 

pārpublicē saturu no citām tīmekļa vietnēm vai emuāriem uz savu vietni vai emuāru, 
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sakopojot saturu no daudzām vietām vienā vietā, tādējādi tīmekli piemērojot personīgai 

lietošanai. Viņš publicē tikai to, kas interesē, izvairoties no liela nevajadzīgas informācijas 

masīva.  

Kā pētījumā secina Džeina Sekere (Jane Secker) un Kristofers Freiers (Christopher 

Fryer), jau šobrīd bibliotēkas rada RSS barotnes, lai lietotājs uz tām parakstītos, lai uzzinātu 

par bibliotēkas jaunieguvumiem, jauniem pakalpojumiem vai jaunu saturu abonētajās 

datubāzēs. Tāpat bibliotēkas pārpublicē saturu no citām vietnēm, kas varētu interesēt tās 

apmeklētājus, savās tīmekļa vietnēs vai emuāros. Tas nozīmē, ka jaunākais tīmekļa vietnes 

saturs tiek piegādāts tieši lietotājam. Nav vairs jāgaida, kad interesents ienāks bibliotēkas 

tīmekļa vietnē, lai pamanītu jaunumus. Šis ir labākais informācijas piegādes mehānisms 

interneta vidē, jo tas prasa ļoti maz pūļu gan no bibliotekāra, gan no lietotāja, kam ir tikai 

jāpierakstās uz bibliotēkas jaunumiem (19). Bibliotēkām, kuras seko līdzi jaunumiem 

dažādās datubāzēs vai citos resursos, tā ir iespēja ietaupīt laiku un nepārbaudīt, vai nav 

parādījies kas jauns. Tā vietā RSS programmatūra jaunumus piegādā uz norādīto adresi, un 

bibliotekārs vienmēr ir informēts par aktuālāko, līdzko parādās kādi jaunumi.  

Tomēr bibliotēkas vēl neizmanto visas RSS iespējas. Kompānija „BlogBridge” ir 

izstrādājusi produktu „BlogBridge Library”, kas ir programmatūra, ko instalē serverī un ar 

kuras palīdzību tiek organizēta bibliotēka. Šim pakalpojumam nākotnē vajadzētu aizstāt 

pārlūkošanu un meklēšanu bibliotēkas tīmekļa vietnē. „BlogBridge Library” un RSS, kas 

instalēts bibliotēkas sistēmā un bibliotēkas sociālajā tīklā, lietotājam ļaus izmantot vienu, 

pielāgotu, personificētu bibliotēkas tīmekļa vietni. Tā viņam piedāvās tikai interesējošo un 

vajadzīgo informāciju, izslēdzot nevajadzīgo (29).  

Mistri 

Latvijā šim resursam nav apstiprināta termina. No angļu valodas, „mashup” varētu 

tulkot kā „sajaukt”, „samaisīt”, tāpēc maģistra darba autore šī resursa apzīmēšanai latviešu 

valodā piedāvā vārdu „mistrs”, kas būtībā tieši to arī nozīmē - mistrojums, sajaukums.  

Mistrs (mashup) ir resurss, kas ir izveidots no diviem vai vairāk citiem resursiem. 

Piemēram, „Google Maps” savieno kartes informāciju ar lietotāju augšupielādētām 

fotogrāfijām. Mistrs saved kopā, manipulē un prezentē sarežģītas iekšējās attiecības starp 

dažādu informācijas avotu datiem, radot jaunu produktu (29). 

Mistru skaits un popularitāte ātri pieaug. Kā uzsver Dž.Maness, tad panākumu 

iemesls ir sinerģija, jo laba mistra saturs ir bagātāks nekā divu informācijas avotu sniegto 

datu summa, tas piedāvā lietotājam dziļāku informācijas resursu. Mistrs, iespējams, ir visu 

iepriekš aprakstīto tehnoloģiju pamatā. Tā ir jaukta programmatūra, kur divas vai vairākas 

tehnoloģijas vai servisi tiek sapludinātas vienā - pilnīgi jaunā. Piemēram, „Retrivr” apvieno 
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„Flickr” fotogrāfiju datubāzi ar eksperimentālu informācijas arhitektūras algoritmu, lai 

lietotāji varētu meklēt nevis pēc metadatiem, kas raksturo fotogrāfijas tehniskos parametrus, 

bet gan pēc objektu apraksta, kas redzami fotogrāfijā.  

Dž.Maness uzskata, ka arī `Bibliotēka 2.0` ir mistrs. Tā ir emuāra, vikija, 

straumējošas vides, satura pārvaldības, tiešsaistes ziņojumapmaiņas un sociālā tīkla 

sajaukums. `Bibliotēka 2.0` atceras lietotāju, kad tas ir piereģistrējies. Tā atļauj lietotājam 

labot OPAC datus un metadatus, pievieno lietotāja veidotus tagus, saglabā tiešsaistes 

sarunas ar bibliotekāru. Lietotājs savu profilu var padarīt daļēji vai pilnīgi publisku, tādējādi 

viņš var redzēt, kādi jautājumi interesē citus lietotājus, aizņemties vai aizdot tagus, un 

milzīgs lietotāju radīts katalogs ir apvienots ar tradicionālo (29).  

Iepriekš aprakstītās tehnoloģijas ir tikai ļoti neliela daļa no visa, ko piedāvā 

`Tīmeklis 2.0`. Minētās tehnoloģijas sevi jau ir paspējušas pierādīt un  iegūt lietotāju 

atzinību, taču ir jāatceras, ka `Tīmeklis 2.0` atrodas nemitīgā attīstībā un ir gandrīz 

neiespējami izsekot līdzi visiem jaunumiem, kas parādās tīmeklī. Eksperimentējot un 

meklējot arvien jaunus risinājumus, noteikti var atrast ko vērtīgu, izmantojamu, iespējams, 

pielāgojamu kādai konkrētai vajadzībai. Tāpēc iepriekš minēto uzskaitījumu nevar uzskatīt 

par pilnīgu vai situāciju raksturojošu, - tas ir tikai ieskats `Tīmekļa 2.0` pasaulē. 

2.4. Jautājuma izpētes pakāpe 

`Tīmekļa 2.0` tehnoloģiju izmantošana bibliotēkās, nepieciešamība, bibliotēkas 

lietotāju un bibliotekāru viedoklis, - tie ir temati, kuri pasaulē ir apskatīti vairākos pētījumos 

un analizēti dažādos aspektos. 

Nguijens Kongs Linhs (Nguyen Cuong Linh) pētījumā „Tīmekļa 2.0 iespēju 

izmantošana Austrālāzijas universitāšu bibliotēkās” (A survey of the application of Web 2.0 

in Australasian university libraries) pēc izstrādātas kritēriju kartes veicis kontentanalīzi šo 

bibliotēku tīmekļa vietnēs. Pētījuma mērķis bija identificēt tās `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas, 

kuras tiek izmantotas 47 analizētajās Austrālāzijas universitāšu bibliotēkās, kā arī izprast 

iemeslus to lietojumam. Rezultātā tika secināts, ka vidējais `Tīmekļa 2.0` tehnoloģiju 

izmantojums universitāšu bibliotēku vidē ir ļoti zems, taču divās trešdaļās no apskatītajām 

bibliotēkām kāda no tehnoloģijām tiek izmantota. Rezultāti parādīja, ka visvairāk tiek 

izmantota RSS tehnoloģija (ziņas par bibliotēkas jaunumiem un jaunajām grāmatām). 

Nākamā visbiežāk pielietotā tehnoloģija bija emuāri, kam sekoja aplādes un tiešsaistes 

ziņojumapmaiņa, kas arī bija vienīgās četras tehnoloģijas, kas tiek lietotas analizēto 

bibliotēku vidū (27). 
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Dongmeja Cao (Dongmei Cao) pētījumā „Ķīnas bibliotēkas - šī brīža situācija un 

attīstība” (Chinese Library 2.0: Status and Development) apskata situāciju Ķīnas un 

Taivānas bibliotēkās. Tika aptaujāti tie bibliotekāri un informācijas profesionāļi, kas ikdienā, 

veicot profesionālos pienākumus bibliotēkā vai personiskajām vajadzībām, izmanto 

`Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kuras tehnoloģijas tiek 

izmantotas un kā tas ietekmē bibliotēkas darbu. Aptauja bija tīmeklī balstīta (publicēta 

„Survey Monkey”), tika saņemtas 46 derīgas anketas, kuras tad arī veidoja pētījuma bāzi. 

Rezultāti parādīja, ka 93% no respondentiem bija izmantojuši `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas 

personiskajām vajadzībām. Visvairāk izmantoti bija emuāri un vikiji, kam seko RSS 

tehnoloģija un grāmatzīmju veidošana. Bibliotēkas darbā `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas bija 

izmantojuši 52% respondentu. Arī šeit vislietotākā tehnoloģija bija emuārs, kam sekoja 

vikijs un RSS. Pētniece arī skaidroja šo tehnoloģiju lietojuma nolūkus. Piemēram, RSS tika 

izmantots, lai informētu lietotājus par bibliotēkas jaunumiem. Emuāri ir veidoti, lai 

lietotājiem būtu iespēja komunicēt ar bibliotēkas darbiniekiem. Vikiji tika izmantoti, lai 

veidotu iekšējo zināšanu datubāzi vai komunikāciju platformu bibliotekāriem. Pētījuma 

rezultātā tika izdarīti arī secinājumi par to, kāda ietekme `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām ir uz 

bibliotēku. Minēti tādi aspekti kā: uzlabots bibliotēkas tēls, bibliotēkas pakalpojumi ir 

padarīti interaktīvāki un lietotājam ērtāki, uzlabota komunikācijas kvalitāte ar lietotājiem, 

aktivizēta informācijas plūsma starp dažādām bibliotēkas nodaļām u.tml. (8). 

Pētījumā „Akadēmiskās bibliotēkas, Facebook un MySpace, studentu skatījums: 

studentu viedokļa aptauja.”(Academic Libraries, Facebook and MySpace, and Student 

Outreach: A Survey of Student Opinion) tika aptaujāti 366 Valpraiso (Čīle) Universitātes 

pirmā kursa studenti, lai noskaidrotu, kāda ir viņu attieksme pret bibliotēkas profiliem 

sociālajos tīklos un kā viņi skatās uz iespēju, ka bibliotēka tajos sazinātos ar viņiem. 

Pētījums tika orientēts tieši uz Facebook izmantojamību komunikācijai starp bibliotēku un 

lietotājiem. Pēc veiktās aptaujas izrādījās, ka 92% respondentu ir profils Facebook, bet 

profils MySpace tikai 52%. Viens no jautājumiem, kas tika uzdots respondentiem: vai tie 

pievienotu bibliotēku savai draugu listei, ja bibliotēkas profils būtu sociālajā tīklā. 17% 

respondentu bija ļoti pozitīvi noskaņoti pret šādu ideju un teica, ka pat pirmie uzaicinātu 

bibliotēku pievienoties draugu pulkam. Lielais vairums jeb 58% teica, ka piekristu būt 

„draugos” ar bibliotēku, bet atlikušie 25% atzina, ka nepievienotu bibliotēku savam draugu 

pulkam. Arī attiecībā uz bibliotēkas paziņojumu sūtīšanu ar sociālo tīklu starpniecību 

respondentu domas dalījās. Daļa atzina, ka būtu priecīgi par šādu komunikāciju, citi, ka 

neņemtu vērā šādus sūtījumus. Galvenais secinājums - lietotāji ir pozitīvi noskaņoti pret 

bibliotēkas ienākšanu sociālajos tīklos, ja tas tiek izmantots konstruktīvu ziņojumu sūtīšanai, 
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nevis surogātpasta sūtījumiem. Tāpat tiek secināts, ka lielākas izredzes gūt panākumus un 

atbalstu šajā, virtuālajā vidē, būtu akadēmiskajām bibliotēkām, jo tieši jaunie cilvēki ir 

labākā mērķauditorija (11). 

“Tviteris: ievads mikroemuāru rakstīšanā medicīnas bibliotēku bibliotekāriem” 

(Twitter: an introduction to microblogging for health librarians) ir pētījums, kurā autori 

apskata tviteri kā vienu no lielākajiem `Tīmekļa 2.0` fenomeniem. Pētījumā apskatīta tvitera 

vēsturiskā attīstība un darbības principi. Pētnieki pievēršas tvitera izglītošanas potenciālam. 

Tviteris ir iespēja komunicēt ar savas nozares/intereses cilvēkiem visā pasaulē, būt 

informētam par aktualitātēm, tā ir iespēja vērsties pēc padoma utt. Pētījums ir vērsts uz 

tvitera iespēju raksturojumu medicīnas nozares bibliotekāriem. Autori uzsver, ka izvēle 

lietot vai nelietot šo sociālo tīklu ir atkarīga tikai no katras bibliotēkas, taču ignorēt tvitera 

potenciālu ir muļķīgi. Tāpēc svarīgi ir izvērtēt tā iespējas un ieguvumu lietojot (17). 

Džeina Sekere gadījuma izpētē „Bibliotēkas un Facebook” (Libraries and Facebook) 

pievērš uzmanību visām tām iespējām, kuras ir pieejamas Facebook vidē un ir domātas 

bibliotēkām. Pētījums tika veikts Lielbritānijā, tāpēc uzmanība bija vērsta arī uz Bibliotēku 

un informācijas speciālistu institūta jeb CILIP (The Chartered Institute of Library and 

Information Professionals ) aktivitātēm šajā vidē, piemēram, šī institūta veidotu domubiedru 

grupu karjeras attīstīšanai. Facebook ir ievietots meklēšanas logs JSTORE datubāzē, kā arī ir 

var veidot virtuālos grāmatu plauktus. Tie ir risinājumi, kas tiek piedāvāti, tāpēc pētnieces 

mērķis bija noskaidrot, cik aktīvi bibliotekāri izmanto dažādās sociālā tīkla sniegtās iespējas. 

Secinājums pētījuma izskaņā ir tāds, ka lietot Fecebook ir ļoti viegli. Viegli ir radīt jaunu 

saturu, domubiedru grupas, integrēt dažādas citas tīmekļa vietnes. Balstoties uz literatūras 

studijām un lietotāju pieredzi, autore piedāvā vairākus padomus, kurus bibliotekāram ņemt 

vērā, ja tās nolemj pievienoties šim sociālajam tīklam (42).  

Pētījumā „Divdesmit trīs soļi, lai apgūtu Bibliotēkas 2.0 tehnoloģiju lietojumu 

akadēmiskajā bibliotēkā„ (Twenty-three steps to learning Web 2.0 technologies in an 

academic library) autores Jūlija Grosa un Līna Leslija (Julia Gross, Lyn Leslie) ir 

izveidojušas 23 soļu plānu, kā secīgi vajadzētu iepazīties ar dažādajām `Tīmekļa 2.0` 

tehnoloģijām un kā tās integrēt bibliotēkas darbā. Pētījums ir balstīts uz projektu, kas tika 

veikts Edītes Kovanas (Edith Cowan) universitātē, Austrālijā. Projekta laikā ar `Tīmekļa 

2.0` iespējām tika iepazīstināti astoņi bibliotekāri, kas uzskatāmi par agrīnajiem 

adaptētājiem (pēc E.Rodžera). Mērķis bija apmācīt zinošus darbiniekus, kuri vēlāk spētu 

plānot bibliotēkas attīstību, iekļaujot tajā `Tīmekļa 2.0` iespējas. Emuāra vidē tika ievietota 

informācija un dažādi treniņu uzdevumi, kurus apmācāmie bibliotekāri veica, rakstīja 

komentārus, ieteikumus. Kā uzsver autores, cilvēki ir ļoti dažādi un dažādi ir to mācīšanās 
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paradumi. Tāpēc ir svarīgi, ka apmācībās nodrošina dažādas mācību materiālu formas - gan 

lasāmu tekstu, gan video, gan audio klipus. Sākotnēji veiktā apmācība bija pilotprojekts, pēc 

tā veiksmīgas realizācijas arī citiem interesentiem tika piedāvāta iespēja iziet šo apmācības 

kursu (18). 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē 2009.gadā Sigita Brice aizstāvēja 

maģistra darbu „Emuāri kā jauns informācijas resurss”. Pētījumā tika analizēta Latvijas 

bibliotēku emuāru kvalitāte, to loma un attīstības iespējas bibliotēkās. Autore pievērš 

uzmanību gan emuāra kā jauna informācijas resursa priekšrocībām, gan trūkumiem. Pētījumā 

tiek secināts, ka bibliotēku emuāri Latvijā gūst arvien lielāku popularitāti, tos veido nozares 

speciālisti un entuziasti. Noskaidrots arī emuāru veidotāju un lietotāju viedoklis. Emuāru 

kvalitāti autore vairākumā gadījumu atzīst par labu (6).  

2009.gadā aizstāvēts Ilvas Paideres bakalaura darbs „Folksonomijas kā informācijas 

apstrādes veids”, kurā autore apskatījusi tos Latvijas interneta portālus, kuros tiek piedāvāta 

folksonomijas iespēja, noskaidrojot, cik informatīvi ir piešķirtie atslēgvārdi un cik populāri 

tie ir lietotāju vidū. Pēc veiktās aptaujas, autore secina, ka aptaujātie cilvēki apzinās, ka, 

piešķirot atslēgvārdus, tiem jābūt informatīviem un materiālu raksturojošiem. Tomēr to 

piešķiršanu ietekmē dažādi faktori, piemēram, tā brīža emocionālais noskaņojums, personīgā 

attieksme u.tml. Tādēļ bieži vien pēc izvēlētajiem atslēgas vārdiem nav iespējams atrast 

vēlamo materiālu (36). 

2.5. Pozitīvas prakses piemēri akadēmisko bibliotēku vidē 

Pasaulē, akadēmisko bibliotēku vidē, netrūkst labu piemēru tam, kā izmantot 

`Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas bibliotēkās.  

Jēlas Universitātes bibliotēka http://www.library.yale.edu/ (Yale University Library) 

par jaunumiem informē ar RSS barotnes palīdzību. Pierakstoties uz RSS ziņu abonēšanu, 

iespējams izvēlēties konkrētu ziņu tematiku, piemēram, medicīna, jurisprudence, sociālās 

zinātnes (skat. 2.1.att.). 

 2.1.att. Jēlas Universitātes piedāvātās RSS ziņu barotnes 
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Līdzās tradicionālajām formām kontaktam ar bibliotēku tiek piedāvāta tiešsaistes 

ziņojumapmaiņa - gan izmantojot savu, jau lietoto programmu, gan arī bibliotēkas tīmekļa 

vietnē iebūvēto ziņojumapmaiņas saskarni. Tāpat saziņai iespējams izmantot bezmaksas 

īsziņu uzziņas. Lai informētu interesentus par bibliotēkas attīstību, komunicētu ar kolēģiem 

gan savā bibliotēkā, gan citās, bibliotēkas vadītāja jau divus gadus veido emuāru (46).  

Minesotas Universitātes bibliotēka (University of Minnesota library) 

http://www.lib.umn.edu/ nodrošina iespēju veidot emuārus universitātes fakultātēm, 

studentiem un pasniedzējiem. Bibliotēka uzskata, ka emuārs ir veids, kā dažādu interešu 

cilvēkiem atrast un sadzirdēt citam citu, komunicējot dalīties ar idejām, tādējādi tās attīstot. 

Emuāri tiek izmantoti arī kā jauna studiju forma, emuāru veidojot kādam konkrētam mācību 

uzdevumam. Uzsverot bibliotēkas lomu institūcijas vēstures un kultūras mantojuma 

saglabāšanā, bibliotēkas vadība uzskata, ka emuāri ir ļoti labs veids, kā to darīt. No 

bibliotēkas veidotās tīmekļa vietnes „UThink” iespējams sekot līdzi jaunākajiem emuāru 

ierakstiem, redzēt populārākos, meklēt arhīvā u.tml.(skat. 2.2.att.) Iespēju veidot emuāru 

(2010.gada maijs) bija izmantojuši 24835 autori, radot 9008 emuārus (47). 

 

2.2.att. Minesotas Universitātes bibliotēku emuāru tīmekļa vietnes saskarne 
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Daulingas (Dowling) Koledžas bibliotēka (Dowling College Library) 

http://library.dowling.edu/ aktīvi veido tīmekļa aplādes par dažādiem tematiem, piemēram, 

intervijas ar zinātniekiem, mācībspēkiem, tematiski ieraksti par vēsturi, aplādes saistītas ar 

bibliotēku u.tml. Bibliotēka izmanto tiešsaistes ziņojumapmaiņu, RSS barotni jaunumiem 

(14). Bibliotēka ir izveidojusi arī savu fotogaleriju „Flickr”, kurā tiek publicētas fotogrāfijas 

no dažādiem pasākumiem (http://www.flickr.com/photos/dclibrary/). Ir izveidotas arī 

vairākas galerijas, kas atspoguļo bibliotēkas iekšējo interjeru.  

Lofboro Universitātes bibliotēka (Loughborough University Library) 

http://www.lboro.ac.uk/library/ piedāvā vairākas `Tīmekļa 2.0` iespējas. Augstas kvalitātes 

video materiāli, kas ievietoti „YouTube” iepazīstina gan ar bibliotēkas vēsturisko attīstību, 

gan dažādiem veidiem, kā izmantot bibliotēkas pakalpojumus, piemēram, pašapkalpošanās 

sistēmu vai elektronisko katalogu (skat.2.3.att.).  

 

2.3.att. Lofboro Universitātes profils „YouTube” 

Sociālajā tīklā „Facebook” ir izveidota lietojumprogramma, kas piedāvā meklēšanas 

saskarni trīs dažādos bibliotēkas elektroniskajos katalogos. Fotogrāfiju portālā „Flickr.com”, 

līdzīgi kā Daulingas koledžai, arī Lofboro Universitātes bibliotēkai ir vairākas fotogalerijas, 

kas iepazīstina gan ar bibliotēkas ārpusi, gan iekštelpām un studiju vidi (28).  

Šādus pozitīvas prakses piemērus bibliotēku vidē iespējams atrast pietiekami daudz. 

Apskatīto bibliotēku pieredze liecina par to, ka tās ir sapratušas, cik būtiski ir izmantot 
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dažādas tehnoloģijas, lai pilnveidotu savus pakalpojumus, lai tos padarītu atraktīvākus un 

pieejamākus plašākai publikai.  

Secinājumi 

Būtiskākā pazīme, kas atšķir `Bibliotēku 1.0` no `Bibliotēkas 2.0`, ir attieksme. 

`Bibliotēka 2.0` ir pilnībā lietotājorientēta – tiek domāts par to, ko vēlas lietotājs un kā 

bibliotēka var palīdzēt. `Bibliotēkā 2.0` tās saturu veido bibliotekārs kopā ar lietotāju, radot 

modeli, kas abiem šķiet vislabākais. Šī, jaunā bibliotēka, ir tradicionālo bibliotēkas 

pakalpojumu un inovatīvo `Tīmekļa 2.0` servisu sajaukums. Bibliotēka ir saturā bagāta, 

interaktīva un sabiedriski aktīva. Bibliotekārs šajā bibliotēkā ir aktīvs, zinošs par jaunākajām 

tehnoloģijām, attīstības tendencēm. Bibliotekārs vēlas strādāt ar inovācijām – tās izmēģināt, 

pielāgot, viņš nebaidās eksperimentēt un iniciēt idejas.  

Dažādu lietojumprogrammu un tehnoloģisko risinājumu uzskaitījumu, kas šobrīd ir 

aktuāli un būtu izmantojami arī bibliotēkās, varētu izveidot garu, tomēr tas nekad nebūtu 

pilnīgs, jo gandrīz katru dienu tiek izdomāts kaut kas jauns. Tāpat ir tehnoloģijas un 

programmas, kas dažādu iemeslu dēļ zaudē savu aktualitāti, to vietā nāk citas – labākas. Cik 

daudz no visām iespējām būtu jāizmanto bibliotēkās, ir atkarīgs no katras bibliotēkas 

vēlmēm, vajadzībām. Tā lielā mērā ir eksperimentēšana, jo ne viss, kas veiksmīgi strādā 

vienā bibliotēkā, tāds būs arī citā. No vienas puses, ir pakalpojuma sniedzējs - bibliotēka, bet 

no otras lietotājs, kurš varbūt ne vienmēr ir gatavs tik inovatīvām komunikācijas formām. 

Tomēr nenoliedzami, ka kopumā visas minētās un vēl pat neizgudrotās `Tīmekļa 2.0` 

tehnoloģijas ir radījušas un vēl radīs patstāvīgas un būtiskas izmaiņas bibliotēku vidē. 

Bibliotēku kolekcijas mainīsies un kļūs daudz interaktīvākas un pieejamākas. Mainīsies 

bibliotēku pakalpojumi un veids, kā bibliotēkas komunicē ar saviem lietotājiem.  
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3. AKADĒMISKO, ZINĀTNISKO UN SPECIĀLO 
BIBLIOTĒKU TĪMEKĻA RESURSU ANALĪZE 

3.1. Tīmekļa resursu analīzes metodoloģija (kontentanalīze) 

Pirmo reizi kontentanalīze sociālā pētījumā tika izmantota pēc 2.pasaules kara, kad 

amerikāņu sociologi kvantitatīvi un sistemātiski aprakstīja un analizēja propagandu saturošu 

komunikāciju saturu, lai izprastu nacisma augošo ietekmi un pēckara bailes no komunisma 

(45). 

Kontentanalīze ir informācijas apstrāde, kurā komunikāciju saturs tiek sadalīts 

fragmentos ar objektīviem un sistemātiskiem kritērijiem. Ar tās palīdzību objektīvi var 

izdarīt secinājumus par galveno tekstu, ņemot vērā kontekstu (39). 

Freds Kerlingers (Fred Kerlinger) kontentanalīzi definē, balstoties uz trīs 

konceptiem. 

1. Kontentanalīze ir sistemātiska. Tas nozīmē, ka analizējamais teksts ir 

izvēlēts pēc skaidri formulētiem noteikumiem. Izvēle ir balstīta uz 

vienādiem nosacījumiem. 

2. Kontentanalīze ir objektīva. Tas nozīmē, ka pētnieka personība un uzskati to 

nekādā veidā nedrīkst ietekmēt. Klasifikācijas noteikumi un definīcijas ir 

jāizstrādā tā, lai cits pētnieks, kas atkārtotu šo procesu, iegūtu tos pašus 

rezultātus. 

3. Kontentanalīze ir kvantitatīva. Kontentanalīzes galvenais mērķis ir precīzi 

atspoguļot galvenos ziņojumus. Kvantitatīvi rezultāti ļauj pētniekam 

apkopot rezultātus un gala ziņojumā izteikties daudz skaidrāk un konkrētāk 

(48).  

A.Kroplijs un M.Raščevska uzskata, ka kontentanalīzi kā pētniecības metodi var 

izmantot gan kvalitatīvai, gan kvantitatīvai izpētei. Kvalitatīvās analīzes mērķis ir noteikt 

stāstījuma nozīmi, iedziļināties saturā. Šī iemesla dēļ analīze ir saturā balstīta. Parasti 

kontentanalīzei tiek pakļauti rakstveida teksti. Lai analizētu dokumentus vai resursu, 

kontentanalīzē to saturu sadala fragmentos un veic kodēšanu (21). 

Džons Būvers (John Bowers) raksta, ka parasti kontentanalīze sastāv no šādiem 

soļiem (32): 

1. galvenās hipotēzes izvirzīšana; 

2. ziņojumu paraugu atlasīšana; 

3. kategoriju un objektu atlasīšana; 

4. vērtēšanas procesa formulēšana; 
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5. kontrolpiemēru atlasīšana; 

6. galvenās hipotēzes pārformulēšana; 

7. kritēriju atlase; 

8. kārtošana tabulās; 

9. kritēriju lietošana. 

Veidojot analīzes kritērijus, jāņem vērā, ka tiem ir jāatspoguļo pētījuma mērķis, jābūt 

vispusīgiem, neatkarīgiem, savstarpēji nesaistītiem un veidotiem pēc vieniem klasifikācijas 

principiem (21). 

Maģistra darbā ar kontentanalīzes palīdzību ir analizēta dažādu `Tīmekļa 2.0` 

tehnoloģiju un lietojumprogrammu izmantošana Latvijas akadēmisko, zinātnisko un 

speciālo bibliotēku tīmekļa vietnēs un citos ar bibliotēkām saistītajos resursos. Balstoties uz 

teorētiskās literatūras un citu pētījumu studijām, tika izveidota kritēriju karte (skat. 

1.pielikumu), pēc kuras tika vērtēta situācija ar `Tīmekļa 2.0` tehnoloģiju pielietojumu 

bibliotēku vidē. Izvēlētās tehnoloģijas šobrīd jau ir pierādījušas savu aktualitāti un lietderību 

un ir uzskatāmas par `Bibliotēkas 2.0` veidotājām. Tās aprakstītas pētījuma otrajā nodaļā. 

Rezultāti ir iegūti, novērtējot tādus resursus kā, piemēram, RSS barotnes, emuāri, sociālie 

tīkli, tiešsaistes ziņojumapmaiņas serviss u.tml.  

3.2. Tīmekļa resursu analīzes izklāsts 

Pēc Kultūras Ministrijas datiem, Latvijā ir 23 akreditētas bibliotēkas, kas ietilpst 

kategorijā akadēmiskās, zinātniskās vai speciālās bibliotēkas (4). Tās ir:  

1. Baltijas Starptautiskās akadēmijas bibliotēka -

http://bsa.edu.lv/lang/lat/biblioteka.htm   

2. Banku augstskolas bibliotēka - http://www.ba.lv/studentiem/biblioteka  

3. Daugavpils Universitātes bibliotēka - http://du.lv/lv/biblioteka   

4. J.Vītola Mūzikas akadēmijas bibliotēka - 

http://www.jvlma.lv/latvian/page/927.html  

5. Juridiskās koledžas bibliotēka - 

http://www.juridiskakoledza.apollo.lv/Biblioteka/biblioteka.htm  

6. Latvijas Kultūras koledžas bibliotēka - 

http://www.kulturaskoledza.lv/?l=1&m=1&s=126  

7. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka - 

http://llufb.llu.lv/  

8. Latvijas Nacionālā bibliotēka - http://www.lnb.lv/lv/visparigi/aktualitates  
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9. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas bibliotēka - 

http://www.lspa.lv/htm/lv/biblioteka.htm   

10. Latvijas Universitātes bibliotēka - http://www.lu.lv/biblioteka/  

11. Liepājas Universitātes bibliotēka - 

http://www.liepu.lv/index.php?lapa=biblioteka  

12. LR Saeimas bibliotēka - http://www.saeima.lv/ (nav bibliotēkas sadaļas) 

13. Patentu tehniskā bibliotēka - http://www.patbib.gov.lv/   

14. Rēzeknes augstskolas bibliotēka - 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=4&p2=412  

15. Rīgas Ekonomikas augstskolas bibliotēka - http://www.sseriga.edu.lv/about-

library  

16. Rīgas Juridiskās augstskolas Juridiskā bibliotēka - 

http://www.rgsl.edu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=56&I

temid=114  

17. Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēka - 

http://www.rmkoledza.lv/lv/stundu_saraksts_maszinibas  

18. Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka - http://www.rsu.lv/biblioteka  

19. Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēka - 

http://www.rtu.lv/component/option,com_newsbox/task,view/id,7/Itemid,7/la

ng,lv/  

20. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas bibliotēka - 

http://www2.112.lv/ucak/?page=7  

21. Valsts robežsardzes koledžas bibliotēka - 

http://www.vrk.rs.gov.lv/main.php?sadala=80&m=8  

22. Ventspils Augstskolas bibliotēka - 

http://www.biblioteka.ventspils.lv/augstskolas_biblioteka/zina/1415  

23. Vidzemes Augstskolas bibliotēka - http://www.va.lv/lv/biblioteka  

`Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas, kuru klātesamība bibliotēku resursos/pakalpojumos 

vērtēta, ir: vikiji, RSS barotnes, emuāri, sociālie tīkli, tiešsaistes ziņojumapmaiņas serviss, 

tīmekļa apraides un mistri.  

Tikai piecu bibliotēku gadījumā (no visām 23 bibliotēkām) bija iespējams konstatēt 

kādas `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas klātesamību. Fakts, ka tikai 20% bibliotēku tiek izmantota 

kaut vai viena no `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām, labi raksturo kopējo situāciju Latvijas AZSB 

vidē, proti, ka tehnoloģiju apgūšana un integrēšana bibliotēkas pakalpojumos notiek ļoti lēni 

un negribīgi. Bibliotēkas, kurās tiek izmantota kāda no `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām, ir: 
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Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Latvijas Universitātes bibliotēka (LUB), Patentu 

tehniskā bibliotēka (PTB), Vidzemes Augstskolas bibliotēka (ViAB) un Ventspils 

Augstskolas bibliotēka (VeAB). Šo bibliotēku resursi tad tika vērtēti jau detalizētāk, 

skaidrojot, kādiem mērķiem `Tīmekļa 2.0` tehnoloģija tiek lietota, kā tā tiek prezentēta utt. 

Vērtēšanai kopumā ir izmantoti 86 kritēriji. Par atbilstību kādam no tiem bibliotēka saņēma 

1 punktu. Punktu sadalījums ir šāds (skat. 1.pielikumu): 

 LNB - 30 punkti 

 PTB - 22 punkti  

 LUB - 14 punkti 

 ViAB - 4 punkti 

 VeAB - 1 punkti 

Punktu sadalījums atspoguļo kopējo situāciju, taču katrai bibliotēkai ir kāda 

specifika, kas ļāva vai neļāva iegūt punktus, vai robeža starp to bija grūti nosakāma. 

Turpmāk pētījuma izklāsta daļā par to tiks runāts vairāk.  

Augstskolu bibliotēkām parasti nav sava tīmekļa vietne, ir tikai atsevišķa sadaļa 

kopīgajā augstskolas vai fakultātes tīmekļa vietnē. Vienīgi LLU Fundamentālajai bibliotēkai 

ir atsevišķa, no augstskolas atdalīta tīmekļa vietne. Savukārt Ventspils Augstskolas 

bibliotēkai ir sadaļa par bibliotēku augstskolas tīmekļa vietnē, kā arī sadaļa Ventspils 

bibliotēkas tīmekļa vietnē, jo augstskolas bibliotēka ir viena no piecām struktūrvienībām 

Ventspils bibliotēkai (skat.3.1.att. un 3.2.att.).  

 

3.1.att. Bibliotēkas sadaļa Ventspils Augstskolas tīmekļa vietnē 
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3.2.att. Ventspils Augstskolas bibliotēkas sadaļa Ventspils bibliotēkas tīmekļa vietnē. 

Vairākās augstskolu tīmekļa vietnēs ir izmantotas `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas, 

piemēram, RSS barotne augstskolas jaunumiem vai tvitera profils, tomēr, tā kā tas 

neattiecas tieši uz bibliotēku, bet gan uz organizāciju kopumā, tad šādos gadījumos 

bibliotēka punktu nesaņēma. Sava, atsevišķa, no citas institūcijas neatkarīga tīmekļa vietne, 

protams, ir Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un Patentu tehniskajai bibliotēkai. Kā intervijā 

maģistra darba autorei uzsvēra LNB sabiedrisko attiecību speciāliste Signe Valtiņa 1, tad 

tieši tīmekļa vietne ir primārā bibliotēkas seja, nevis kāds no sociālajiem tīkliem, emuārs vai 

tml. Cits jautājums ir, cik šī tīmekļa vietne ir laba, ērta un funkcionāla. LNB gadījumā, ir 

apzināta situācija un secināts, ka esošā tīmekļa vietne nav funkcionāla, tāpēc darba grupa 

strādā pie jaunas tīmekļa vietnes koncepcijas. Šobrīd lielai daļai bibliotēku pirmajā lapā ir 

bibliotēkas jaunumi, taču LNB pētījumā tika noskaidrots, ka apmeklētājs tīmekļa vietnē 

vispirms grib redzēt darba laiku un elektronisko kopkatalogu, kam tad arī būtu jāatrodas 

sākumlapā. Šāds princips būtu jāņem vērā arī citām bibliotēkām, kurām ir atvēlēta tikai 

sadaļa kopīgā organizācijas tīmekļa vietnē. Primārais jautājums par ko ir jādomā - ko vēlas 

zināt lietotājs. 

                                                

1 Lai iegūtu eksperta viedokli saistībā ar maģistra darba pētījumā analizēto jautājumu, tika veiktas divas 
ekspertintervijas - ar LNB PR speciālisti Signi Valtiņu un v/a “KIS” sistēmas administratoru un emuāra 
„Bibliotēka 2.0” autoru Jāni Ziediņu. Metodes apraksts apakšnodaļā 5.1. Interviju pilnie teksti 
apskatāmi pielikumos nr.2 (S.Valtiņa) un nr.3.(J.Ziediņš).  
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Pēc AZSB tīmekļa vietņu un ar to saistīto resursu analīzes jāsecina, ka pati 

populārākā `Tīmekļa 2.0` tehnoloģija Latvijas AZSB vidē ir RSS barotnes jeb RSS kanāli, - 

tos izmanto visas piecas bibliotēkas. Tas ir veids, kā bibliotēkas informē par savām 

aktualitātēm - pasākumiem, jaunajām grāmatām, datubāzēm u.tml. Parasti RSS abonēšanas 

iespēja tiek piedāvāta aktualitāšu sadaļai, bez iespējas jaunumus saņemt pa atsevišķiem 

tematiem. LU gadījumā, universitātes tīmekļa vietne kopumā nepiedāvā RSS tehnoloģiju, 

taču Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka piedāvā, turklāt RSS ir pieejams tikai bibliotēkas 

ziņām, fakultātes tīmekļa vietne kopumā šādu iespēju nenodrošina (skat.3.3.att.).  

 

3.3.att. Bibliotēkas sadaļa LU Sociālo zinātņu fakultātes tīmekļa vietnē  

Arī Vidzemes Augstskolas bibliotēkas tīmekļa vietnē nav RSS barotnes, taču 

Valmieras Integrētā bibliotēka RSS nodrošina, turklāt pat divās sadaļās - gan bibliotēkas 

jaunumiem, gan aktualitātēm bibliotekāriem.  

Interesants risinājums ir arī Patentu tehniskās bibliotēkas tīmekļa vietnē. RSS 

barotnes ir gan bibliotēkas pamata tīmekļa vietnē, gan uz emuāra platformas veidotajā 

„Virtuālajā uzziņu dienestā” un emuārā „Jaunumi Patentu tehniskajā bibliotēkā”. Vēl viens 

Patentu tehniskās bibliotēkas veidots resurss ir paneļlapa (www.netvibes.com/patentu-
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biblioteka#Patentu_informacija), kas radīts no RSS barotnēm un apkopo informāciju par 

jaunumiem gan pašā bibliotēkā, gan citās patentu bibliotēkās visā pasaulē (37) 

(skat.3.4.att.). Šis ir ļoti labs piemērs tam, ko vēl iespējams izdarīt, izmantojot RSS 

tehnoloģiju. Ir radīts labs resurss, kas no daudzām atsevišķām tīmekļa vietnēm vienkopus 

saved aktuālākās un svarīgākās ziņas par konkrēto tematiku, tādējādi radot jaunu bibliotēkas 

informācijas resursu. Jāpiebilst, ka arī šai resursa RSS barotnei iespējams pierakstīties 

(abonēt).  

 

3.4. att. Patentu tehniskās bibliotēkas paneļlapa 

LNB RSS barotnes piedāvā gan no bibliotēkas tīmekļa vietnes aktualitāšu sadaļas, 

gan bibliotēkas emuāra - atsevišķi RSS rakstiem un RSS komentāriem. LNB aktīvi izmanto 

arī savu profilu fotogrāfiju publicēšanas portālā „Flickr”, no kura tad arī ir iespējams 

saņemt ziņas par LNB aktivitātēm, proti, jaunām fotogalerijām.  

Ņemot vērā to, cik vienkārši RSS pakalpojumu ir nodrošināt un ērti izmantot, 

visticamāk, ka šī iespēja kļūs aizvien populārāka - gan piedāvājuma, gan pieprasījuma ziņā.  

Emuārus veido tikai divas no visām AZSB, proti, LNB un PTB. LNB savā emuārā 

par sevi raksta: „[..]stāstām par to, kas notiek bibliotēkā, kā tā attīstās, par iespējām, kas 

 pieejamas bibliotēkas lietotājiem, skaidrojam problēmas, rakstām savas pārdomas, 

iespaidus un izsakām viedokļus” (25). LNB emuārs ir ļoti dinamisks, regulāri tiek ievietoti 
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jauni raksti, lasītāji raksta komentārus. Pieejams labi strukturēts rakstu arhīvs, tematiskais 

sadalījums (skat.3.5.att.). LNB emuārs ir atvērts ne tikai bibliotēkas darbiniekiem, bet 

jebkuram, kam ir ko teikt par tematu - bibliotēkas, lasīšana, grāmatas, kultūra. Tas 

ievērojami paplašina emuāra lasītāju loku, jo temati ir dažādi. Kā atzina S.Valtiņa, emuāra 

raksti netiek ļoti aktīvi komentēti, taču, jo raksts ir interesantāks un atraktīvāks, jo vairāk 

cilvēku tas spēj uzrunāt, jo vairāk tam ir komentāru.  

 

3.5. att. Latvijas Nacionālās bibliotēkas emuārs 

Kā minēts iepriekš, Patentu tehniskā bibliotēka veido divus emuārus - viens ir par 

aktualitātēm bibliotēkā, otrs veidojas no lasītāju uzdotajiem jautājumiem. Tāpat kā LNB 

emuārs, tas ir apmēram divus gadus vecs (abi izveidoti 2008.gadā), un tāpat kā LNB 

emuārā, arī šeit ir aptuveni 100 rakstu. Tomēr Patentu bibliotēkas emuārā tie tikpat kā 

netiek komentēti, ko varētu skaidrot ar to, ka ieraksti šajā emuārā ir par daudz 

specifiskākiem tematiem nekā LNB gadījumā. Abas bibliotēkas savos emuāros pievieno arī 

tagus (nekontrolētos atslēgvārdus), veidojot atslēgvārdu sarakstus, pēc kuriem lietotājam ir 

vieglāk saprast, par ko ir konkrētais raksts, vai arī orientēties emuāra rakstu arhīvā. 

Lietotājiem tagus nav iespējams pievienot nevienā no apskatītajiem resursiem. 

Pēc AZSB tīmekļa resursu analīzes jāsecina, ka neviena bibliotēka vēl nav sākusi 

izmantot tīmekļa aplādes kā rīku, lai, piemēram, parādītu, kā pareizāk un efektīvāk izmantot 

bibliotēkas resursus. Nekas neliecina arī par to, ka bibliotēka savā krājumā apkopotu citu 
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veidotas tīmekļa aplādes. To varētu skaidrot ar to, ka šobrīd Latvijā tas nav ieguvis plašu 

popularitāti arī citās nozarēs. Kā minēts iepriekš, ārzemju bibliotēku pieredze rāda, ka 

aplādes bibliotēka var gatavot par sevi, saviem resursiem, pakalpojumiem vai, piemēram, 

ierakstot intervijas ar zinātniekiem, pasniedzējiem. No šiem materiāliem tad bibliotēka var 

veidot atsevišķu mediatēku par dažādiem tematiem, tādējādi radot iespēju studentiem studēt 

un iegūt informāciju interaktīvākā veidā.  

Vēl viena `Tīmekļa 2.0` tehnoloģija, kuru neizmanto neviena no apskatītajām 

bibliotēkām, ir vikiji. Akadēmiskā vidē tā ir vēl viena neizmantota iespēja, kā veidot 

sadarbību starp bibliotēku, lietotāju un, piemēram, pasniedzēju.  

Divas no bibliotēkām, Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas, piedāvā 

saziņai izmantot tiešsaistes ziņojumapmaiņas servisu, kas abos gadījumos ir „Skype”. LU 

tīmekļa vietnes bibliotēkas sadaļā ir skaidri norādīts, kā izmantot „Skype”: „Uzziņas par 

darba laikiem, kontaktiem, datubāzēm un citu informāciju, lūdzu, jautājiet LU Bibliotēkas 

konsultantam, bet par pagarināšanas iespējām un citiem jautājumiem konkrētās nozares 

bibliotēkas darbiniekam” (16). Tāpat ir norādīts, ka pakalpojums pieejams atbilstoši katras 

bibliotēkas darba laikam. Savukārt Vidzemes Augstskolas tīmekļa vietnes bibliotēkas sadaļā 

nav norādīta nekāda informācija par to, kā, kad un kādos gadījumos izmantot „Skype”, ir 

tikai programmas ikoniņa kontaktu sadaļā. Šāds informācijas apjoms noteikti neveicina šīs 

komunikāciju formas attīstību šajā bibliotēkā. 

Jau populārāki un atzītāki ir bibliotēku profili sociālajos tīklos. No apskatītajām 

AZSB sociālajos tīklos aktīvas ir trīs bibliotēkas - LNB, PTB un LUB SZF filiālbibliotēka. 

Visvairāk profilu ir Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, tie ir „Draugiem.lv”, 

„Facebook.com”, „Twitter.com” un „Flickr.com”. LNB ir vienīgā Latvijas bibliotēka, kurai 

ir profils pasaulē populārajā „Facebook.com”, kas arī būtu saprotams, ka valsts galvenā 

bibliotēka sevi prezentē starptautiski (skat.3.6.att.). 

Tomēr LNB ir arī vienīgā no AZSB vidus, kurai ir profils Latvijā populārākajā 

sociālajā tīklā - „Draugiem.lv”. Bibliotēkas aktivitātēm šeit seko apmēram 80 cilvēku. 

Ņemot vērā ļoti lielo reģistrēto cilvēku skaitu šajā portālā, 80 ir ļoti mazs cipars, taču tā kā 

bibliotēkas profils ir aktīvs tikai no 2009.gada oktobra, iespējams, ka sekotāju skaits vēl 

palielināsies.  
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3.6. att. Latvijas Nacionālās bibliotēkas profils Facebook 

Šobrīd (2010.g. marts) sociālajā tīklā „Twitter.com” ir reģistrējušās 20 Latvijas 

bibliotēkas, trīs no tām ir pieskaitāmas AZSB grupai. Patentu tehniskās bibliotēkas tvītiem 

ir 80 lasītāju, LUB SZF filiālbibliotēkai 98, bet LNB 728 lasītāji. PTB un LUB SZF 

gadījumā komunikācija lielākoties ir vienvirziena, proti, bibliotēka informē par savām 

aktualitātēm, taču nav atgriezeniskās saites no lietotājiem/lasītājiem. LNB tvitera profilā 

notiek salīdzinoši aktīva sarakste starp bibliotēku un lietotājiem, kopā ar tvitera lietotājiem 

tiek rīkotas diskusijas, notiek viedokļu apmaiņa (skat.3.7.att.). 

Kā pastāstīja S.Valtiņa, tvitera profils bija pirmais LNB profils sociālajos medijos. 

Tvitera vidē LNB bija arī viens no pirmajiem korporatīvajiem profiliem (pēc LTV 

Panorāmas), kas sāka apgūt šo sociālo tīklu. No 2008.gada šī ir izveidojusies par ļoti 

efektīvu komunikācijas vidi un kā atzina S.Valtiņa, šobrīd tviteris ir pats dinamiskākais no 

medijiem.  
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3.7. att. Latvijas Nacionālās bibliotēkas profils tviterī 

Savukārt fotogrāfiju servisā „Flickr.com” LNB kopš 2009.gada septembra ir 

ievietojusi aptuveni 200 fotogrāfiju, tādējādi atspoguļojot bibliotēkā notikušos pasākumus, 

ļaujot fotogrāfijas komentēt, lejupielādēt, grupēt u.tml. „Flickr.com” ir resurss, kurā tāpat kā 

emuāros ir iespējams rakstiem, vai šajā gadījumā fotogrāfijām, pievienot tagus. LNB to arī 

dara, kategorizējot savas fotogrāfijas ar tādiem atslēgvārdiem kā „bibliotēka”, „e-grāmata” 

u.tml.  

Neviena bibliotēka nav izveidojusi ceļvedi, balstītu uz grāmatzīmēm, kas 

kategorizētas pa tematiem. Tā ir neizmantota iespēja būt par labu, vērtīgu resursu ieteicēju 

saviem lietotājiem, vai arī veids, kā atklāt arvien jaunus resursus.  

Secinājumi 

Vai bibliotēkā kopumā kaut kas mainās, izmantojot `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas? 

Pētījuma autore uzskata, ka vispirms tā ir attieksme. Pašiem pret sevi, pret lietotāju. Šāda 

aktivitāte liecina par bibliotēku kā modernu, aktīvu un dinamisku iestādi. Reāls piemērs tam 

ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, kura, ņemot vērā dažādās iepriekšminētās aktivitātes, ir 

mainījusi savu tēlu un kļuvusi sabiedriski aktīva, pamanāma un moderna. Tiek veidots 
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dialogs ar sabiedrību, turklāt, pateicoties aktivitātei sociālajos tīklos, tiek uzrunāta tāda 

auditorijas daļa, kas citādi būtu grūti sasniedzama. S.Valtiņa intervijā sacīja: „Internets ir kā 

papildu kanāls tradicionālajiem mediju kanāliem, tostarp tiešajam mārketingam, un to 

nevajadzētu uztvert kā pašmērķi. Taču mūsdienās ignorēt sociālos medijus arī nav gudri un 

tālredzīgi, jo tajos ir būtiska bibliotēkas auditorijas daļa – jaunieši, viedokļu līderi, mediju 

pārstāvji, ar kultūru un ekonomiku saistīti cilvēki, kas var tavu vēstījumu nodot tālāk. 

Domāju, ka sociālie tīkli nākotnē tikai paplašināsies un tiem būs arvien lielāka nozīme 

auditorijas sasniegšanā.” 

Pēc bibliotēku tīmekļa resursu analīzes jāsecina, ka kopējā situācija `Tīmekļa 2.0` 

izmantojuma ziņā nav iepriecinoša. Meklējot tam iemeslus, jautājums, kā izskaidrot šādu 

AZSB zemo aktivitāti, tika uzdots arī abiem aptaujātajiem ekspertiem. Abi atzina, ka 

vissvarīgākais aspekts ir personālijas bibliotēkā. Ja ir vismaz viens cilvēks, kurš interesējas 

par šīm iespējām, par to runā, vēlas izmēģināt, viņš, iespējams, arī iedvesmo citus. Daudzās 

bibliotēkās acīmredzot šādu cilvēku trūkst. Vēl būtiska loma ir vadības attieksmei. Cik 

labprāt tā uzklausa savus padotos, ņem vērā viņu priekšlikumus, ļauj brīvi iniciēt dažādus 

projektus u.tml. Ja attieksme nav tik labvēlīga, ja vadība ir skeptiski noskaņota pret 

inovācijām, tad arī bibliotekāram ir grūti kaut ko mainīt un iniciatīva ātri tiek apslāpēta. Kā 

atzīmēja J.Ziediņš, bieži vien aktīvākas ir mazās bibliotēkas, kur strādā viens vai divi 

cilvēki. Lielā kolektīvā cilvēks, iespējams, neredz motivāciju - „kāpēc man būtu tas jādara, 

lai dara kāds cits”. Mazo bibliotēku bibliotekāri paši izdomā, paši realizē. No vienas puses, 

AZSB vidē lielākoties ir lielas bibliotēkas, kas, iespējams, vēl iekļautas kādā lielākā 

struktūrā. No otras puses - akadēmiskā vide it ļoti pateicīga inovāciju izplatībai, jo šeit ir 

jauni cilvēki, studējošie, kas ir raduši izmēģināt, mācīties un lielākoties pozitīvi reaģē uz 

jaunumiem.  

 Vislabākā situācija šobrīd viennozīmīgi ir Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kas jau 

ir ieņēmusi stabilu vietu Latvijas sociālo mediju vidē un kas aktīvi izmanto `Tīmekļa 2.0` 

tehnoloģijas. Protams, jāņem vērā, ka tā ir bibliotēka, kurai ir sabiedrisko attiecību (PR) 

speciālisti, kas var strādāt ar šo tehnoloģiju attīstību. Tomēr LNB ir piemērs, no kura citas 

Latvijas bibliotēkas varētu mācīties un iedvesmoties.  
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4. BIBLIOTEKĀRU UN BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU 
VIEDOKĻA ANALĪZE 

4.1. Viedokļa analīzes metodoloģija 

Daļēji strukturēta ekspertintervija 

Brūss Bērdžers (Bruce Berg) atzīmē, ka, veicot daļēji strukturēto interviju, 

pētniekam jau ir kādas zināšanas par galvenajiem jautājumiem un vīzija par to, ko no 

intervijas sagaidīt, vai arī vēlme ierobežot interviju ar noteiktu apjomu. Saruna tiek 

ierosināta ar diezgan plašu atvērtu jautājumu vai pamudinājumu, kas tomēr virza sarunu 

noteiktā tematā. Intervijā tiek izmantots neliels skaits vispārīgo jautājumu vai ievirzošo 

tematu. Daļēji strukturētajās intervijās iepriekš tiek sagatavoti jautājumi, kas respondentam 

tiek uzdoti noteiktā secībā, taču intervētājam ir tiesības uzdot papildu jautājumus, tādējādi 

iegūstot daudz izsmeļošākas atbildes uz sagatavotajiem jautājumiem (3).  

Intervētājam ir svarīgi kontrolēt intervijas gaitu, taču vienlaikus spēt piemēroties tās 

gaitai. Intervējot ir jābūt neitrālā pozīcijā, lai neietekmētu intervējamā pausto viedokli un tas 

būtu iespējami objektīvs (43).  

Maģistra darba pētījumā intervija kā pētniecības metode ir izmantota, lai iegūtu 

ekspertu viedokli saistībā ar pētījuma tematu. Intervijas ir veiktas pēc kontentanalīzes 

izpētes, kā arī aptaujas rezultātu apkopošanas, lai ar tiem varētu iepazīstināt respondentus un 

uzzinātu viņu viedokli par konkrētiem aspektiem. 

Intervijas ir veiktas ar diviem ekspertiem. Viens eksperts ir Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Signe Valtiņa, kas LNB atbild par visu 

bibliotēkas profilu, kuri izveidoti sociālajos tīklos, uzturēšanu, administrēšanu, konceptuālo 

attīstību. Tā kā kontentanalīzes pētījuma rezultātā tika secināts, ka LNB ir izteikts līderis 

`Tīmekļa 2.0` resursu izmantošanā Latvijas AZSB vidē, tad autorei likās svarīgi runāt ar 

Signi Valtiņu un noskaidrot viņas pieredzi un redzējumu šajā jomā (skat. pielikumu nr.2). 

Otrs intervētais eksperts ir valsts aģentūras Kultūras informācijas sistēmas speciālists 

Jānis Ziediņš. Viņš 2007.gada maijā izveidoja emuāru Bibliotēka 2.0 (www.b20.lv) ar mērķi 

Latvijā ieviest terminu `Bibliotēka 2.0`, kā arī bibliotēku nozares speciālistus informēt par 

jaunākajām tendencēm un aktualitātēm tehnoloģiju attīstībā saistībā ar bibliotēkām. Tādējādi 

Jānis Ziediņš ir uzskatāms par nozīmīgu ekspertu `Bibliotēka 2.0` jautājumā (6, 108.lp.) 

(skat. pielikumu nr.3). 
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Aptauja 

Tīmeklī balstīta aptauja ir veidota kā tīmekļa vietne, kas ļauj respondentam tai 

piekļūt no jebkuras vietas, izmantojot internetu. Šāda aptaujas metode tiek izmantota, lai 

sasniegtu iespējami daudz respondentu. Iespējams uzskaitīt virkni priekšrocību, kas piemīt 

šai datu vākšanas metodei. Pētnieki Kolins Kehovs un Džims Pitkovs (Colleen Kehoe, Jim 

Pitkow) uzskata, ka tīmeklī balstīta aptauja respondentiem var šķist ērtāka, vienkāršāk 

uztverama, jo ļauj izmantot dažādas programmēšanas valodas, lai radītu vizuāli pievilcīgu 

saskarni, kas uzrunā respondentu un veicina tā vēlmi aizpildīt anketu. Vēl viena priekšrocība 

ir iespēja anketu pildīt jebkurā vietā, kur vien pieejams internets, un jebkurā laikā, kad 

respondentam ir ērtāk. Veicot tīmeklī balstītu aptauju, līdz minimumam ir samazinātas 

aptaujas izmaksas, kā arī sasniegta maksimāla anonimitāte, ja respondents izvēlas palikt 

anonīms. Tāpat ir iespējams iegūt godīgākas atbildes, jo nav intervētāja klātbūtnes, kas 

potenciāli var ietekmēt respondentu. Intervētāja klāt neesamībai ir arī negatīvā puse, - 

neskaidrību gadījumā respondentam nav iespējas uzdot jautājumus, tāpēc ir svarīgi anketu 

izveidot saprotamu un jautājumus nepārprotamus (43).  

Tīmeklī balstītās aptaujas veido pēc tādiem pašiem kritērijiem kā tradicionālās. 

Klaivs Sīls (Clive Seale) uzskata, ka ir svarīgi anketu neveidot garāku, kā tas patiešām ir 

nepieciešams, un uzdot tikai tos jautājumus, kas ir svarīgi pētījumam. Tāpat būtu jāizvairās 

uzdot tādus jautājumus, uz kuriem respondenti var nebūt kompetenti atbildēt, lai nodrošinātu 

rezultātu ticamību. Jautājumu valodas vienkāršībai vai sarežģītībai ir jāatbilst 

mērķauditorijai. Ir jāizvairās no neskaidri formulētiem un divdomīgiem jautājumiem jeb 

jautājumiem, kas sastāv no vairākām daļām, uz kurām respondents var vēlēties atbildēt 

dažādi. Respondentam nedrīkst uzdot uzvedinošus jautājumus, kuros pats jautājuma 

formulējums vedina uz konkrētu atbildi. Ir svarīgi bez pamatojuma neuzdot personīgas 

dabas jautājumus, kā arī mulsinošus vai nepatīkamus jautājumus, par kuriem cilvēkiem nav 

patīkami runāt un paust citiem (43).  

Veidojot anketu, ir jāņem vērā visi minētie kritēriji, kā arī virkne citu. Pirms anketas 

nodot respondentiem, ir svarīgi veikt vairākas pilotanketēšanas, lai pārliecinātos, ka anketa 

ir loģiski strukturēta, ka jautājumi ir saprotami. Tīmeklī balstītas anketēšanas gadījumā jābūt 

drošam, ka strādā visas nepieciešamās programmas un iestatījumi.  

Maģistra darba pētījumā ar šīs metodes palīdzību ir noskaidrots bibliotēkas lietotāju 

un bibliotekāru viedoklis. Lai iegūtu pilnīgāku skatījumu uz esošo situāciju un varētu 

formulēt ietikumus bibliotēku darba praksei darbā ar `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām, tika 

izveidotas divas aptaujas anketas (skat. pielikumus nr.4 un nr.5). Anketēšanas laikā ir 

aptaujāta reprezentatīva daļa no visas mērķauditorijas, lai uzzinātu tās viedokli, 
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apmierinātības līmeni un citus nepieciešamos datus. Anketa ir izstrādāta interaktīvā vidē, 

aptauju veidošanas portālā www.visidati.lv (skat. 4.1.att. un 4.2.att.). 

 

 4.1.att. Aptauju portāla www.visidati.lv anketas veidošanas darba vide 

 

4.2.att. Aptauju portāla www.visidati.lv anketas aizpildīšanas vide 

Tīmeklī balstīta aptauja ir izvēlēta tādēļ, ka tas ir vispiemērotākais veids, kā sasniegt 

iespējami lielu respondentu skaitu pētījumam izvēlētajā mērķauditorijā, proti, gan studenti, 

gan bibliotekāri labprāt izmanto dažādas komunikāciju tehnoloģijas un arī ikdienā bieži vien 

strādā interneta vidē. Veidojot anketas aptauju veidošanas portālā www.visidati.lv, pētījuma 

autore izmantoja dažādu veidu jautājumus – izvēles jautājumus (ar vienu iespējamo atbilžu 

variantu, ar vairākiem iespējamiem atbilžu variantiem), atvērta tipa jautājumus, vērtēšanas 

skalu, atbilžu matricu, kas ļāva katram jautājumam atrast piemērotāko attēlošanas veidu. 
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Studentiem šāda veida anketēšana liekas daudz pievilcīgāka nekā tradicionālā, kas potenciāli 

varētu veicināt viņu vēlmi aizpildīt anketu.  

Lai nodrošinātu, ka aptauju anketas nonāk pie pētījumam nepieciešamās auditorijas, 

bibliotēkas lietotāju anketas tika izplatītas sadarbībā ar augstskolu studiju metodiķiem, kuri 

tās izsūtīja uz studentu kopīgajiem kursu e-pastiem, tādējādi tās sasniedza tieši adresātu. 

Bibliotekāriem paredzētā anketa tika izsūtīta AZSB vadītājiem, ar lūgumu to izplatīt savu 

darbinieku vidū, vai tieši pašiem darbiniekiem uz e-pasta adresēm. 

4.2. Bibliotekāru un bibliotēkas lietotāju viedokļa analīzes izklāsts 

Lai noskaidrotu bibliotekāru viedokli par `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām – to ikdienas 

izmantošanu bibliotēku vidē, kā arī lai novērtētu bibliotekāru tehnoloģiskās prasmes, tika 

izveidota aptaujas anketa. Divu nedēļu laikā tika saņemtas 75 atbildes. Respondentu 

sadalījums pa bibliotēku tipiem ir samērīgs un raksturo esošo situāciju, proti: visvairāk 

bibliotekāru ir nodarbināti augstāko mācību iestāžu bibliotēkās, kam seko LNB darbinieki 

un zinātnisko un speciālo bibliotēku darbinieki (skat.4.3.att.). 

 

4.3.att. Respondentu sadalījums pa bibliotēkām (%) 

Vērtējot respondentu izglītības līmeni noskaidrojās, ka 93% ir ar augstāko izglītību - 

bibliotekāro vai kādu citu, kas ļauj secināt, ka to kvalifikācija ir augsta, un teorētiski tam 

vajadzētu liecināt par labu izpratni dažādos profesionālos jautājumos, tai skaitā par 

tehnoloģisko aspektu.  
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Bibliotēkas lietotāju anketa tika veidota ar mērķi noskaidrot, kādu viņi redz 

bibliotēku šobrīd, kādu to vēlētos redzēt un cik liela loma ir `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām šajā 

aspektā. Mērķauditorija bija piecu Latvijas reģionu (Latgales, Vidzemes, Zemgales, 

Kurzemes un Rīgas), lielāko augstskolu – Daugavpils Universitātes (DU), Vidzemes 

Augstskolas (ViA), Latvijas Universitātes (LU), Liepājas Universitātes (LiepU) un Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes (LLU) - sociālo zinātņu fakultāšu studenti. Diemžēl studentu 

atsaucība katrā no augstskolām bija atšķirīga un izlīdzinošu rezultātu neizdevās panākt. Divu 

nedēļu laikā tika saņemtas 300 aizpildītas anketas, kas dod labu pētījuma bāzi, taču rezultāti 

neprezentē valsts situāciju kopumā, kā tas būtu gadījumā, ja būtu izdevies iegūt aptuveni 

vienādu anketu skaitu no visām piecām augstskolām (skat.4.4.att.).  

 

4.4.att. Respondentu sadalījums pa augstskolām (%) 

Iepriekš maģistra darba pētījumā ar kontentanalīzes palīdzību tika analizētas 

bibliotēku tīmekļa vietnes un ar tām saistītie resursi. Pētījuma autore secināja, ka `Tīmekļa 

2.0` tehnoloģijas AZSB vidē šobrīd tiek izmantotas nedaudz. Lai uzzinātu, ko par bibliotēku 

tīmekļa vietnēm domā bibliotekāri un bibliotēkas lietotāji, arī aptauju anketās tika iekļauti 

šāda veida jautājumi.  

Bibliotēkas tīmekļa vietne 

Aptaujātie bibliotēkas lietotāji savas augstskolas bibliotēkas tīmekļa vietnes 

novērtēja vidēji ar 3,8 (5 punktu skalā). 84% lietotāju atzīst, ka ir apmierināti vai drīzāk 

apmierināti ar informācijas apjomu, kas ir pieejams bibliotēkas interneta vietnē, bet 13% ir 
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neapmierināti ar to. Līdzīgs rezultāts ir arī bibliotekāru aptaujā, proti, 88% uzskata, ka 

informācijas apjoms un saturs bibliotēkas tīmekļa vietnē ir pietiekams. Šī rezultātu sakritība 

apstiprina, ka tā tas tiešām ir. 82% respondentu piekrīt apgalvojumam, ka nepieciešamības 

gadījumā tīmekļa vietnē var atrast sev vajadzīgo informāciju. Tāpat 83% bibliotēkas 

lietotāju norādīja, ka vajadzības gadījumā viņiem ir ērti sazināties ar bibliotēku. Šie rādītāji 

ir ļoti augsti, ņemot vērā iepriekš aprakstītos kontentanalīzes rezultātus, kas liecina par to, 

cik maz bibliotēkas savos pakalpojumos integrē `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas. Daļēji tas 

varētu būt skaidrojams ar to, ka lielākā daļa respondentu nāk no lielām un reģionāli 

nozīmīgām augstskolām, kuru bibliotēku tīmekļa vietnes ir bagātas ar informāciju. Tomēr 

arī tajās neparādījās daudz `Tīmekļa 2.0` tehnoloģiju un lietojumprogrammu, tāpēc jāsecina, 

ka studenti bez tām iztiek. Analizējot pētījuma rezultātus, ir vērojama pretruna - šobrīd 

studenti labi iztiek bez šīm tehnoloģijām un ir apmierināti, taču vienlaikus, jautāti par 

konkrētiem bibliotēkas pakalpojumiem, kas būtu balstīti uz `Tīmekļa 2.0` sniegtajām 

iespējām, aptaujātie pārliecinoši atzīst, ka to vēlētos.  

Rezultātu analīzes turpinājumā tiks apskatīts bibliotekāru un bibliotēkas lietotāju 

viedoklis par konkrētām `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām, to pielietojumu personīgajām 

vajadzībām un bibliotēkas darbā. 

Sociālie tīkli bibliotēkas darbā  

Pēc aptauju rezultātu apkopošanas noskaidrojās, ka gan bibliotekāru, gan lietotāju 

vidū divi populārākie sociālie tīkli ir „Draugiem.lv” un „YouTube.com”, kam seko 

„Twitter.com” un „Facebook.com”, kurus lieto ap 30% respondentu (skat.4.5.att.).  

 

4.5.att. Kuru/us no sociālajiem tīkliem Jūs izmantojat ikdienā?  
( Bibliotēkas lietotāju aptauja) 
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Jautāti, vai būtu ērti informāciju (jaunumus, notikumu apskatus u.tml.) par 

bibliotēku iegūt ar sociālo tīklu starpniecību, 74,3% respondentu no bibliotēkas lietotāju 

vidus atbildēja ar „Jā” vai „Drīzāk jā”, tikpat pārliecinoši bija arī bibliotekāri, proti, 89,3%. 

Bibliotēkas lietotāji norādīja, kuros sociālajos tīklos tie vēlētos redzēt bibliotēkas profilu 

(skat.4.6.att.). Pārliecinošs līderis (52,3%) ir „Draugiem.lv”, kas būtu skaidrojams ar to, ka 

tas ir populārākais sociālais tīkls respondentu vidū. 27% respondentu atzina, ka viņiem 

pieņemams liktos „Twitter.com”, kas ir labs rādītājs, ņemot vērā to, ka gandrīz tikpat 

(28,3%) no aptaujātajiem arī ir šī sociālā tīkla lietotāji.  

 
4.6.att. Kādos interneta resursos Jūs gribētu redzēt bibliotēkas profilu, lai kontaktētos 

un/vai saņemtu jaunāko informāciju? (Bibliotēkas lietotāju aptauja) 
 

Daļa lietotāju atzina, ka negribētu, ka bibliotēka ir sociālajos tīklos, un tiem pietiktu 

ar komunikāciju izmantojot e-pastu. Komentāru sadaļā vairāki viedokļi ir līdzīgi šiem: 

„bibliotēkas nekādā gadījumā nevajag reklamēt sociālajos tīklos, jo tas ir kaitinoši”;         

„[..] bibliotēka ir iestāde, kas saistās ar grāmatām, un tai ir liela pievienotā vērtība, kas 

izraisa cieņu. Savukārt sociālo tīklu izmantošana to pietuvinātu ikdienas informācijas 

meklēšanai, kas reti saistās ar cieņu pret pašu informāciju un vēl jo vairāk, pret tās autoru”. 

Tomēr viedokļi dalās, un ir students, kurš uzskata, ka „sociālie tīkli ir ļoti būtiski bibliotēkas 

attīstībā. Un noteikti bibliotēkai ir jāiesaistās pēc iespējas vairākos no tiem, jo katrs izvēlas 

sev piemērotāko, tādējādi bibliotēkas „profili” nedrīkst pazust starp daudzajiem sociālajiem 

tīkliem”. Esošie bibliotēku profili sociālajos tīklos ir pamanīti 16,3% gadījumu. Visvairāk 

respondentu min LNB un LU SZF profilus. Savukārt paši bibliotekāri bibliotēku profilus ir 

pamanījuši 37,3% gadījumu. Arī šeit dominē LNB un LUB, bet ir minēti arī tādi resursi kā 
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Limbažu bērnu bibliotēka, Pārlielupes bibliotēkas un citu bibliotēku emuāri, kas gan nav 

sociālie tīkli. Minētie viedokļi apliecina to, ka bibliotekāriem nav skaidrs, kāda ir atšķirība 

starp sociālo tīklu, emuāru, vikiju u.tml. Visticamāk, ka situācijas izpratne ir tikai tiem, kas 

šos resursus izmanto savā ikdienā.  

Lai noskaidrotu, kādām vajadzībām bibliotekāri izmanto sociālos tīklus (darba vai 

personiskajām), anketā tika iekļauts arī tāda veida jautājums. Rezultāti parādīja, ka lielākā 

daļa (61,3%), sociālos tīklus izmanto tikai personiskajām vajadzībām, 26,7% tos lieto gan 

personiskajām, gan bibliotēkas vajadzībām. 12% respondentu atzina, ka sociālos tīklus 

neizmanto nemaz. Šie rezultāti sakrīt ar bibliotēku tīmekļa resursu analīzi, kas pierādīja, ka 

sociālie tīkli tiek izmantoti ļoti nedaudzos gadījumos, proti, to dara tikai LNB, Patentu 

tehniskā bibliotēka un Latvijas Universitātes bibliotēka (SZF). 

Tiešsaistes ziņojumapmaiņa bibliotēkas darbā 

Pēc tīmekļa vietņu analīzes tika secināts, ka tiešsaistes ziņojumapmaiņas tehnoloģiju 

bibliotēkā izmanto tikai LU (Skype) un ViA bibliotēka (Skype). Pēc bibliotekāru aptaujas 

datiem 42,67% šo tehnoloģiju izmanto bibliotēkas darbā (skat.4.7.att.). Šī rezultātu 

neatbilstība varētu norādīt uz to, ka ir bibliotēkas, kur tiešsaistes ziņojumapmaiņu izmanto 

iekšējai saziņai, darba jautājumos, bet to neizmanto, lai komunicētu ar lietotājiem. 

 

Att. 4.7. Kādām vajadzībām Jūs izmantojat tiešsaistes ziņojumapmaiņas servisu? 
(Bibliotekāru aptaujas rezultāti) 

 



 59 

Tomēr, pretēji šī brīža situācijai, 70,6% bibliotekāru uzskata, ka lietotājam ir svarīgi, 

ka tiek nodrošināta interaktīvas komunicēšanas iespēja ar bibliotēku. Lietotāji 75% 

gadījumu atbildēja, ka viņiem tas būtu vai drīzāk būtu svarīgi. Arī komentāros studenti 

atkārtoti atzīmē, ka LU bibliotēkas piedāvātā iespēja izmantot Skype ir ļoti laba un ērta. Tas 

nozīmē, ka šis noteikti ir aspekts, par kuru bibliotēkām vajadzētu domāt.  

Straumējoša vide, tīmekļa aplādes bibliotēkas darbā 

Lielākā daļa jeb 60% bibliotekāru neizmanto tīmekļa aplādes. 29,3% respondentu 

tās izmanto personiskajām vajadzībām, no kuriem 10,7% aplādes lieto arī bibliotēkas darbā. 

Šajos 10,7% ietilpst pa dažiem respondentiem no katras bibliotēku grupas. Apgalvojumam, 

ka „Bibliotēkai ir jāveido aplādes, lai, piemēram, pastāstītu par bibliotēkas krājuma 

izmantošanas iespējām, kādu specifisku pakalpojumu u.tml.”, piekrīt 40% bibliotekāru, 

daļēji piekrīt 24%. Arī 70% bibliotēkas lietotāju uzskata, ka bibliotēkai būtu vai drīzāk būtu 

tas jādara (skat.4.8.att.). 

 

4.8.att. Vai uzskatāt, ka bibliotēkai ir jāveido aplādes?  
(Bibliotēkas lietotāju aptaujas rezultāti) 

 
Šajā gadījumā starp vēlamo un esamo ir liela atšķirība, kas skaidrojama ar to, ka 

65,3% bibliotekāru nezina, kā ierakstīt un strādāt ar tīmekļa aplādēm. Tikai 26,6% atbildēja, 

ka zina vai drīzāk zina, kā to darīt.  
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Emuāri un vikiji bibliotēkas darbā 

Bibliotekāru aptaujas rezultāti parāda, ka liela daļa (64%) savā bibliotēkas darbā 

izmanto vikiju resursus. 25,3% tos izmanto tikai personiskajām vajadzībām, bet 10,7% 

neizmanto nemaz. Analizējot tīmekļa vietnes, neparādījās neviena bibliotēka, kas pati 

veidotu vikiju, tādēļ šis ir ļoti augsts rādītājs un nozīmē to, ka bibliotekāri novērtē šī resursa 

lietderību un izmantojamību bibliotēkas darbā. Arī apgalvojumam, ka „Bibliotēkai vikija 

formātā ir jāveido platforma mācību palīgmateriālu veidošanai un komunikācijai ar 

studentiem un pasniedzējiem”, piekrīt 30,7% , bet daļēji piekrīt 37,3% respondentu. Arī 

lietotāji atbalstītu un izmantotu šādu vikiju, kas tiktu veidots kā mācību/studiju platforma. 

Pilnībā savu atbalstu pauda 38,3%, bet daļēji apgalvojumam piekrita 29,7% respondentu no 

bibliotēkas lietotāju vidus. No aprakstītajiem rezultātiem var secināt, ka ir abpusējs atbalsts 

šāda resursa radīšanai/izmantošanai. Vairāk nekā puse jeb 52% bibliotekāru atzīst, ka prastu 

vai drīzāk prastu izveidot un uzturēt šādu vikija resursu, tomēr 37,3% arī atzina, ka nezina, 

kā to darīt.  

Emuārus kā informācijas resursus savā darbā izmanto 40% bibliotekāru, tikpat 

(40%) atzina, ka tos neizmanto. Vēl 20% tos izmanto tikai personiskajām vajadzībām, kas 

nozīmē, ka ar resursu kā tādu tie ir pazīstami. 46,7% uzskata, ka bibliotēkai ir jāveido savs 

emuārs, gluži pretēji, ka tas nebūtu jādara, norādīja 12%. Sava viedokļa šajā jautājumā nav 

38,7% respondentu. Tāpat kā vikiju gadījumā, 52% bibliotekāru uzskata, ka spētu vai drīzāk 

spētu izveidot un uzturēt emuāru. 33% atzina, ka nevarētu vai drīzāk nevarētu to izdarīt. No 

aptaujātajiem bibliotēkas lietotājiem, 71% respondentu lasa emuārus, bet gandrīz 20% veido 

paši savu emuāru. 26% bibliotēkas lietotāju vēlētos, lai bibliotēka savas pārdomas, 

notikumu apskatus u.tml. publicē savā emuārā, vēl 30,7% atbildēja ar „drīzāk jā”. 29% bija 

kategoriski, atbildot, ka nevēlētos lasīt bibliotēkas emuāru.  

Maģistra darba pētījuma otrajā nodaļā (skat. apakšnodaļu 2.3.) ir aprakstītas emuāru 

un vikiju potenciālās izmantošanas iespējas. Kā sava maģistra darba pētījuma secinājumos 

uzsver S.Brice, tad emuāru attīstību var uzskatīt par izaicinājumu bibliotēku sfērā 

strādājošajiem un visticamāk, ka turpmāko gadu gaitā to popularitāte augs. Tomēr, 

nenoliedzami, pastāv iespēja, ka līdz ar citu tehnoloģiju attīstību to aktualitāte var 

mazināties (6). Vikiji kā informācijas resurss šobrīd bibliotekāru vidū ir novērtēts resurss 

(pēc bibliotekāru aptaujas rezultātiem), taču lietotājiem šobrīd netiek piedāvāti, ne 

bibliotēkas veidoti vikiji, ne vikijs kā sadarbības forma starp studentu, pasniedzēju un, 

piemēram, bibliotekāru.  
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RSS tehnoloģija bibliotēkas darbā 

RSS tehnoloģija AZSB vidē ir pati populārākā pēc izmantojamības - to izmanto 

piecas bibliotēkas. Pēc aptauju datiem jāsecina, ka 50,6% bibliotekāru to izmanto arī 

bibliotēkas darbā. 86,6% aptaujāto bibliotekāru uzskata, ka lietotājam būtu ērti un lietderīgi 

ziņas, jaunumus u.tml. par bibliotēku saņemt ar RSS barotņu starpniecību. Lietotāju vidū 

šim apgalvojumam piekrīt tikai 25,6%, taču jāņem vērā, ka RSS savā ikdienā izmanto tikai 

17% respondentu. Tātad šis pakalpojums pats par sevi nav īpaši populārs. Bibliotekāru vidū 

gandrīz puse atzina, ka neprot izmantot RSS tehnoloģiju. Fakts, ka Latvijas AZSB vidē šī ir 

pati populārākā no apskatītajām `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām, skaidrojams ar to, ka RSS 

izmantošana ir ļoti vienkārša un, vienreiz to pievienojot tīmekļa vietnei, vairs nekas ar to 

nav jādara.  

Mistri bibliotēkas darbā 

Mistri ir vēl viens resurss, kas Latvijas AZSB vidē netiek izmantots. 34,6% 

bibliotekāru apgalvo, ka tos izmanto bibliotēkas darbā, vēl 22,7% izmanto personiskajām 

vajadzībām, bet 42,7% neizmanto nemaz. Kā minēts maģistra darba pētījuma 2.nodaļā, 

mistrs ir daudzu, arī iepriekšminēto, tehnoloģiju pamatā: sociālais tīkls, būtībā arī ir mistrs, 

jo sevī apvieno tiešsaistes ziņojumapmaiņu, emuāra platformu, fotogrāfiju publicēšanu, un, 

piemēram, Google maps (www.facebook.com gadījumā), kā arī, iespējams, vēl citas 

tehnoloģijas. Tāpēc viennozīmīgi nevar teikt, ka mistrs Latvijas AZSB vidē netiek 

izmantots nemaz. 

Lietojot vairāk nekā vienu `Tīmekļa 2.0` tehnoloģiju, bibliotēka kļūst par `2.0` un 

vienlaikus arī par mistru, jo, apvienojot dažādas tehnoloģijas, rodas kaut kas jauns - 

`Bibliotēka 2.0`.  

4.3. Bibliotēkas un bibliotekāra tēls `Bibliotēkā 2.0` 

Maģistra darba pētījuma 2.nodaļā tika aprakstīts, kādam būtu jābūt bibliotekāram 

šajā `2.0` vidē – kādas prasmes tam piemīt, kādas ir vērtības, attieksme u.tml. Bibliotekāru 

un bibliotēkas lietotāju aptaujās pētījuma autore centās noskaidrot kāds šobrīd ir ASZB 

bibliotekārs un kādu abas respondentu grupas to redz ideālajā bibliotēkā.  

Atbildot uz jautājumu „Kas jums šķiet svarīgākais, saņemot bibliotēkas 

pakalpojumus?”, 83% respondentu (bibliotēkas lietotāji) atbildēja, ka tas ir ātrs un 

kvalitatīvs serviss. Nākamais svarīgākais kritērijs ir iespēja komunicēt ar bibliotekāru 

neklātienē (36%). Arī bibliotekāru uzskati ir līdzīgi: 90% domā, ka svarīgākais ir ātrs un 

kvalitatīvs serviss. Gandrīz vienāds respondentu skaits no bibliotekāru vidus uzskata, ka 

lietotājiem ir svarīgi komunicēt klātienē (44%) un komunicēt neklātienē (47%). Bibliotēkas 
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lietotāji šim apgalvojumam piekrīt mazāk, proti, klātienes komunikācija svarīga šķiet 26% 

respondentu, bet neklātienes komunikācija 36%.  

Lielākā daļa jeb 72% respondentu no lietotāju vidus piekrīt apgalvojumam, ka 

bibliotēkas pēdējo gadu laikā ir kļuvušas mūsdienīgākas. Vēl 22,7% tam piekrīt daļēji. Lai 

noskaidrotu, kādas asociācijas lietotājam rodas, kad viņš izdzird vārdu „bibliotēka”, 

pētījuma autore lūdza minēt pirmos trīs vārdus, kas nāk prātā, iedomājoties bibliotēku. 

Lielākajā daļā gadījumu tās tomēr ir tradicionālās vērtības, nevis jaunās tehnoloģijas un to 

sniegtās iespējas. Bibliotēka cilvēkiem visvairāk asociējas ar grāmatām. Tikai tad seko 

informācija, klusums, bibliotekāri. Parādās arī internets, tīmekļa resursi (katalogs, 

datubāzes), taču salīdzinoši ar tradicionālajiem resursiem - daudz mazāk (skat.4.9.att.). 

 

  

4.9.att. Kas Jums pirmais nāk prātā, izdzirdot vārdu "bibliotēka"?  
(Lietotāju aptaujas rezultāti) 

 
Bibliotekāru viedoklis un asociācijas par bibliotēku mazliet atšķiras. Pirmajā vietā, 

protams, ir grāmatas, arī otrā vieta sakrīt ar lietotāju viedokli (informācija), taču tam seko 

jau mazāk tradicionāli aspekti - internets, dažādas tehnoloģijas, datubāzes, datori 

(skat.4.10.att.). Tātad pašiem bibliotekāriem par bibliotēku ir atšķirīgs priekšstats. Tas, 

iespējams, vairāk ir balstīts realitātē, uz to, kas notiek katrā no bibliotēkām. Lietotājus ļoti 

ietekmē tradicionālie stereotipi par bibliotēkām. Protams, arī tas, kāda ir studenta bibliotēka 

un kādu bibliotēku viņš apmeklē ikdienā.  
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4.10.att.. Kas Jums pirmais nāk prātā, izdzirdot vārdu "bibliotēka"?  
(Bibliotekāru aptaujas rezultāti) 

 
Studentu viedoklis par bibliotekāru kompetenci ir ļoti pozitīvs: 71% atzīst, ka 

vajadzības gadījumā nekavētos lūgt padomu bibliotekāram, jo uzskata, ka viņš ir pietiekami 

kompetents, lai palīdzētu. Vēl 22% tam piekrīt daļēji. Tikai 4% respondentu uzskata, ka 

bibliotekāri ir nekompetenti un lūgt palīdzību viņi nevēlētos.  

Respondentiem - gan bibliotekāriem, gan bibliotēkas lietotājiem - tika uzdots 

jautājums par to, kāda, viņuprāt, ir ideālā bibliotēka. Visas atbildēs minētās īpašības nosacīti 

iespējams iedalīt vairākās kategorijās - personāla (bibliotekāru) īpašības, tehnoloģijas, 

bibliotēkas telpas un pakalpojumi (skat.4.1.tab.). 

4.1.tab. Bibliotekāru un lietotāju viedokļa par ideālās bibliotēkas īpašībām 
salīdzinājums 

Kategorija Bibliotekāru viedoklis Lietotāju viedoklis 

Personāls Laipns; komunikabls; 
profesionāls; gudrāks nekā 
lasītājs; pretimnākošs; ātrs; 
atsaucīgs. 

Zinošs; jauns; atsaucīgs; 
laipns; ieinteresēts palīdzēt; 
atraktīvs. 

Tehnoloģijas Web 2.0; internets 
(bezmaksas, wi-fi); e-
konsultācijas; IT 
pakalpojumi; laba 
mājaslapa. 

Web 2.0; internets; 
vienkāršs/viegli lietojams e-
katalogs; e-grāmatas; 
datubāzes; tehnoloģiskais 
nodrošinājums- kopēšama, 
skenēšana u.tml., skype. 

Tabulas turpinājums 64.lpp. 
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4.1.tab. turpinājums  
Bibliotekāru un lietotāju viedokļa par ideālās bibliotēkas īpašībām salīdzinājums  

Kategorija Bibliotekāru viedoklis Lietotāju viedoklis 

Pakalpojumi Ātrums; gan elektroniski, gan 
tradicionālie 
pakalpojumi/resursi; grāmatu 
nodošana ārpus darba laika; 
vienkāršība/saprotamība; labs 
elektroniskais katalogs, resursu 
dažādība. 

Ātrums; kvalitāte; gan klātienes, 
gan attālinātie pakalpojumi; daudz 
grāmatu (lai ir pieejamas 
izsniegšanai); daudz ārzemju 
grāmatu; datorizēti, bet ar 
bibliotekāra klātbūtni; lietotāji 
jāapmāca Tīmekļa 2.0 lietošanā. 

Telpas Gaišas, plašas, pieejamas, 
mājīgas, ar izstādēm. 

Mājīgas, siltas, pieejamas, gaišas, 
ērtas; miers, lai var mierīgi 
mācīties + telpas grupu darbam; 
dīvāni, mīkstie krēsli. 

Bibliotēka ir:  Moderna; pieejama un atvērta 
ikvienam; inovatīva; orientēta 
uz klientiem; bezmaksas; 
dinamiska un elastīga . 

Moderna; inovatīva; interaktīva; 
bezmaksas. 
Tāda kā ViA, LU SZF; Pieejama 
24h/7. 

 

Šajā jautājumā viedokļi lielā mērā ir līdzīgi. Vispirms jau personāls - bibliotekāri, 

kas ir laipni, atsaucīgi un ieinteresēti palīdzēt. Lietotāji bibliotekārā vēlas redzēt arī tādas 

īpašības kā atraktivitāte. Tehnoloģiju kategorijā ļoti bieži ir minēts elektroniskais katalogs, 

kuram būtu jābūt saprotamākam, labāk funkcionējošam. Otrs resurss, kurš tiek bieži 

pieminēts, ir e-grāmatas, kuras studenti vēlētos lasīt no mājām un kas, viņuprāt, atrisinātu 

problēmu ar ierobežoto grāmatu skaitu. Svarīgs gan no bibliotekāru, gan lietotāju viedokļa 

ir arī bezmaksas interneta pieslēgums, tehnoloģiskais nodrošinājums (kopētāji, skeneri 

u.tml.). Abas respondentu grupas min `Tīmekļa 2.0` tehnoloģiju atbalstu un klātesamību 

bibliotēkās.  

Vispārīgi raksturojot ideālo bibliotēku, dominējošais vārds ir „moderna”. Arī 

inovatīva un interaktīva, dinamiska. Kāda studenta viedoklis ir šāds: „ [..] modernizētai, ar 

visām inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām, kas ir pieejamas. Bibliotēkai jābūt tādai 

iestādei, kas palīdz lietotājiem apgūt jaunās tīmekļa iespējas, palīdz saprasties ar datoru, 

māca lietot RSS, Skype un citas ērtas lietas internetā”. Lietotāji min arī konkrētas 

bibliotēkas. Visbiežāk minētās ir Vidzemes Augstskolas un Latvijas Universitātes Sociālo 

zinātņu fakultātes bibliotēka, kuras tiek uzskatītas par labu piemēru ideālas bibliotēkas 

modelim. Pieminēta tiek arī „Gaismas pils” ar cerību, ka tā būs ideālā mūsdienu bibliotēka. 

Arī tāda īpašība kā „galvenais, lai nav „stīva” gaisotne”. Telpu raksturojums abām 
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respondentu grupām ir līdzīgs: plašas, mājīgas, gaišas un ar nodalītām lasītavām - kluso un 

grupu darbam/diskusijām.  

Bibliotēkas un bibliotekāru tēls lietotāju skatījumā šobrīd ir balstīts uz 

tradicionālajām vērtībām, taču vienlaikus respondenti arī atzīmē, ka bibliotēkas pēdējo gadu 

laikā ir kļuvušas modernākas. Arī ar bibliotekāru kompetenci lietotāji lielākoties ir 

apmierināti. Jautāti par ideālo bibliotēku/bibliotekāru gan lietotāju, gan bibliotekāru 

viedoklis lielā mērā sakrīt. Proti, bibliotēka ir moderna, tehnoloģiju piesātināta, tajā strādā 

gudrs, laipns un izpalīdzīgs bibliotekārs, kas prot ar visu tikt galā. Vienlaikus bibliotēkai ir 

jābūt tādai, kuru var izmantot cilvēks, kurš nav apguvis IT pamatus. Jābūt līdzsvaram starp 

tradicionālo un moderno, kas labi sadzīvo kopā un papildina viens otru. 

4.4. Bibliotekāru un bibliotēkas lietotāju attieksme pret inovācijām. 
Bibliotekāru motivācija un kvalifikācijas atbilstība darbam ar `Tīmekļa 2.0` 
tehnoloģijām 

Lai ieviestu, attīstītu, izmantotu `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas un bibliotēka kļūtu par 

`Bibliotēku 2.0`, svarīgākais ir cilvēks, kas ar to nodarbotos un uzturētu šo vidi. Lielākajā 

daļā gadījumu tas nav kāds speciāli algots cilvēks, bet gan ierindas bibliotekārs. Tāpēc ir 

svarīgi apzināties, kādas ir bibliotekāru prasmes, zināšanu līmenis un izpratne par šiem 

jautājumiem. Pēc E.Rodžera „Inovāciju difūzijas teorijas”, cilvēki nosacīti ir iedalāmi 

piecās kategorijās, balstoties uz to, kā tie attiecas pret inovācijām (skat. apakšnodaļu 1.3.).  

 

4.11.att. Kurā no šīm kategorijām Jūs saredzat sevi?(%) 
 (Bibliotekāru aptaujas rezultāti) 
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Bibliotekāru aptaujas rezultāti uzskatāmi parāda, ka lielākā daļa jeb 66,7%, pirms 

izmēģināt ko jaunu, pārliecinās par tā lietderību, ievāc papildu informāciju, ieklausās 

atsauksmēs, tātad izturas ar piesardzību pret visu jauno un inovatīvo (vidējais vecums 37 

gadi). Tikai nedaudzi no aptaujātajiem bibliotekāriem ir ļoti skeptiski vai pilnīgi noliedzoši 

pret inovācijām (10,7%) (vidējais vecums 30 gadi). Vairāk (22,6%) sevi pieskaita pie ļoti 

aktīvajiem, kam patīk riskēt, būt pirmajiem, kas izmēģina jauno un dara to ar entuziasmu 

(vidējais vecums 32 gadi) (skat.4.1.att.). Pēc E.Rodžera teorijas, respondenta vecums 

neietekmē cilvēka attieksmi pret inovācijām. Daļēji to pierāda arī aptaujas rezultāti. 

Vidējais vecums pa kategorijām ir līdzīgs. Tikai pavisam skeptiski noskaņoto bibliotekāru 

vecums ir lielāks – 37 gadi. Kopumā rezultāti ir pozitīvi un liecina par bibliotekāru, kurš ir 

aktīvs, zinošs un gatavs pieņemt inovācijas, kad ir drošs par to, ka tas ir nepieciešams.  

Salīdzinot bibliotēkas lietotāju - studentu atbildes uz šo pašu jautājumu ar iepriekš 

apskatītajiem bibliotekāru rezultātiem, jāsecina, ka rezultāti ar gandrīz identiski, tikai ar 

nelielām procentu nobīdēm (skat.4.12.att.). Tas vēlreiz pierāda to, ka respondenta vecumam 

nav izšķirošas nozīmes, jo vidējais bibliotekāra vecums aptaujā bija 36,4 gadi, bet studenta 

vecums - 22,8 gadi.  

 

4.12.att. Kurā no šīm kategorijām Jūs saredzat sevi?(%) 
 (Bibliotēkas lietotāju aptaujas rezultāti) 

E.Rodžers savā teorijā skaidro, ka inovācijas pieņemšanas procesā ļoti svarīga ir 

sociālā sistēma, kurā atrodas indivīds. Proti, tie apstākļi, kādos cilvēks atrodas, kāda loma 

un kāda nostāja ir viedokļa līderiem šajā kopienā. Liela nozīme ir kopienas, šajā gadījumā 
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bibliotēkas, tradīcijām un tam, kas ir vai nav pieņemamas šajā kopienā. Tieši tradīcijas, kā 

uzsver E.Rodžers, var kļūt par būtisku šķērsli inovāciju difūzijai. Viedokļa līderis ir cilvēks, 

kurš spēcīgi ietekmē kopienas domu. Šie cilvēki ir uzņēmīgi, labi informēti par 

tehnoloģijām, ar argumentētu viedokli. Viedokļa līderis var būt cilvēks, kurš atbalsta un 

veicina inovāciju difūziju, vai gluži pretēji - kurš ir negatīvi noskaņots pret pārmaiņām.  

Tātad, domājot par inovāciju izplatīšanu kādā bibliotēkā, ir jānovērtē esošā situācija. 

Kādas un cik spēcīgas ir tradīcijas un vai tās netraucē. Ir jānovērtē formālo un neformālo 

līderu loma un nostāja. Ir iespējama situācija, ka darbinieks ir gatavs izmēģināt, strādāt ar 

tehnoloģijām, ieviest tās, bet bibliotēkas vadība to neatbalsta. Ir situācijas, kad viedokļa 

līderim bibliotēkā ir noliedzoša attieksme pret inovācijām. Abos minētajos gadījumos 

vispirms ir jāmēģina mainīt šo cilvēku viedoklis. Arī bibliotekāru aptaujā tika minēti 

argumenti, kas potenciāli varētu mudināt bibliotēkas pakalpojumos ieviest kādu no 

`Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām (piemēram, atbalsts no darba vietas, atbilstošs atalgojums). Tiek 

uzsvērts arī laika trūkums kā kavēklis attīstībai. S.Valtiņa uzskata, ka laika trūkums kā 

arguments tehnoloģiju neizmantošanai ir tikai atruna: „Ir jāsaprot būtība: savu „tiešo darbu” 

bibliotēkā taču tu nedari vienkārši darīšanas pēc. Tu strādā cilvēkiem! Bibliotēkas darbs ir 

viens liels pakalpojums sabiedrībai. Ja sabiedrība par to nezinās, to neviens arī neizmantos. 

Un, ja neizmantos, vai tādā gadījumā tavam darbam nezūd jēga?”2 

No maģistra darba autores piedāvātajiem faktoriem, kas varētu mudināt pievērsties 

`Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām, visvairāk tika izvēlēts „pozitīvas prakses piemērs”, tāpat arī 

„tehnoloģiju skaidrojums un to sniegto iespēju raksturojums” (skat.4.13.att.). Aptaujas dati 

rāda, ka daudziem bibliotekāriem nav skaidrs, ko nozīmē tīmekļa aplādes vai RSS un kā tos 

veidot, kā izmantot u.tml. Tāpēc ļoti būtisks aspekts, lai bibliotēkās attīstītos un tiktu 

izmantotas `Tīmekļa 2.0` sniegtās iespējas, ir papildu apmācības. Vajadzību pēc apmācībām 

bibliotekāri kā būtisku un nepieciešamu norāda arī aptaujā. 

                                                

 2 Lai iegūtu eksperta viedokli saistībā ar maģistra darba pētījumā analizēto jautājumu, tika veiktas divas 
ekspertintervijas - ar LNB PR speciālisti Signi Valtiņu un v/a “KIS” sistēmas administratoru un emuāra 
„Bibliotēka 2.0” autoru Jāni Ziediņu. Metodes apraksts apakšnodaļā 5.1. Interviju pilnie teksti 
apskatāmi pielikumos nr.2 (S.Valtiņa) un nr.3.(J.Ziediņš).  

 



 68 

 

4.13.att. Kas Jūs varētu motivēt un mudināt bibliotēkas pakalpojumos ieviest kādu no 
`Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām? (%) (Bibliotekāru aptaujas rezultāti) 

S.Valtiņa uzsver: „[..] ir jāsaprot, ka tā ir lieliska iespēja pašreklāmai, kuras 

izdevumi ir nulles vērtībā (ja neskaitām cilvēkresursus). Tā ir iespēja komunicēt ar savu 

auditoriju, saprast un uzklausīt tās vajadzības, lai pēc tam to liktu lietā ikdienas darbā. Ir 

pagājis tas laiks, kad bibliotēka kā pils stāvēja kalna galā un gaidīja, kad lasītāji paši pie tās 

atradīs ceļu. Bibliotēkas koncepts ir mainījies, un koncepta maiņa nav tikai formāla, tā 

ietver arī konkrētas prakses. Viena no ļoti būtiskām praksēm ir – bibliotēkas „iziešana 

ielās””. LNB piemērs ļoti labi ilustrē, cik veiksmīgi iespējams savienot to, kas notiek e-

vidē, ar reālām diskusijām, kurās tiekas cilvēki, kuri, piemēram, tviterī ir iniciējuši kādu 

diskusijas tematu. 

Pamatprasmes darbā ar datoru bibliotekāriem vairākumā gadījumu ir pietiekamas. 

98% respondentu atbildēja, ka prot strādāt ar MS Office programmatūru, kas nozīmē, ka 

nevajadzētu būt lielām grūtībām ar emuāra veidošanas pamatprincipu apguvi. Tikpat 

pārliecinoši bibliotekāri ir par prasmi „sērfot” internetā, meklēt, navigēt. Atbildes vairs nav 

tik pārliecinoši pozitīvas, kad tiek jautāts par prasmēm lietot RSS protokolu, ierakstīt 

tīmekļa aplādes, izveidot un uzturēt emuāru vai vikiju. Šie rezultāti apstiprina to, ka 

bibliotekāri prot strādāt ar datoru vispārīgā līmenī. Tātad apmācību gadījumā nav jāsāk no 

nulles, bet būtu jāstāsta tieši par konkrētajām tehnoloģijām, to pielietojumu. Aptuveni 30% 

no respondentiem – bibliotekāriem sevi uzskata par ļoti zinošiem un kompetentiem strādāt 

ar visām autores minētajām tehnoloģijām un lietojumprogrammām.  

Secinājumi 

Lai bibliotēka kļūtu par `Bibliotēku 2.0`, ir vajadzīga ne tikai vide, bet arī `Lietotājs 

2.0`, kurš prasa un vēlas izmantot `Tīmeklī 2.0` balstītos pakalpojumus. Trešais elements ir 

`Bibliotekārs 2.0`, bez kura arī nekas nevarētu notikt. Pēc maģistra darba autores domām, 

tieši bibliotekārs ir pats svarīgākais priekšnosacījums, lai veidotos `Bibliotēka 2.0`. 

Pētījuma 2.nodaļā tika uzskaitītas tās īpašības un prasmes, kādām būtu jāpiemīt 
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bibliotekāram. Salīdzinot šīs vērtības ar aptauju rezultātiem, jāsecina, ka visticamāk 

Latvijas AZSB vidē ir ļoti maz bibliotekāru, kuri pilnībā atbilstu tām. Šis ir pārmaiņu laiks 

bibliotēku vidē, ir daudz kas jāapgūst, tāpēc svarīgākais ir, lai bibliotēkā būtu vismaz viens 

cilvēks, kuru interesētu `2.0` tehnoloģijas un to iespēju integrēšana bibliotēkas 

pakalpojumos; kurš spētu kritiski izvērtēt lietotāju vajadzības un spētu arī pārliecināt, 

aizraut citus kolēģus. Inovāciju difūzija ir komplicēts process un katrā bibliotēkā situācija 

atšķirsies, jo ir dažādi cilvēki, sociālā vide, paražas u.tml.  

Rezultātu un diskusijas daļā, balstoties uz šajā nodaļā analizētajiem rezultātiem, 

maģistra darba pētījuma autore piedāvā ieteikumus, kurus bibliotēkām ņemt vērā, par ko 

padomāt, pirms ieviest `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas savā ikdienā.  
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REZULTĀTI UN DISKUSIJA 

Domājot par to, kādai būtu jāizskatās AZSB Latvijā, jāsecina, ka gan bibliotekāri, 

gan lietotāji to vēlas redzēt modernu, aktīvu un tehnoloģijas atbalstošu. Tai ir jābūt 

`Bibliotēkai 2.0`. Šobrīd lielākā daļa apskatīto bibliotēku neatbilst nevienam kritērijam, kas 

liecinātu, ka tās ir ceļā uz `Bibliotēku 2.0`. Katra bibliotēka ir īpaša, jo atšķiras cilvēki, kas 

tajā strādā - to prasmes, attieksme, redzējums par to, kādai ir jāizskatās bibliotēkai. Atšķiras 

arī apmeklētāju rakstura īpašības un vēlmes, tāpēc ir grūti vai pat neiespējami izveidot vienu 

ideālo modeli, kādai būtu jābūt AZSB Latvijā. Tomēr, vadoties pēc aptauju rezultātiem un 

sarunām ar ekspertiem, ir iespējams izstrādāt ieteikumus bibliotēku darba praksei.  

Turpinājumā ir autores ieteikumi, kurus bibliotēkai ņemt vērā, apsverot iespēju un 

ieviešot `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas. 

Ieteikumi bibliotēku darba praksei 

 Bibliotēkai ir nepieciešama laba (informatīva, viegli uztverama) tīmekļa 

vietne vai sadaļa organizācijas kopīgajā vietnē, kurā bez svarīgākās 

informācijas par bibliotēku (darba laiks, kontakti, elektroniskais katalogs) ir 

arī norādīti visi ārējie resursi un pakalpojumi, kurus bibliotēka izmanto - 

sociālie tīkli, emuāri, vikiji. Tādā gadījumā lietotājs var izvēlēties veidu, kā 

sazināties ar bibliotēku, vai kā būt informētam par bibliotēkas aktualitātēm. 

 Šobrīd vislietderīgāk ir veidot bibliotēkas profilus tādos sociālajos tīklos kā 

„Draugiem.lv” un „Twitter.com”, kas ir divi populārākie šāda veida resursi 

Latvijā, un gan lietotāji (74,3%), gan bibliotekāri (89,3%) uzskata, ka tas 

būtu vai drīzāk būtu racionāli. Efektīvākais komunikācijas kanāls varētu būt 

tviteris, jo atšķirībā no „Draugiem.lv”, šeit ir tikai viena funkcija - tvītošana, 

turklāt tvitera popularitāte aug ar katru dienu. Arī abi aptaujātie eksperti 

uzsvēra tvitera lietderību un efektivitāti: tas ir ļoti vienkāršs, neprasa ieguldīt 

daudz laika un līdzekļu, taču tā ir iespēja uzrunāt auditoriju.  

Cita veida sociālie tīkli ir specializētie fotogrāfiju publicēšanas portāli, 

piemēram, „Flickr.com” vai „Picasa.com”. Bibliotēkai tie dod iespēju 

reklamēt sevi, parādīt, ko tā dara, kādi pasākumi tiek rīkoti. Fotogalerijas ir 

labs veids, kā lauzt stereotipus par bibliotēku, uzskatāmi parādot, kāda tā 

izskatās patiesībā, cik ir aktīva, ko dara. Līdzīgi darbotos arī video 

sižeti/reportāžas, kas publicētas gan bibliotēkas tīmekļa vietnē, gan, 

piemēram, „YouTube.com”. 
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Bibliotekāram pārstāvot bibliotēku sociālajos tīklos, jāatceras, ka tas ir 

korporatīvs profils un tiek pausts bibliotēkas viedoklis, nevis personīgais, 

proti, ir jāsaredz robeža starp abiem. Tāpat ir jāievēro tīmekļa nerakstītā 

etiķete.  

 Tiešsaistes ziņojumapmaiņa ir pakalpojums, par kuru būtu jādomā jebkurai 

bibliotēkai neatkarīgi no profila. Tas ir pakalpojums, kura tehniskā 

nodrošināšana (programmatūra) nemaksā neko, turklāt 75% lietotāju uzskata, 

ka tas ir svarīgi. Arī esošais LUB „Skype” piedāvājums kā komunikācijas 

forma no studentu puses tiek novērtēts ļoti atzinīgi. Šajā gadījumā gan 

vajadzētu atcerēties, ka, piedāvājot šādu pakalpojumu, vienmēr ir jābūt 

cilvēkam, kas atbild uz studentu rakstīto.  

 Tīmekļa aplādes ir resursi, kuras lielākā daļa bibliotekāru šobrīd neprastu 

izveidot, taču gan lietotāji, gan bibliotekāri labprāt redzētu šādas formas 

bibliotēkas pakalpojumu un krājuma prezentācijas/reklāmas. Šeit labs 

piemērs ir pētījuma otrajā nodaļā aprakstītā Daulingas Koledžas bibliotēka, 

kura regulāri ieraksta tīmekļa aplādes, veidojot sižetus par zinātniekiem, 

vēstures pētniecību u.tml. (skat. 2.5.apakšnodaļu).Tematika katrai bibliotēkai 

būtu sava, aktuālā konkrētajai auditorijai, taču iespējas ir plašas, un tas ir 

atraktīvs un neparasts veids, kā pasniegt zināšanas. 

 Vikiji jau šobrīd bibliotekāru vidū ir atzinīgi novērtēti resursi, taču tie netiek 

veidoti un piedāvāti kā pakalpojums lietotājiem. Vikijs kā mācību un 

komunikācijas (bibliotekārs – lietotājs – pasniedzējs) platforma būtu aktuāla 

augstskolu vidē un veicinātu ciešāku savstarpēju sadarbību. 

 Emuāri ir pazīstami resursi bibliotēkās un lietotāju vidū. Tos gan lasa, gan 

veido abu grupu pārstāvji. Par to, vai emuārs ir jāveido arī bibliotēkai, domas 

dalījās, kas nozīmē, ka bibliotēkai ir jāizvērtē, cik lietderīgs būs tāds resurss, 

vai regulāri tiks papildināts un vai šī informācija būs interesanta lietotājam. 

Veidojot bibliotēkas emuāru, ir jānodrošina, ka lasītājs saprot, kad ir 

publiskots bibliotēkas korporatīvais viedoklis, bet kad bibliotekārs ir 

uzrakstījis savas domas, viedokli un skatījumu, kas arī, nenoliedzami, var būt 

interesanti lasītājam. 

 RSS tehnoloģija, pēc autores domām, būtu jānodrošina ikvienai bibliotēkai, 

ja vien tas ir tehniski iespējams. Izmantošana ir ļoti vienkārša un, ja lietotājs 

vēlēsies būt informēts par bibliotēkas jaunumiem, aktualitātēm, viņš, 

pierakstoties RSS barotnei, šo informāciju saņems. Gan no bibliotēkas, gan 
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lietotāja puses tā ir vienreizēja darbība, kas pēc tam vairs neprasa regulāru 

uzturēšanu. Tiesa, aptaujas rezultāti parādīja, ka daudzi lietotāji un 

bibliotekāri nezina, kas ir RSS un kā to izmantot. Līdzīgi arī bibliotekāri.  

 Izveidojot kādu resursu/pakalpojumu tīmekļa vidē, ir jāinformē par to savi 

lietotāji. Kā minēja eksperts J.Ziediņš, bibliotēkā var izvietot informatīvu 

plakātu, lai lietotājs, atnākot uz bibliotēku, pamanītu šo ziņu.  

 Pirms uzsākt darbu pie `Tīmekļa 2.0` tehnoloģiju ieviešanas bibliotēkā, ir 

jānovērtē bibliotēkas darbinieku prasmes. Tas ir viens no galvenajiem 

uzdevumiem, lai notiktu `Tīmekļa 2.0` tehnoloģiju integrēšana bibliotēkas 

pakalpojumos un bibliotēka kļūtu par `Bibliotēku 2.0`. Pirmais solis ir 

darbinieku informēšana par iespējām, pozitīvas prakses piemēri, reālu 

bibliotēku veiksmes/neveiksmes stāsti. Tā bibliotekāram ir iespējams 

izvērtēt, vai tas būtu vajadzīgs viņa bibliotēkai, ko tas dotu, kādi būtu plusi 

un mīnusi. Ir skaidrs, ka visi iepriekš apskatītie pakalpojumi, tehnoloģiju 

lietošana prasa papildu laiku, motivāciju un entuziasmu. Bibliotekāram, 

darot šādu darbu, ir jājūtas personīgi ieinteresētam, tikai tad tam būs pozitīvs 

rezultāts. Svarīga ir arī darba devēja attieksme gan pret tehnoloģijām, gan 

pret darbinieku iniciatīvu. Latvijas situācijā vislielākā pieredze ar `Tīmekļa 

2.0` tehnoloģiju izmantošanu ir Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Šeit arī ir 

pieredzējis un atsaucīgs darbinieks, Signe Valtiņa, kura atzina, ka ir gatava 

par to runāt, iepazīstināt bibliotēkas ar sociālajiem tīkliem, emuāru utt.  

 Bibliotēkai, sākot domāt par `Tīmeklī 2.0` balstītu tehnoloģiju ieviešanu, 

vispirms sev būtu jāuzdod vairāki jautājumi.  

 Kas un kāda ir mērķauditorija - kādus resursus un tehnoloģijas tā izmanto 

savā ikdienā? Ir, protams, iespējams pieņemt, ka bibliotēkas lietotājs 

izmanto to, ko lielākā daļa citu, taču ļoti lietderīgi ir noskaidrot tieši 

konkrētās mērķauditorijas intereses, lai bibliotēka strādātu ar tiem resursiem 

un tehnoloģijām, kuras tiešām ir svarīgas cilvēkiem un ieguldītais darbs būtu 

attaisnots. 

 Ja tiek izmantotas vairākas `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas, piemēram, vairāki 

sociālie tīkli, vai informācija tajos nedublējas? Pat, ja ziņu saturs ir vienāds, 

ir jādomā par atšķirīgu to pasniegšanu, lai lietotājam dažādos resursos nav 

jālasa identiskas ziņas.  

 Kurš uzturēs bibliotēkas profilus sociālajos tīklos? Tam ir jābūt cilvēkam, 

kuru šīs tehnoloģijas interesē, kurš labprāt seko līdzi aktualitātēm tīmekļa 



 73 

vidē. Kā uzsvēra J.Ziediņš, ir ļoti svarīga divvirzienu komunikācija. Ja 

bibliotēka uztur kādu profilu sociālajos tīklos vai raksta emuāru, ir jābūt 

atbildīgajam bibliotekāram, kurš savlaicīgi spēj sniegt atbildes uz 

jautājumiem - veidot divvirzienu komunikāciju. 

 Kurš būs atbildīgs par tiešsaistes ziņojumapmaiņas funkcionēšanu? Ja šādu 

pakalpojumu bibliotēka piedāvā, ir jānodrošina, ka lietotāja uzdotais 

jautājums nepaliks bez operatīvas atbildes.  

 Vai veidojot, ieviešot kādu jaunu resursu, bibliotēkai ir ko teikt un tās 

teiktais kādam būs interesants? Svarīgi būtu izpētīt, kādas ir bibliotēkas 

lietotāju intereses, kas ir aktuāls konkrētajā sociālajā vidē. Noderīga var būt 

arī ārvalstu bibliotekārā pieredze - pētījumu apskati vai bibliotēku veidoto 

resursu izpēte, kas var dot idejas pašu aktivitātēm, radošiem risinājumiem.  

Maģistra darba pētījuma rezultāti atspoguļot reālo situāciju Latvijas AZSB vidē. No 

23 akreditētajām bibliotēkām, kas ietilpst apskatītajā kategorijā, tikai piecās tika konstatēta 

kāda no `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām. AZSB ir vide, kurā apgrozās daudz jauniešu, izglītoti 

cilvēki, kuri potenciāli ir laba mērķauditorija tehnoloģiju izmantošanai. Pētījumā ar 

anketēšanas palīdzību tas arī apstiprinājās – augstskolu studenti ikdienā labprāt izmanto un 

izmantotu arī bibliotēkas piedāvātos `Tīmeklī 2.0` balstītos pakalpojumus. Tomēr, kā 

minēts pētījuma analīzes daļā, ir apstākļi (neprasme strādāt ar tehnoloģijām, neinformētība 

par iespējām, motivācijas trūkums u.tml.), kas šobrīd kavē veiksmīgu `Tīmekļa 2.0` 

tehnoloģiju integrāciju `Bibliotēkā 2.0`.  

 Salīdzinot veiktā pētījuma rezultātus ar citiem, līdzīgiem pētījumiem, jāsecina, ka 

līdzīga situācija un problēmas atklājas arī citu valstu pētījumos. Pētījumā „Tīmekļa 2.0 

iespēju izmantošana Austrālāzijas universitāšu bibliotēkās” (27) secināts, ka divas trešdaļas 

no šīs grupas bibliotēkām izmanto kādu no `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām. Salīdzinoši, Latvijā 

situācija ir sliktāka, proti, tikai viena piektā daļa jeb 20% izmanto kādu no tehnoloģijām. 

Tāpat kā Latvijas AZSB, pati populārākā tehnoloģija Austrālāzijas gadījumā ir RSS 

barotnes, kam seko emuāri, aplādes un tiešsaistes ziņojumapmaiņas serviss (sociālie tīkli un 

emuāri Latvijas gadījumā). 

Dongmei Cao pētījumā „Ķīnas bibliotēkas - šī brīža situācija un attīstība” (8), 

aptaujājot bibliotekārus, centās noskaidrot, vai un kuras `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas 

bibliotekāri izmanto savā ikdienas darbā un personiskajām vajadzībām. Salīdzinot 

rezultātus, populārākie resursi atšķiras. Ja Ķīnas bibliotekāri visvairāk izmanto emuārus un 

vikijus, kam seko RSS, tad Latvijas aptaujāto bibliotekāru vidū populārākie ir sociālie tīkli, 

tiešsaistes ziņojumapmaiņas pakalpojums un tikai tad seko vikiji, RSS un emuāri. Izdarītie 
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secinājumi par šo tehnoloģiju lietojuma ietekmi uz bibliotēku ir līdzīgi. Proti, uzlabojas 

bibliotēkas tēls sabiedrībā, pakalpojumi kļūst interaktīvi, pieejamāki plašākam lietotāju 

lokam, aktivizējas komunikācija starp bibliotēku un lietotājiem.  

Interesanti, ka procentuāli (74%) gandrīz pilnībā sakrīt maģistra darba pētījuma 

rezultāti un pētījumā „Akadēmiskās bibliotēkas, Facebook un MySpace, studentu skatījums: 

studentu viedokļa aptauja” (11) (Čīle) iegūtie dati par to, cik studentu vēlētos, lai bibliotēkai 

būtu profils sociālajos tīklos. Līdzīgi abos pētījumos tiek secināts, ka svarīgākais, kas būtu 

jāatceras bibliotēkai, sevi reprezentējot sociālajos tīklos un citos interneta resursos, lai 

bibliotēkas paustais viedoklis, sūtītās ziņas ir konstruktīvas, patiesas un lietotājam 

interesantas. 

Pētījumā „Bibliotēkas un Facebook” (42) autore Džeina Sekere iepazīstina ar 

dažādām iespējām, kuras var izmantot bibliotēka, ja tā izveido profilu šajā sociālajā tīklā. 

Šis uzskaitījums apstiprina J.Ziediņa teikto, ka arī Latvijā Facebook kļūst aizvien 

populārāks, jo tajā ir pieejamas neskaitāmi daudz dažādu lietotņu, kuras var būt noderīgas 

bibliotēkai.  

Pētījumā par tvitera lietojumu “Tviteris: ievads mikroemuāru rakstīšanā medicīnas 

bibliotēku bibliotekāriem” (17) tiek raksturotas šī resursa sniegtās priekšrocības, kā lielāko 

ieguvumu minot iespēju komunicēt ar domubiedriem no visas pasaules, būt informētam par 

jaunumiem utt. Šie apgalvojumi tikai papildina intervēto ekspertu pausto viedokli, ka tvitera 

potenciāls šobrīd ir milzīgs un tas ir jāizmanto  

Viens no maģistra darba pētījuma secinājumiem ir, ka lielai daļai bibliotekāru trūkst 

iemaņu, lai strādātu ar `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām. Austrālijā ir realizēts pilotprojekts 

„Divdesmit trīs soļi, lai apgūtu Bibliotēkas 2.0 tehnoloģiju lietošanu akadēmiskajās 

bibliotēkās”. Bibliotēkā tika izvēlēti un apmācīti astoņi bibliotekāri, kuri ir aktīvi un 

interesējas par tehnoloģiju sniegtajām iespējām. Apmācību mērķis bija motivēt viņus pēc 

apguves savu bibliotēku pakalpojumos izmantot iegūtās prasmes. Kā uzsvēra pētnieces, 

svarīgi ir atcerēties, ka cilvēki ir ļoti dažādi un dažādi ir to mācīšanās paradumi, tāpēc arī 

apmācību metodes jāizvēlas pēc iespējas dažādas (18). Šeit vēl jāpiebilst, ka, izvēloties 

izglītojamos, ir jāņem vērā gan tas, cik viņi paši ir ieinteresēti, gan arī tas, kādas būs viņu 

spējas nodod iegūtās zināšanas tālāk saviem kolēģiem.  

Kā savā maģistra darbā secina Sigita Brice, Latvijas bibliotēku vidē aktīvākās 

emuāru veidotājas ir publiskās bibliotēkas. 2009.gadā no 25 bibliotēku emuāriem 17 bija 

publisko bibliotēku veidoti. Kāds ir iemesls tam, ka AZSB nevēlas veidot emuārus? S.Brice 

savā pētījumā, balstoties uz interviju rezultātiem, uzskaita iespējamos iemeslus, kas varētu 

skaidrot publisko bibliotēku kūtrumu šajā ziņā: 
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 trūkst zināšanu IT jomā, emuāru veidošanā un to pielietošanā; 

 neviens par to papildus nemaksā (tas lielākoties jādara ārpus darba 
laika); 

 tas ir entuziasma darbs (bibliotekāri nav gatavi ārpus darba laika 
papildus veidot emuāru); 

 laika un zināšanu trūkums; 

 psiholoģiskais aspekts - bailes pieņemt jauno; 

 emuāri ir jaunums, līdz ar to nedrošība un nezināšana; 

 tā ir jauna darba forma (6). 

Arī AZSB vidē šie iemesli varētu būt līdzīgi. Un šos iemeslus varētu attiecināt ne 

tikai uz emuāriem, bet arī uz jebkuru no `Tīmekļa 2.0` sniegtajām iespējām. Bibliotekāri 

nejūtas motivēti, pietiekami droši un zinoši. S.Valtiņa uzskata, ka svarīgākais aspekts ir 

cilvēks. Bibliotekāram jābūt aktīvam, radošam, jānāk ar savu iniciatīvu, nevis jāgaida, kad 

viņam kāds (vadība) pateikts, ko un kā darīt. „Tas ir normāli, ka darbinieki organizācijā 

iniciē kaut kādus procesus. Ja tu kaut ko ierosini un spēj pierādīt, ka tas tavai iestādei ir 

vajadzīgs, tas tikai palīdz tev augt un motivē strādāt.” Tīmeklis ir ļoti dinamiska vide, 

kurā nemitīgi kaut kas notiek, mainās, attīstās. Ir svarīgi tam sekot līdzi, būt informētam. 
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SECINĀJUMI 

Uzsākot pētījumu, tika izvirzīts mērķis - apzināt pašreizējo situāciju Latvijas 

akadēmisko, zinātnisko un speciālo bibliotēku (AZSB) vidē, uzzināt lietotāju un 

bibliotekāru viedokli un, apzinot ārvalstu akadēmisko bibliotēku pieredzi, iezīmēt nākotnes 

perspektīvu Latvijas AZSB videi. Lai izdotos mērķi realizēt, pētījuma autore izvirzīja virkni 

uzdevumu, kas secīgi ļāva izpildīt visu plānoto. Pētījuma teorētiskajā daļā ir raksturots 

pētījuma filozofiskais pamats, apskatīta un piemērota E.Rodžera Inovāciju difūzijas teorija, 

kā arī analizētas dažādu autoru konceptuālās atziņas par `Bibliotēka 2.0 ,̀ ārzemju bibliotēku 

pieredze un pētījumi par `Tīmekļa 2.0` tehnoloģiju izmantošanu akadēmiskā vidē. 

Teorētisko un pieredzes avotu studijas ļāva iegūt izpratni par šobrīd aktuālākajām `Tīmekļa 

2.0` tehnoloģijām bibliotēku vidē, par to izmantošanas aspektiem. Vienlaikus svarīgi ir 

atcerēties, ka šī ir vide, kas ļoti strauji mainās. Gandrīz katru dienu tīmekļa vidē tiek radītas 

jaunas tehnoloģijas, risinājumi, lietojumprogrammas, kas var izrādīties derīgas arī 

bibliotēkām. Filozofiskās mācības un Inovāciju difūzijas teorija palīdz izprast cilvēku, kādi 

faktori ietekmē tā spēju pieņemt vai nepieņemt inovācijas, kā tās izplatās sabiedrībā.  

Pētījuma rezultāti apstiprina pragmatisma pamatprincipu, proti, ka idejas patiesība, 

nozīme un vērtība ir atkarīga no lietojuma praktiskajiem rezultātiem. Vislielākais atbalsts ir 

tām `Bibliotēkas 2.0` tehnoloģijām, kuras sevi jau ir paspējušas pierādīt lietotāja vai 

bibliotekāra ikdienas dzīvē. Pragmatisms māca, ka cilvēks domā, lai spētu atrisināt savā 

pieredzē sastaptās problēmas. Tātad, pieņemot kādu inovāciju vai cenšoties to piedāvāt (šajā 

gadījumā – bibliotēkām), ir skaidri jānorāda, kāda problēma vai situācija ar to tiks atrisināta, 

kāds būs praktiskais ieguvums. Bibliotekāri aptaujā arī norādīja, ka tieši pozitīvas prakses 

piemēri un ieguvumu skaidrojums, iespējams, viņus varētu motivēt sākt lietot `Tīmekļa 2.0` 

tehnoloģijas.  

Fenomenoloģija māca iepazīt cilvēku emocijas, attieksmi, uztveri kādā jautājumā, lai 

caur šo prizmu skaidrotu norišu cēloņus. Pētījuma autore abās aptaujās (lietotāju un 

bibliotekāru) jautāja par pirmajām trim asociācijām, kas nāk prātā, izdzirdot vārdu 

„bibliotēka”. Rezultāti ļāva secināt, ka lietotājiem un bibliotekāriem šīs asociācijas tomēr 

nedaudz atšķiras. Bibliotēkas lietotāji bibliotēku vairāk redz tradicionāli - grāmatas, 

klusums, plaukti un krātuve, bibliotekāre. Bibliotekāriem uzreiz aiz grāmatām nākamās 

asociācijas ir internets, informācija, datubāzes, tehnoloģijas, tātad bibliotekāri bibliotēkas 

redz modernākas un inovatīvākas nekā lietotāji. Tas varētu nozīmēt, ka lietotāju priekšstats 

par bibliotēku nav mainījies, iespējams, ka tas ir stereotipisks. Jautātas par ideālo mūsdienu 
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bibliotēku, abas respondentu grupas minēja līdzīgas pazīmes. Tātad ideja ir kopīga un ļauj 

iezīmēt galvenās īpašības, kurām būtu jāpiemīt šai ideālajai bibliotēkai.  

Pētījuma gaitā ir pieradītas divas no trim izvirzītajām hipotēzēm. Bibliotēku tīmekļa 

vietņu un ar to saistīto resursu kontentanalīze pierāda, ka „`Bibliotēkas 2.0` tehnoloģijas 

Latvijas akadēmiskajās, zinātniskajās un speciālajās bibliotēkās netiek izmantotas vispār vai 

tiek izmantotas nedaudz ”. Proti, rezultāti apstiprina hipotēzi ar faktu, ka tikai 5 no 24 

akreditējām bibliotēkām apskatītajā grupā izmanto kaut vienu no `Tīmekļa 2.0` 

tehnoloģijām. Pētījuma rezultāti pierādīja arī to, ka „Bibliotēkas lietotāji ir gatavi izmantot 

`Tīmekļa 2.0` tehnoloģijas arī bibliotēkā”. Piemēram, sociālo tīklu gadījumā, 74,3% 

respondentu – lietotāju atzina, ka būtu ērti informāciju par bibliotēku iegūt ar šī medija 

starpniecību. Arī par citām `Tīmekļa 2.0` tehnoloģijām, kuras tika piedāvātas aptaujā 

(tiešsaistes ziņojumapmaiņa, tīmekļa aplādes, emuāri, vikiji, RSS, mistri), bibliotēkas 

lietotāji vairumā gadījumu atbildēja, ka labprāt izmantotu šādus pakalpojumus bibliotēku 

vidē. 

Trešā izvirzītā hipotēze, kas apgalvo, ka „Nozares speciālisti ir pietiekami 

kompetenti, lai savās bibliotēkās strādātu ar `Bibliotēka 2.0` tehnoloģijām”, ir pierādīta 

daļēji. Lielākā daļa bibliotekāru ir kompetenti strādāt ar datoru, izmantot standarta 

programmas, lietot internetu, taču specifiskāku tehnoloģiju gadījumā bibliotekāri savas 

prasmes vairs nevērtēja viennozīmīgi augstu.  

Domājot par bibliotēku, kāda tā izskatīsies pēc pieciem vai desmit gadiem, jāsaka, ka 

to paredzēt ir grūti. Balstoties uz aptauju rezultātiem, iespējams izšķirt vairākus virzienus, 

kādos būtu jāvirzās ideālajai bibliotēkai. Būtiskākie varētu būt – pirmkārt, tehnoloģiju 

attīstība, otrkārt, telpas. Arī J.Ziediņš uzskata, ka viens no būtiskākajiem aspektiem ir plašas, 

gaišas, ērtas telpas. Lietotāji aptaujā minēja to pašu. Tas ir veids, kā lauzt stereotipus par 

bibliotēku, parādīt to kā modernu, inovatīvu un atvērtu iestādi, kurā strādā draudzīgi, 

kompetenti un atsaucīgi bibliotekāri.  

Iespējams, ka viena no izmaiņām bibliotēku vidē būs bibliotēkas pakalpojumu 

attīstība mobilajiem telefoniem piemērotā formā, proti, mobilās lietotnes. Kā intervijā minēja 

J.Ziediņš, pasaulē šobrīd jau sāk veidot bibliotēku tīmekļa vietnes, elektroniskos katalogus, 

lai tie būtu ērti izmantojami telefonos. Jau paredzamā nākotnē internets mobilajā telefonā būs 

ierasta lieta, datu pārraides tarifi jau šobrīd ir ievērojami samazinājušies, un tas dod iespēju 

attīstīties šāda veida pakalpojumiem. Otrs izmaiņu aspekts, kuru minēja J.Ziediņš un kas 

pamazām attīstās, ir e-grāmatas. Proti, kā tās iekļaujas bibliotēkas kolekcijā, kā tehnoloģiski 

nodrošināt to apriti. E-grāmatu lasītāji saskaras ar formātu nesaderību u.tml. Taču šie 
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jautājumi tiek risināti, un iespējams, ka vairs nav ilgi jāgaida, kad bibliotēkā izņemt e-

grāmatu būs tikpat ierasti kā paņemt tradicionālo grāmatu.  

Iespējamais pētniecības lauks saistībā ar `Bibliotēku 2.0` ir plašs. Tehnoloģijas 

attīstās, rodas arvien jaunas iespējas arī bibliotēkām. Šo, maģistra darba pētījumu, būtu 

interesanti atkārtot pēc dažiem gadiem, lai salīdzinātu izmaiņas un attīstību AZSB vidē. 

Līdzīgu pētījumu būtu jāveic arī publisko bibliotēku vidē, kur situācija, iespējams, atšķiras. 

Tāpat ir vērts pievērsties konkrētu `Tīmekļa 2.0` tehnoloģiju izpētei `Bibliotēkas 2.0` 

aspektā, meklēt jaunas iespējas, eksperimentēt.  
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Dotas saites uz RSS lasītājiem  0  0  1  0  0 
Dotas saites uz tīmekļa vietnēm,  
kurās pieejamas instrukcijas RSS izmantošanai  0  0  0  0  0 
Ziņas tiek klasificētas pa tematiem  0  0  1  1  0 

 1 3 5 4  1 

Emuāri  LNB LU  PTB   ViAB  VeAB 

  Iemesli, kādēļ izmanto         
Vispārīga informācija (funkcionē kā mājas lapa)  0    0   
Bibliotēkas ziņas un jaunumi, notikumi  1    1   
Bibliotēkas pakalpojumi  1    1   

  
  
  
  

Jaunās grāmatas  1    0     
Grāmatu apskati  1    0     
Diskusijas par grāmatām  0    0     
Palīdzība pētniecībā  1    1     
Ieteikumi  1    1     
Cits  1    1     
 7  5   

  Emuāra raksturojums 
Atbilstošas instrukcijas kā izmantot emuāru  0    0     
Bibliotēka izmanto RSS, lai papildinātu bloga 
saturu  0    1    
Nodrošināta RSS padeve  1  1    
Ir saite uz bibliotēkas tīmekļa vietni  1    1     
Emuāra ierakstiem ir norādīts datums un laiks  1    1     
Ieraksti tiek kategorizēti  1    1     
Pieejams ierakstu arhīvs  1    1     
Pēdējais ieraksts ir veikts pēdējo piecu dienu 
laikā  1    0     
Tiek piedāvātas saites uz līdzīgiem emuāriem, 
noderīgiem resursiem  1    1     
Ierakstus var pārlūkot pēc atslēgas vārdiem  1    1     
Ierakstus var pārlūkot pēc publicēšanas datuma  1    1     
Arhīva ieraksti ir līdz gada vecumam  0    0     
Arhīva ieraksti ir vecāki par vienu gadu  1    1     
Kāda emuāru veidošanas platformām tiek 
izmantota? 

 Word
Press   

 Blogge
r.com     

     10    10     
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Tīmekļa apraides   LNB LUB    PTB   
 
ViAB  VeAB

  Iemesli tīmekļa apraides lietojumam           
Iepazīstināšana ar bibliotēku           
Iepazīstināšana ar vispārīgām informācijas 
meklēšanas prasmēm           
Iepazīstināšana ar meklēšanas iespējām katalogā           
Padomi bibliotēkas izmantošanai           
Bibliotēkas jaunumi           
Grāmatu apskati           
Citi           
Tīmekļa apraides raksturojums           
Pieejamas instrukcijas tīmekļa apraides 
izmantošanai           
Tīmekļa apraides iespējams meklēt pēc atslēgas 
vārdiem           
Tīmekļa apraides iespējams pārlūkot pēc temata           
Tīmekļa apraides iespējams pārlūkot pēc 
publicēšanas datuma           
Tīmekļa apraides arhīva ieraksti  ir līdz vienam 
gadam veci           
Tīmekļa apraides arhīva ieraksti ir vecāki par vienu 
gadu           
Bibliotēka izmanto RSS barotnes, lai papildinātu 
tīmekļa apraides           
Tīmekļa apraidēm pieejamas transkripcijas           

Tiešsaistes ziņojumapmaiņa  LNB LUB    PTB   
 
ViAB  VeAB

  
Iemesli tiešsaistes ziņojumapmaiņas 
izmantošanai           
Uzziņu serviss    0    0   
Padomi  bibliotēkas lietotājiem    0    0   
Resursu ceļvedis    0   0   

Cits   
1(nav 
nor.)   

1(nav 
nor.)   

  Tiešsaistes ziņojumapmaiņas raksturojums 
Atbilstošas instrukcijas tiešsaistes 
ziņojumapmaiņas izmantošanai    0    0   
Bibliotēka piedāvā tekstā balstītu tiešsaistes 
ziņojumapmaiņu    1    1   
Bibliotēka piedāvā video tiešsaistes 
ziņojumapmaiņu    0    0   
Tiešsaistes ziņojumapmaiņas serviss pieejams  
visu bibliotēkas darba laiku    1    1   

Kādu lietojumprogrammu izmanto? 
  
  

Skype    1    1   
Msn    0    0   
Tīmekļa vietnē iebūvēta lietojumprogramma    0    0    
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cita           
       4    4   
Vikiji  LNB LUB    PTB   ViAB  VeAB
  Iemesli vikiju izmantošanai           

Projektu plānošanai           
Darba plānošanai           
Resursu saraksti           
Studiju resursi           
Atbilstošas instrukcijas vikiju izmantošanai           
Lietotājiem ir tiesības pievienot jaunas sadaļas           
Lietotājiem ir iespēja augšupielādēt failus           
Nodrošina RSS barotnes jaunajai un atjaunotajai 
informācijai           
Ir iespēja meklēt pēc atslēgas vārdiem           
Ir saite uz bibliotēkas tīmekļa vietni           
Pieprasa lietotāju reģistrāciju           
Kāda vikiju veidošanas platforma tiek izmantota?           

Sociālie tīkli  LNB LUB    PTB   ViAB  VeAB

  
Iemesli sociālo tīklu izmantošanai 
 
Vispārīga informācija  1  0  0     
Bibliotēkas jaunumi, pasākumi  1  1  1     
Saziņas rīks ar bibliotēkas lietotājiem un 
bibliotēkai  0  1  1     
Saziņas rīks diskusijām lietotāju starpā  1  0  0     
Sociālo tīklu raksturojums 
Lietotājam iespēja veidot ierakstus  1  1  1     
Lietotājam iespēja augšupielādēt attēlus vai video  1  0  0     
Nodrošina RSS barotnes jaunajai un atjaunotajai 
informācijai  1  1  1     
Sociālais tīkls ir saistīts ar citiem tīmekļa resursiem  1  1  1     
Ir saite uz bibliotēkas tīmekļa vietni  1  1  1     
Kurš sociālais tīkls tiek izmantots? 
 
Draugiem.lv  1  0  0     
Facebook.com  1  0  0     
Twitter.com  1  1  1     
Flickr.com  1  0  0     
TouToube.com  0  0  0     
Cits          
 12 7 7   
Punkti kopā 30 14 22 8 1 
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2. pielikums 
Intervijā iegūto datu transkripcija.  

Intervija ar LNB sabiedrisko attiecību speciālisti Signi Valtiņu. 

Silva Suhaņenkova: Sākot pētījumu, pirmais ko izdarīju, es izanalizēju AZSB tīmekļa 
vietnes un ar tām saistītos resursus, kuros parādās „Tīmekļa 2.0” tehnoloģijas. Secinājums – 
no 24 akreditētām bibliotēkām šajā grupā, tikai piecām bibliotēkām, es varēju piešķirt kaut 
vienu punktu par šo tehnoloģiju pielietojumu. LNB ieguva 30 punktus – visvairāk no visām. 
Tu esi cilvēks, kas LNB ir izveidojis un uztur lielāko daļu profilu sociālajos medijos. Tāpēc 
gribēju jautāt, kā tas izskatās no otras puses, jeb, kas ir tas, ko neredzam mēs – lietotāji. 

Signe Valtiņa: Varbūt sāksim ar mājaslapu, kas līdztekus sociālajiem tīkliem tomēr ir 
uzņēmuma vai iestādes primārā „seja” virtuālajā vidē. Šobrīd jau var teikt, ka pat mazākajai 
pagasta bibliotēkai ir sava mājaslapa, kur var izlasīt aktuālo informāciju par bibliotēkas 
pakalpojumiem, grāmatu jaunumiem, pasākumiem. Dažām bibliotēkām mājaslapas ir 
funkcionālākas, dažām mazāk ērti lietojamas. Ja runājam par LNB mājaslapu – informācijas 
apjoms, ar ko mēs kā nacionālā bibliotēka strādājam, ir ļoti liels, tāpat arī liels ir 
informācijas apjoms, ko vēlamies darīt pieejamu lasītājiem. Lai šo uzdevumu veiktu pēc 
iespējas labāk, esam sākuši darbu pie jaunas mājaslapas izveides. Pašreizējo mājaslapu 
nevaram pilnvērtīgi izmantot kā mārketinga rīku, tajā ir grūti orientēties gan lasītājiem, gan 
mums pašiem; arī dizains ir novecojis. Piemēram, pašreizējās mājaslapas centrā ir 
aktualitāšu liste, taču, kā mēs noskaidrojām, veicot aptauju par mūsu mājaslapu: pirmkārt, 
cilvēkus interesē elektroniskais katalogs, otrkārt – bibliotēkas darba laiks. Tad – 
kontaktinformācija, digitālā bibliotēka, datu bāzes utt. Esam sapratuši, ka mājaslapas 
centrālajā daļā jāatrodas bibliotēkas pakalpojumiem, jo esam servisa iestāde. Nopietni 
strādājam pie informācijas arhitektūras, domājam par to, ko katra struktūrvienība grib par 
sevi pateikt un kā to interesanti pasniegt mājaslapas apmeklētājiem. Domājot par jauno 
versiju, skatījāmies arī, kādi risinājumi šobrīd ir aktuāli citās valstīs. Mums patika Ņujorkas 
publiskās bibliotēkas mājaslapa, kas ir krāsaina un uzrunājoša – piesaistošs dizains, diezgan 
viegli ir meklēt informāciju. Arī Austrālijas Nacionālās bibliotēkas un Francijas Nacionālās 
bibliotēkas piemēri likās interesanti.  

S.S.: Vai tas, ko Tu dari sociālajos medijos, ir, lai kompensētu mājaslapas trūkumus? Kāds 
bija sākums? 

S.V.: Daļēji tam var piekrist. Viss sākās ar tviteri jeb mikroblogošanas tīklu Twitter 
aptuveni pirms gada. Tas bija laiks, kad šo tīklu aktīvi sāka apgūt Latvijas auditorija. Šķiet, 
viens no pirmajiem korporatīvajiem profiliem, kas parādījās tviterī, bija LTV Panorāma, 
drīz pēc tam pievienojāmies arī mēs. 2008. gadā un agrāk tviteri galvenokārt izmantoja IT 
speciālisti, vismaz Latvijā. PR cilvēki, mediji, mākslinieki un citi iesaistījās vēlāk.  

Par LNB bloga izveidi biju domājusi jau, kopš sāku strādāt LNB (2008. gada sākumā), taču 
sākotnēji man nebija skaidras koncepcijas, kādam šim blogam jābūt. Kad nolēmām veidot 
bibliotēkas blogu (2009. gada sākumā), zinājām, ka tam noteikti jāatrodas uz mūsu servera, 
adresei jābūt vienkāršai un tādai, ko viegli atcerēties, kā arī – bloga saturs nemitīgi 
jāatjauno. Konceptuāli bijām izlēmuši, ka šī būs vietne, kurā tiks publicēti viedokļi un 
komentāri par bibliotēku lietām, bet nekādā gadījumā neievietosim tajā preses relīzes – tām 
ir vieta mājaslapā. Šogad uz LNB blogu pārnesām arī Digitālās bibliotēkas kolēģa Artūra 
Žoglas rakstus, ko viņš jau kādu laiku publicēja pašizveidotā blogā. Tie ir ļoti interesanti 
raksti, ceru, ka viņš turpinās iepazīstināt lasītājus ar digitālās bibliotēkas procesiem.  

S.S.: Tātad pirmais bija tvitera profils, tad blogs. Kā ar pārējiem – Facebook, Draugiem.lv? 
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S.V.: Gan Facebook, gan Draugiem.lv profils mums ir salīdzinoši nesen. Mērķtiecīgi tam 
pievērsāmies pagājušā gada rudenī. Iespēja būt Draugiem.lv bija jau pasen, līdzīgi kā tviterī, 
bet tobrīd tam neredzējām jēgu no mērķauditorijas viedokļa. Vēl mums ir profils 
mikroblogošanas tīklā Sekoman.lv, taču aktivitāte tajā nav tik dinamiska kā tviterī, arī 
sekotāju krietni mazāk. Esam izveidojuši profilu attēlu sociālajos tīklos Flickr.com un 
Picasaweb.com, lietojam prezentāciju sociālo tīklu Slideshare. Arī video sociālajā tīklā 
YouTube esam atvēruši profilu, bet tajā pirmie materiāli parādīsies tikai šā gada aprīlī.  
S.S.: Un kā ir ar atgriezenisko saiti, cik cilvēku atbild tam, ko jūs rakstāt draugos, tviterī? 

S.V.: Draugiem.lv vienīgā kustība ir ziņas ieteikšana, reizēm kāds ieraksta kādu komentāru 
viesu grāmatā, taču kopumā aktivitāte nav sevišķi liela, kaut gan pēc statistikas redzu, ka 
cilvēki klikšķina uz saitēm, ko ievietojam. Arī Facebook kāds ik pa laikam novērtē 
ievietotās ziņas. Visaktīvākā komunikācija, protams, notiek tviterī. Cilvēki uzdod 
jautājumus gan privāti, gan publiski, raksta komentārus. Es arī aktīvi sekoju līdzi tam, ko 
cilvēki runā tviterī. Izmantoju TweetDeck programmu – iestatījumos norādu meklējamos 
atslēgas vārdus – „bibliotēka”, „nacionālā”, „grāmata” u.tml. Ja tviterziņu plūsmā parādās 
kas tāds, uz ko mēs kā bibliotēka varam reaģēt, tad to arī darām. Bija gadījums, kad tviterī 
divi cilvēki mēģināja atcerēties, kad ir iznācis laikraksts „Nakts”. Ātri sameklēju atbildi 
mūsu datubāzēs un atbildēju viņiem. Tas radīja pozitīvu rezonansi. Vakar, piemēram, 
ielikām ziņu, ka meklējam brīvprātīgos veco laikrakstu un žurnālu digitalizācijas 
sagatavošanai; daudzi padeva šo ziņu tālāk, un jau nākamajā rītā mums pieteicās seši 
brīvprātīgie. Arī blogeris un jauno tehnoloģiju entuziasts Kristaps Skutelis pēc savas 
iniciatīvas uzrakstīja labu rakstu par šo tēmu. Raksta nobeigumā viņš piebilst: „Iesaistoties 
šajā darbā, mēs atstāsim vairāk labuma pasaulei nekā dažs labs visā savā mūžā spēj 
paveikt.” Labāku reklāmu nemaz nevar vēlēties! Ja cilvēks to ir rakstījis, paša iedvesmas 
vadīts un ne pēc pasūtījuma, tas izklausās daudz patiesāk un tam ir pavisam cits spēks nekā 
tad, ja ko šādu rakstītu bibliotēkas darbinieki.  

S.S.: Tātad pats nozīmīgākais resurss šobrīd ir Twitter? 

S.V.: Jā, tviteris, manuprāt, šobrīd ir dinamiskākais no sociālo mediju kanāliem. Varbūt 
pamanīji – mēs parasti uzdodam „iesildīšanas” jautājumus pirms diskusijām, ir bijušas arī 
vairākas tiešraides. Reizēm izmantojam servisu Tweetvite.com, kas ir piesaistīts tviterim, un 
tas labi noder, ja organizē „tvītapus” – tvitera lietotāju sanākšanas vai diskusijas. Būtībā tā ir 
afišas lapa, kurā ievieto informāciju par gaidāmo pasākumu. Cilvēkiem ir iespēja pieteikties, 
līdz ar to aptuveni var redzēt (gan mēs kā organizatori, gan arī citi šīs afišas apmeklētāji), 
cik liela ir interese par pasākumu un kuri cilvēki plāno ierasties. Manuprāt, nereti tas ļoti 
labi „nostrādā” – cilvēks izpēta sarakstu un, ja starp potenciālajiem pasākuma dalībniekiem 
ierauga kādu paziņu vai draugu, iespējams, arī pats nolemj ierasties.  

S.S.: Un kā Tu vērtē to, kas notiek blogā? Cik raksta komentārus, kāda ir atsaucība? 

S.V.: Pagaidām komentāru nav sevišķi daudz, taču blogs vēl ir jauns, un tā auditorija vēl 
tikai veidojas. Bet patiesība ir vienkārša – jo atraktīvāks raksts, jo vairāk komentāru. Pie 
pēdējā raksta, piemēram, ir 20 komentāru. Tas, manuprāt, ir daudz. Bloga raksti ir gan 
stilistiski, gan tematiski atšķirīgi. Man šķiet, ka tas ir pozitīvi, jo dod iespēju brīvi izteikties 
rakstītājiem, gan arī izvēles iespējas lasītājiem. Svarīgi, manuprāt, ir arī tas, ka blogu esam 
pozicionējuši kā vietni, kur publicēties ne tikai bibliotekāriem, bet jebkuram, kurš vēlas 
izteikties par bibliotēkām, par digitalizāciju, lasīšanu, kultūru.  

S.S.: Kā Tev liekas, vai bibliotēkas aktivitātes dažādos sociālajos medijos maina bibliotēkas 
tēlu? 
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S.V.: Es ceru, ka – jā, un ceru, ka uz pozitīvo pusi. Kaut gan man ir grūti par to spriest, jo 
sevi no malas jau parasti neredz, bet cilvēki ir teikuši, ka jā – LNB gadījumā tas ir pozitīvi. 
Nesen Madonas bibliotēkā Madonas novada bibliotekāriem stāstīju par sociālajiem 
medijiem, interese bija liela. Taču līdztekus stāstam par organizāciju aktivitātēm sociālajos 
medijos vēlos atgādināt, ka ir jāņem vērā arī citi komunikācijas kanāli. Internets ir kā 
papildu kanāls tradicionālajiem mediju kanāliem, tostarp tiešajam mārketingam, un to 
nevajadzētu uztvert kā pašmērķi. Taču mūsdienās ignorēt sociālos medijus arī nav gudri un 
tālredzīgi, jo tajos ir būtiska bibliotēkas auditorijas daļa –  jaunieši, viedokļu līderi, mediju 
pārstāvji, ar kultūru un ekonomiku saistīti cilvēki, kas var tavu vēstījumu nodot tālāk. 
Domāju, ka sociālie tīkli nākotnē tikai paplašināsies un tiem būs arvien lielāka nozīme 
auditorijas sasniegšanā. Un patiesībā sociālo mediju / tīklu jomā attīstība notiek daudz 
straujāk, nekā par šīm tēmām cilvēki paspēj sarakstīt un izdot grāmatas. Vēl svarīgi šai 
sakarā piebilst, ka nekāda virtuāla komunikācija neaizvieto īsto, dzīvo kontaktu. Es uzskatu, 
ka sociālie mediji ir kā platforma, kurā rodas idejas, projekti un vēlme tikties realitātē. To 
pierāda arī mūsu rīkoto diskusiju labā apmeklētība. Cilvēki virtuālajā vidē gūst pārliecību, 
ka ir vērts organizācijai uzticēties un ka tā spēj piedāvāt ko viņiem interesantu un vajadzīgu, 
un tas motivē atnākt pie mums un tikties arī klātienē. 

S.S.: Kā tu komentētu faktu, ka ir tikai 5 bibliotēkas no visām 24, kas kaut ko dara šajā 
jomā? 
S.V.: Grūti komentēt tieši tevis izvēlēto bibliotēku grupu; par dažām publiskajām 
bibliotēkām gluži pretēji – varu teikt, ka tās ir ļoti aktīvas sociālajos medijos. Bet kopumā 
domāju, ka viss ir atkarīgs no personālijām. Arī man neviens neteica, ka man ir jāiesaista 
bibliotēka sociālajos medijos. Taču es to neuzskatu par problēmu. Nekādā ziņā nedomāju, 
ka iniciatīvai jānāk tikai no vadības. Tas ir normāli, ka darbinieki organizācijā iniciē kaut 
kādus procesus. Ja tu kaut ko ierosini un spēj pierādīt, ka tas tavai iestādei ir vajadzīgs, tas 
tikai palīdz tev augt un motivē strādāt. 

Vēl domājot par iemesliem, kāpēc tik maz bibliotēku ir sociālajos tīklos – iespējams, ka 
bibliotēku darbiniekiem trūkst informācijas vai ticības, ka strādāt šajā virzienā mūsdienās ir 
svarīgi un tas var kaut ko mainīt bibliotēkas tēlā. Trūkst entuziasma, iemaņu. Cilvēki varbūt 
nezina, baidās, neizmanto aktīvi internetu. Bet tas noteikti nav atkarīgs no cilvēka vecuma, 
bet vairāk no elastīguma un vēlmes uzzināt un izmēģināt ko jaunu. Vienkārši ir jāsaprot, ka 
tā ir lieliska iespēja pašreklāmai, kuras izdevumi ir nulles vērtībā (ja neskaitām 
cilvēkresursus), tā ir iespēja komunicēt ar savu auditoriju, saprast un uzklausīt tās 
vajadzības, lai pēc tam to liktu lietā ikdienas darbā. Ir pagājis tas laiks, kad bibliotēka kā pils 
stāvēja kalna galā un gaidīja, kad lasītāji paši pie tās atradīs ceļu. Bibliotēkas koncepts ir 
mainījies, un koncepta maiņa nav tikai formāla, tā ietver arī konkrētas prakses. Viena no ļoti 
būtiskām praksēm ir – bibliotēkas „iziešana ielās”. 
Ir dzirdēti argumenti, kāpēc neiesaistīties sociālajos tīklos – pārāk daudz tiešā darba, nav 
laika, un tur taču tikai tīņi apgrozās. Taču tās visas ir atrunas. Ir jāsaprot būtība: savu „tiešo 
darbu” bibliotēkā taču tu nedari vienkārši darīšanas pēc. Tu strādā cilvēkiem! Bibliotēkas 
darbs ir viens liels pakalpojums sabiedrībai. Ja sabiedrība par to nezinās, to neviens arī 
neizmantos. Un, ja neizmantos, vai tādā gadījumā tavam darbam nezūd jēga? Es varbūt 
nedaudz sabiezinu krāsas, taču šis aspekts, manuprāt, vienmēr jāpatur prātā. 

S.S.: Vai ir kāda īpaša specifika vai grūtības tam, ka Tu sociālajos medijos pārstāvi 
bibliotēku? 

S.V.: Pirmām kārtām jau fakts, ka jādarbojas ar korporatīvu profilu. Tas nedaudz ir 
izaicinājums, īpaši sākumā. Tagad jau esmu apmēram uztaustījusi, ko un kā vajag darīt. 
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Nedrīkst pret savu auditoriju izturēties familiāri un rakstīt pirmajā personā. Tas arī mani kā 
privātpersonu kaitina citos korporatīvajos profilos. Protams, ka ierakstus veic cilvēks, nevis 
abstrakta iestāde, bet ir jāatrod robeža starp informācijas pasniegšanas veidu un to, kā tas 
saskan ar organizācijas tēlu. Svarīgs ir arī saturs. Preses relīzēm līdzīgas ziņas cilvēkus 
sociālajos tīklos neinteresē, viņi gaida kaut ko atraktīvu un aktuālu. 

S.S.: Kas, Tavuprāt, ir aktīvākie bibliotēkas sociālo mediju profilu lasītāji, lietotāji? 

S.V.: Tie ir jaunieši, studenti, mūsu diskusiju apmeklētāji, IT jomas pārstāvji un cilvēki, kas 
interesējas par digitalizāciju, arī rakstnieki un kultūras sfēras darbinieki. Viņu vidū ir arī 
vairāki aktīvi bibliotekāri, un tas, protams, priecē. 

S.S.: Vai ir plānots izmantot vēl kādu „Tīmekļa 2.0” resursu? 

S.V.: Resursu jau ir bezgalīgi daudz. Taču jāskatās, kuros resursos ir bibliotēkas auditorija, 
un tur arī jāiesaistās, lai lieki nešķiestu spēkus. Protams, ir arī pietiekami daudz sociālo 
tīklu, kuros bibliotēkai nav ko darīt, piemēram, mūzikas sociālais tīkls last.fm. Pirms kaut 
kur iesaistāmies, jāsaprot mērķi, jāizvērtē iespējas, atdeve un bibliotēkas piemērotība 
attiecīgajam socializēšanās veidam vai kanālam. 

S.S.: Ko varētu ieteikt citām bibliotēkām, kā motivēt? 

S.V.: Piesaistīt cilvēkus, kurus interesē jaunās tehnoloģijas un kas vēlētos izmantot savas 
zināšanas bibliotēkas popularizēšanā. Jo sociālie tīkli galvenokārt ir balstīti uz 
komunikāciju. Ja kāds ar rīkojumu tiek nosēdināts, piemēram, pie Twitter profila 
administrēšanas, taču viņam tas nepatīk un nepadodas, tad – lai kā arī viņš centīsies, 
iznākums nebūs labs. Te jābūt personīgai ieinteresētībai. Varbūt ir brīvprātīgie, kas labprāt 
popularizētu bibliotēkas aktivitātes un līdz ar to tuvāk iepazītos arī ar bibliotēkas darbību? 
Var jau pesimistiski īgņoties un domāt, ka no tā visa nekas labs neiznāks, taču mēģināt 
neviens neliedz. Pieredze rāda, ka cilvēki ir ļoti ieinteresēti un aktīvi, un jo sevišķi jaunieši – 
vajag tikai dot viņiem iespēju! Varbūt cilvēks no malas, protams, konsultējoties ar 
darbiniekiem, var pastāstīt un prezentēt bibliotēku daudz labāk nekā pats bibliotekārs.  

S.S.: Liels paldies Tev par sarunu! 
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3. pielikums 
Intervijā iegūto datu transkripcija. 

V/a „Kultūras Informācijas sistēmas” informācijas sistēmu administrators  
Jānis Ziediņš 

Silva Suhaņenkova: Sākot pētījumu, pirmais ko izdarīju, es izanalizēju AZSB tīmekļa vietnes 
un ar tām saistītos resursus, kuros parādās „Tīmekļa 2.0” tehnoloģijas. Secinājums – no 24 
akreditētām bibliotēkām šajā grupā, tikai piecām bibliotēkām, es varēju piešķirt kaut vienu 
punktu par šo tehnoloģiju pielietojumu. Pārliecinoši visvairāk punktu ieguva LNB, kam seko 
LUB un PTB. Kāpēc, Tavuprāt, AZSB vidū ir tik maz pozitīvu piemēru Tīmekļa 2.0 resursu 
izmantošanā?  

Jānis Ziediņš: to es esmu pamanījis, ka lielajās bibliotēkās, pat reģionos, jo bibliotēka ir 
lielāka, jo mazāk tā kaut ko dara. Ir, protams, atsevišķi izņēmumi. Bet principā, jo lielākas 
bibliotēkas, jo lielāks ir personāls, vairāk cilvēku un resursu. Iespējams, ka tur ir kāda 
birokrātija. Mazā bibliotēkā ir viens cilvēks, varbūt divi- ja viņš ko izdomā, tad arī pats uzreiz 
dara. Lielās bibliotēkās ir savādāk, tas ir mans viedoklis, tie cilvēki tur ir daudz un tad varbūt 
tur nav viens tāds, kas ir atbildīgs par šīm lietām. Varbūt vienīgi kāds, kas uztur mājas lapu. 
Tad cilvēkam liekas, kādēļ izrādīt kaut kādu interesi, kāpēc es esmu tas, kam tas jādara. Īpaši, 
ja bibliotēkai nav nekāda mārketinga nodaļa. Tādas jau ir reti kur, vienīgi LNB. No turienes 
jau tā iniciatīva nāk. Viņi pieņem lēmumu, un vienalga, tad tas vēl tiek izdiskutēts ar vadību un 
pieņemts lēmums, ka to vajag vai nevajag darīt. Citās bibliotēkās varbūt šādi cilvēki nav, vai 
varbūt ir, bet nesakrīt šo cilvēku idejas ar, piemēram, vadības viedokli, kas nav tik ļoti 
ieinteresēts šajā jautājumā. Man liekas, ka tā tas varētu būt. Tas tomēr ir ļoti atkarīgs no 
personālijām, no cilvēkiem, kas katrā bibliotēkā strādā. Cik viņiem ir liela interese. Tomēr 
bibliotēku sabiedrībā jau var redzēt tos aktīvos cilvēkus un, ja šādu cilvēku nav, tad šeit nekas 
nevar attīstīties.  

Vēl viens aspekts ir, ka varbūt daudzu bibliotēku tīmekļa vietnes ir veidotas jau sen- saliktas 
galvenās lietas un viss. Tur nav iespējams pievienot tvitera kontu, vai draugiem.lv lapas, lai 
cilvēkus informētu par šiem profiliem. Tas ir tīri tehniski par mājas lapām, bet tas, protams, 
nerada nekādas grūtības uztaisīt Facebook profilu vai draugiem.lv lapas. Ir arī jādomā vai tas 
blogs ir nepieciešams, vai nav resursu trūkums, vai var tikt galā ar visu, kas ir jādara. Cilvēks 
koncentrējas uz lietām, kas tam darba pienākumos ietilpst un viss. Ja nav tas vadītājs, kas par 
to domā un zina. Tu vari izveidot kādu resursu, bet, ja nav kas ar to strādā, viss apstājas un tam 
vairs nav jēgas.  

Šobrīd vislabākais kas ir, tas ir tviteris. Tas ir visvienkāršākais, ātrākais, vismazāk laika 
prasošais. Tas nav kā bloga ieraksts, tie ir 140 simboli. Galvenie faktori tomēr ir personālijas- 
cilvēki, cik liela interese ir pašiem. Arī birokrātiskais faktors, starp tiem, kam ir interese un 
kam nav un kādas ir amatu attiecības. 

Tas ir interesanti, ka šajā AZSB vidē aktivitāte ir tik zema, jo potenciāli tā ir ļoti laba 
auditorija. To ir grūti saprast. Tas varbūt ir stereotipiski, bet bibliotekāram nav PR domāšana, 
informēšana par sevi. Cik ir vispār mājas lapas? Bibliotēkas taču šeit ir milzīgas, gan fondu 
ziņā, kad personāla. To pat reizēm nevar salīdzināt ar reģiona bibliotēkām. Varbūt tas arī ir 
viens no punktiem-  bibliotēka ir liela, centralizēta, tā iekļaujas kopīgajā plūsmā. Lai gan tas 
jau īsti nav faktors, kas traucētu iziet ārā un darīt kaut ko citu.  

S.S.: Spriežot pēc veikto aptauju rezultātiem, Ir abpusēja vēlme pēc pakalpojuma- lietotāji 
atzīst, ka labprāt redzētu bibliotēkas profilu sociālajos tīklos, tie izmantotu bibliotēkas veidotus 
vikijus, aplādes (podcast), abonētu RSS ziņas. Arī bibliotekāri atzīst, ka lietotājam tas būtu ērti 
un bibliotēkai vajadzētu veidot šādus resursus un pakalpojumus. Aptaujā noskaidrojās, ka 
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lielai daļai bibliotekāru trūkst prasmes konkrētu resursu lietošanai, daļa arī neizprot ko nozīmē 
RSS, emuārs u.tml. Tas tad arī visticamāk ir viens no iemesliem tam, ka ir tik zema aktivitāte. 
Vajadzīgas bibliotekāru apmācības? Ko un kā, Tavuprāt, vajadzētu darīt? vai pēc aģentūras 
publisko bibliotēku apmācībām, jūs jūtat, ka no tā ir bijusi kāda jēga? 

J.Z.: nu nevārētu teikt, ka tas ir devis lielu pienesumu un blogi būtu auguši „kā sēnes pēc 
lietus”. Nē, tas līmenis jau ir palicis. Varbūt daži ir nākuši klāt. Tas jau patiesībā šobrīd ir 
mazliet noiets etaps. Godīgi sakot, mani pārsteidz, ka bibliotekārs var nezināt, kas ir blogs. Tas 
nozīmē, ka viņš ir koncentrējies uz saviem pamatpienākumiem un, ja kāds uz paplātes 
nepienes klāt, tad viņš arī tam nepievērš uzmanību. Es tomēr savā ikdienā skatos un interesējos 
plašāk kā tikai par kādu šauru IT jomu. Iespējams, ka bibliotekāriem tā ir valodas barjera, jo 
Latvijā ir maz kvalitatīvu resursu, vai, ja ir, tad tie ir dziļi specifiski. Arī tas, ka tā informēšana 
par iespējām ir pārdzīvots posms. Bija brīdis, kad visi rakstīja, ka to var darīt, un to.. tagad tas 
jau ir pagājis, par to vairs tik aktīvi neraksta. IT vidē tas jau ir kļuvis pašsaprotams. Ja vien 
neparādās kāds jauns serviss, tad par tām pamatvērtībām jau vairs nav intereses rakstīt. Tagad 
jādomā ko no tā visa izmantot, kas ir tā vērts. Tas ir cits līmenis- vairs nedomājam, vai vispār 
ir, bet gan cik tas ir nozīmīgi, kāda ir jēga no tā. Ko ir vērts izmantot un ko nē. Piemēram, 
draugiem.lv lapās, šobrīd šķiet ir kādas 7 bibliotēkas. Bet iespējas taču ir visiem vienādas, tas 
ir bezmaksas- dari tikai.  

S.S.: Vai Tu saredzi kādas iespējas kā uzrunāt, motivēt cilvēkus? 

J.Z.: jā, nu tā motivācija šobrīd ir ļoti grūta. Tagad ir grūtāk, jo tā lielā aktualitāte, piemēram, 
blogiem ir zudusi. Kad bija lielais blogu birums, tad bija jēga to darīt. Tagad tev ir blogs, labi, 
un ko tālāk? Es vienmēr esmu uzskatījis, ka ir jāseko līdzi tam, kas tai brīdī ir „trend”, kas ir 
tas būtiskākākais un aktuālākais. Facebook, tviteris, kas būtībā neprasa lielu ieguldījumu. Tā 
interesentu grupa salasās, to var redzēt, kas cilvēkus interesē, sekot tam līdzi. Tas ir būtisks 
trūkums, ja nav tas viens uzņēmīgais cilvēks, kas informē pārējos, stāsta par iespējām. Jāsāk 
pašiem ar sevi. Visdrīzāk jau bibliotēkās trūkst tas viens aktīvists, kas mēģina kaut ko darīt. Ja 
vēl nav tā atbalsta no citiem, no vadības, tad, es domāju, ka tas ātri arī norimst.  

Tāpēc arī savu blogu šobrīd nerakstu. Ir jau arī laika trūkums, bet par ko rakstīt jau būtu. No 
otras puses, tu raksti, raksti, bet ir sajūta, ka nekas nenotiek, viss ir apstājies.  

S.S.: man gan likās, ka Tavu blogu lasīja un tas bija svarīgs informācijas resurss 
bibliotekāriem. Varbūt tā vienkārši ir bibliotekāru īpatnība, ka tie nekomentē, nepauž savas 
domas publiski, tāpēc rodas sajūta, ka tas ko tu dari nevienam nav vajadzīgs.. 

J.Z.: esam uztaisījuši jauno bibliotēku portālu, redzēsim, kas tagad notiks, kad mēs viņu 
palaidīsim ar plašu informācijas kampaņu. Viss būs atvērts lietošanai- komentēt varēs anonīmi, 
varēs rakstīt ko grib, darīt ko grib.. Redzēsim vai tas kaut ko mainīs.  

S.S.: vai Tev liekas, ka iespēja rakstīt anonīmus komentārus kaut ko mainīs? 

J.Z. varbūt! Varbūt pēkšņi parādīsies kaut kas. Bibliotekārs sēž savā bibliotēkā, dara ierastās 
lietas un domā, ka tas ir forši. Varbūt tagad bibliotēku portālā, kāds pajautās, kam jūs taisāt 
tādu izstādi, vai kāds viņu apmeklēs? Varbūt tas ir pilnīgi nelietderīgi un tas nevienu īsti 
neinteresē.  

S.S.: Tavuprāt, šobrīd tas aktuālākais un „ejošākais” resurss ir tviteris? 

J.Z.: man liekas, ka jā. Es domāju, ka arī Facebook, kas Latvijā paliek arvien populārāks, 
arvien vairāk cilvēku to sāk lietot. Draugiem.lv jau varbūt daļai ir apnicis.  Facebook ir kaut 
kas savādāks. Savukārt tviteris, man personīgi, ir viena no būtiskākajām informācijas uzziņas 
vietnēm. Es salieku resursus, kas mani interesē un es visu uzzinu ātrāk un precīzāk un ērtāk- 
sākot ar autoservisu un beidzot ar medijiem. Arī bibliotēkas tur ir un kaut ko dara. Galu galā, 
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tas ir tik vienkārši. Mazliet reklāmas, lai cilvēki zinātu, ka bibliotēka tur ir un viss. Nupat 
Helsinku bibliotēkā redzēju- pašā bibliotēkā bija plakāts, ka mēs esam Facebook, mūsu grupu 
sauc tā un  tā- nāc, pievienojies. Tā tiek informēti bibliotēkas lietotāji, kas reāli nāk uz 
bibliotēku, kuriem ir svarīgi ko dara konkrētā bibliotēka. 

S.S.: kā Tu vērtētu to, kas šobrīd AZSB vidē ir vai nav izdarīts? 

J.Z.: man par šo grupu ir grūti spriest. Pats vairs nestudēju, bet, iespējams, ja es būtu, 
piemēram, LU students es gribētu uzzināt, ko mana fakultātes bibliotēka piedāvā, kas ir tas 
būtiskais.  Es vienmēr esmu aizstāvējis ideju, ka ir jābūt tur, kur ir lietotāji. Ja lietotājs ikdienā 
ir draugiem.lv, vai facebook, tad arī tev tur ir jābūt! Tas ir jādara.  

S.S.: varbūt bibliotēka savu lietotāju tā var nokaitināt, ar būšanu visur..? 

J.Z.: jā, informācijas dublēšana, protams, ir otra lieta. Bet vienmēr ir iespēja nesekot visur. Ja 
man nepatīk, es nesekoju. Būt visur arī nav labi, bet, ja ir tās lielās lietotāju grupas, tad  ir 
jāskatās, ko ar ko tu sasaisti un liec kopā. Lai nav tā, ka visos medijos ir viena un tā pati 
informācija. Bet lietotājs jau šobrīd ir pietiekami gudrs, lai spētu filtrēt informāciju. 

Bibliotēkai ir jāsaprot savs lietotājs. Varbūt jāveic kāda aptauja, kurā vietā tie viņa lietotāji ir- 
tviterī, facebook. Tāpat pajautāt- kur tu gribētu, lai tava bibliotēka ir.  

S.S.: Vai Tu saredzi kādu Tīmekļa 2.0 resursu, lietojumprogrammu, kas nākotnē varētu 
izrādīties svarīga un noderīga bibliotēkām? 

J.Z.: viena ļoti būtiska lieta, par ko vēl neesam pat sākuši kārtīgi domāt, bet par ko droši vien 
domāsim, šeit aģentūrā, ir mobilo tehnoloģiju lietošana- mobilās aplikācijas. Šobrīd caur 
telefonu var atvērt gandrīz jebkuru lapu, bet tas ir liels datu pārraides apjoms un tas nav ērti. 
Iespējams , ka man gribētos kaut ko ērtāku- uzzināt par tiem pašiem pakalpojumiem. Es 
domāju, ka tas varētu būt tāds reāls attīstības ceļš. Mobilie operatori jau sāk piedāvāt lielus 
datu pārraides apjomus par salīdzinoši zemām cenām. Interneta izmantošana telefonā noteikti 
kļūs arvien populārāka. Tāpēc būtu jādomā par šo elektronisko pakalpojumu pielāgošanu un 
informācijas nodošanu mobilajam telefonam atbilstošos veidos. Somijā, piemēram, šobrīd ir 
uztaisīta „iPhone” aplikācija elektroniskajam katalogam. Tas varētu būt tāds pasaules 
izaicinājums. Internets mobilajā telefonā kļūs pats par sevi saprotams. Pamazām jau tiek 
domāts par portālu versijām mobilajiem telefoniem, piemēram, TvNet, Delfi ir šādas versijas. 
Lietotājam tā ir iespēja sasniegt sev vajadzīgo resursu sev vispiemērotākajā veidā. Pamazām 
tas noteikti attīstīsies. Šobrīd ir divas bibliotēkas, kas ir izstrādājušas tīmekļa vietnes versiju 
„iPhone”, tā ir District of Columbia Public Library un Somijas bibliotēka. Tāpat mobilo 
telefonu versijas ir „LibraryThing”, „WorldCat” , kas ir piemērojušas meklēšanas funkcijas. 
Lēnām jau attīstās, bet tas vēl ir sākums. Latvijā, liekas LNB kopā ar Lursoft bija izstrādājuši 
wap versiju meklēšanai. 

S.S.: Kas ir tās lietas, labas prakses principi, etiķete, kas būtu jāatceras bibliotēkām veidojot 
savus 2.0 resursus- profilus sociālajos tīklos, emuāru u.tml. 

J.Z.: pirmkārt nedrīkst būt vienvirziena komunikācija. Tas ir ļoti kaitinoši, ja organizācija 
komunicē tikai vienā virzienā. Ja pat uzdodot jautājumu, netiek spiegta atbilde. Tad jau tam 
zūd jēga- tikpat labi šo informāciju var ielikt mājas lapā. Ja es tviterī vai Facebook kaut ko 
pajautāju, tad es vēlos saņemt arī atbildi. Nevar būt vienvirziena komunikācija. Otrs, kas 
jāatceras- kā tu runā. Tev jārunā organizācijas vārdā, vienlaikus to nedarot pārāk „sausi”. Man 
liekas, ka labs piemērs ir „AirBaltic”, kā korporatīvais konts. Komunikācija notiek normālā 
sarunvalodā, nepārspīlējot. Tas uzreiz lietotājam liekas forši un veidojas laba komunikācija. 
To ir ļoti būtiski atcerēties, ka, ja tu pārstāvi bibliotēku, tev jārunā kā bibliotēkai, kuras 
viedokli tu pārstāvi, nevis jānāk ar savu personīgo viedokli. Der atcerēties, ka tevis teikto, 
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piemēram, tviterī jebkurā brīdī var citēt. Jāatceras, ka tu veido organizācijas kopīgo publisko 
tēlu. No otras puses, tas nevar notikt sausi un neinteresanti. Lai nav kā uzrakstīt preses relīzi. 
Sociālo mediju vidē labs risinājums, ko tagad varētu izmantot arī bibliotēkas ir „BuzzPodium”. 
Iespējams, ka bibliotēkām nemaz nevajag izmantot sociālos medijus, bet gan vienkāršu 
komunikāciju platformu, kā „BuzzPodium” . Var izmantot kaut ko vienu, nevis visu 
iespējamo, bet tad velti tam savu laiku, uzturi vienu kvalitatīvu resursu, nevis sešus 
nekvalitatīvus.  
S.S.: Jautāšu jautājumu, kuru uzdevu arī abās aptaujās- kas ir pirmās trīs lietas, ar ko Tev 
asociējas bibliotēka?  

J.Z.: grāmata, tas noteikti ir pirmais. Bibliotēka- dators, bibliotēka- internets. Laikam arī LNB 
kā bibliotēka, „Gaismas Pils”. Bet pirmā noteikti ir grāmata un pat nav nozīmes vai 
elektroniska vai parasta.  

S.S.: Pēc veiktās aptaujas noskaidroju, ka lietotājiem bibliotēka vispirms asociējas ar 
tradicionālajām vērtībām- grāmatām, krājumu, bibliotekāriem u.tml. Bibliotekāriem vairāk ar 
tehnoloģijām. Tas nozīmē, ka bibliotekārs un lietotājs bibliotēku šobrīd redz katrs savām acīm. 
Stereotipi?  

J.Z.: Jā, tas otrs, kas varētu būt- stereotipi. Es šobrīd esmu izbraukājis daudzas bibliotēkas, arī 
Latvijā un tas mainās, kad tu esi uz vietas un redzi kā tas izskatās. Īpaši, kad paskatās uz 
jaunajām bibliotēkām- Valmierā u.tml. Arī ārzemēs. Daudz kas ir mainījies, ne tikai 
tehnoloģiski, bet arī telpas. Katra bibliotēka cenšas sakopt un padarīt skaistāku savu vidi.  

S.S.: Vai un kā, Tavuprāt, mainās bibliotēkas tēls pateicoties tam, ka tā ir aktīva sociālajos 
medijos, izmanto Tīmekļa 2.0 resursus? 

J.Z.: man personīgi noteikti mainās, pozitīvi mainās. Bet tas arī atkarīgs ko un kā viņa dara. Ja 
es redzu, ka notiek, kaut kas dīvains.. Man patīk mazās bibliotēkas. Kad es redzu, ka tas viens 
cilvēks kaut ko dara. Tas aizrauj. Tāpēc ir dīvaini par tām lielajām bibliotēkām, jebkurām, gan 
reģionu galvenajām, gan akadēmiskajām, ka tur nav nekā. Es domāju, ka jebkura aktivitāte 
tēlu ietekmē drīzāk pozitīvi kā negatīvi.  

S.S.: Kāda, Tavuprāt, būs AZSB Latvijā pēc 5, 10 gadiem? 

J.Z.: pirmkārt jau telpas. Telpām jābūt plašām, brīvām, gaišām. Tas varbūt ir tas, kas maina to 
stereotipu. Mazajās tas, protams, ir savādāk, bet lielajās, tas noteikti ir būtiski. Man patīk tās 
bibliotēkas, kur tu vari justies brīvs. Piemēra, Helsinkos, bibliotēkā ir telpa, kur cilvēki var 
pārbīdīt mēbeles- paņemt savu galdiņu, krēslu un nolikt, kur patīk. Vēl viena lieta, kas 
bibliotēkās ir jāatļauj, ir ienest ēdienu. Nav jau tā, ka cilvēki grib kaut ko speciāli lauzt, plēst. 
Tas varbūt ir stereotips no bibliotēkas puses. To sabiedrībai ir vēl grūti pieņemt. Man atkal 
jāatgriežas pie Helsinku bibliotēkas piemēra, kur bibliotēkas lietotājs var paņemt ģitāru un 
izmantot to skaņu ierakstu studijā, kas ir turpat bibliotēkā. Viņiem piecu gadu laikā ir salūzusi 
viena ģitāra. Mums laikam šajā ziņā ir aizspriedumi un nespēja uzticēties lietotājam. Man ļoti 
patīk šīs plašās bibliotēkas. Daudzi cilvēki neko tādu nav redzējuši. Tas ir arī „Gaismas pils” 
jautājums, viens ir nauda, bet otrs, ka nezin kā tas būs- priekšā ir stereotipi. 

Tehnoloģiski, iespējams, ka bibliotēkām nākotnē vairs nevajadzēs savu datoru parku uzturēt. 
Liela daļa jau tagad nāk ar saviem laptopiem. Vienmēr jau saglabāsies maza daļa, kam nebūs. 
Tomēr drīzāk būs jādomā, kā nodrošināt kvalitatīvu pieslēgumu, rozetēm galdiem u.tml. Tā 
varētu būt tāda būtiska lieta. Arī elektroniskās grāmatas, attīstās dažādi e-grāmatu lasītāji. 
Gribot, negribot, tas notiks. Es personīgi vēl nevaru izlasīt grāmatu datorā. Bet arī tas noteikti 
kaut kad mainīsies. Tas ir viens no veidiem, kā bibliotēka varēs piesaistīt sev lietotājus. 
Cilvēks jau nāks uz bibliotēku vienalga, bet jau ar savu ierīci, kurā ielādēs e-grāmatu un aizies. 
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Šobrīd tas ir tehnoloģisks jautājums- kā bibliotēkai turēt resursus savos virtuālajos plauktos, kā 
to nodot lasītājiem, ar kādām ierīcēm var šos resursus paņemt. Tur ir formātu savietojamības 
jautājumi utt., ko pasaulē jau sāk risināt, bet par ko mēs šeit vēl nedomājam.  

S.S.: pēdējais jautājums, uz kuru Tu daļēji jau atbildēji sarunas laikā. Kāpēc noklusis Tevis 
veidotais emuārs par Bibliotēku 2.0, www.b20.lv? Ir pagājuši, šķiet, vairāk kā 3 gadi, kopš 
izveidoji savu emuāru Bibliotēka 2.0. Kas šajā laikā ir noticis un vai sākotnējais mērķis ir 
attaisnots? Vai un kā ir mainījusies bibliotēku vide Latvijā?  
J.Z.: neko labu es nevaru pateikt... Ja mēs procentuāli parēķinām, pieņemot, ka ir apmēram 
1000 bibliotēkas. Tad cik ir blogi- trīsdesmit? Cik ir mājas lapas, tvitera konti? Man liekas, ka 
daudzi negrib iedziļināties, daļa varbūt nesaprot. Kaut kā jau mazliet ir tas mainījies.. Īpaši 
sākumā. Pirmie parādījās, bija forši, bet, manuprāt, procentuāli vajadzēja būt vairāk. No tām 
1000 bibliotēkām, varbūt kādas 50 kaut ko dara, tie ir 5%. Tas nav īpaši daudz. Man liekas, ka 
tas viss notika pārāk kūtri un lēni. Tas jau atkarīgs no tā cilvēka, kāda ir viņa domāšana, droši 
vien daudzi domā- priekš kam, labāk es neko nedarīšu! Daudzos resursos ir valodas barjera. 
Tu varbūt nezini kā ko darīt un netiec tālāk par reģistrēšanos- vienkārši apjūc. Piemēram, 
YouTube, pēdējā versija ir uztaisīta maksimāli vienkārša, viss liekais ir noņemts un izcelts 
galvenais, lai lietotājam nebūtu nekādas problēmas.  

Nezinu, varbūt kaut kad atsākšu rakstīt blogā. Ko teikt jau man būtu! 

S.S.: Paldies, Tev, liels par sarunu! 
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4. pielikums 
Bibliotekāru aptaujas anketas paraugs 
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5. pielikums 
Bibliotēkas lietotāju aptaujas anketas paraugs 



 106 



 107 



 108 



 109 



 110 

 

 



 111 

6. pielikums 
Bibliotekāru aptaujas rezultāti 
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1) grāmatas, tehnoloģijas, bibliotekārs 
2) lietotāji, informācijas meklēšana, grāmatas 
3) Darbs, gudri cilvēki, vecas grāmatas 
4) zināšanas, komunikācija, informācija 
5) Dokumenti; informācijas tehnoloģijas; lietotāji, 
komunikācija to starpā 

6) Grāmatas, informācija, mācīšanās 
7) daudz un dažāda informācija, bibliotekārā 
palīdzība, izglītība 
8) Grāmatas izmantošanai bez maksas, Jaunākā 
prese, Sabiedrības informācijas centrs 
9) krātuve, datori, lietotāji 
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10) grāmatu fonds, bibliotēkas smarža, bibliotēkas 
lietotāji, lasītava. 
11) grāmatas, burzma, gaisma 
12) Darbs, Nauda, Diktatūra 
13) Studenti, grāmatas un slikta attieksme. 
14) grāmatas, datubāzes, bibliotekārs-konsultants 
(navigators) 
15) Informācijas iegūšanas vieta, Komunicēšana ar 
bibliotekāru .Bezmaksas internets un datu bāzes. 
16) grāmatas; zināšanas; putekļi; 
17) es to projicēju uz sevi kā bibliotekāru (kas no 
manis tiek prasīts)-laipnība, kompetence 
arī reizēm smags fizisks darbs 
18) Grāmatas. Jaunas zināšanas. Visnotaļ pozitīvas 
emocijas. 
19) grāmatas, elektroniskais katalogs, tīmekļa 
vietne 
20) Pirmais, kas nāk prātā ir daudz grāmatas un 
bērnības bibliotēka, kas nemaz nelīdzinās manas 
darbavietas bibliotēkai. 
21) zināšanas, daudz cilvēku, vieta, kur mierīgi 
palasīties grāmatas 
22) Mana darba vieta, dators, grāmatas. 
23) grāmata lasītājs bibliotekārs 
24) Grāmatas, bibliotekāri, bibliotēkas lietotāji 
25) Grāmatas Datori Datubāzes 
26) grāmatas, datori un informācijas meklēšana· 

27) Gramatas,meklešana,zinašanas. 
28) krājums, grāmata, bibliotekārs 
29) Vieta, kur studenti un lasītāji iet pakaļ 
vajadzīgajām grāmatām. 
30) informācijas glabātuve grāmatas vestures 
lieciniece 

31) 1. Grāmatas 2. Lasītava, krātuve 3. Datu bāzes 
32) Grāmatas,informācija,saskarsme. 
33) Grāmatas, datori, bibliotekāri. 
34) Grāmatas lasītava Serviss 
35) Informācija Grāmatas Saskarsme 
36) grāmatas, internets,lasītava 
37) Bibliotēka - grāmatu izmantošana, informācijas 
saņemšana, cilvēku komunikācija. 
38) grāmatas, informācija,internets 
39) Daudzveidīgu resursu pieejamība, Ļoti 
tradicionāla pieeja pakalpojumu sniegšanā (tomēr) 
"Paldies, es pati!" 
40) grāmata,informācija,katalogs 
41) informācija, grāmatas, datubāzes 
42) grāmatas klusums mana darba vieta 
43) 1.Grāmatu krājums 2.Datori 3.Zinoši darbinieki 
44) grāmatas informācija meklējums 
45) grāmatas-datubāzes-cilvēki darbinieki-lietotāji) 

46) Grāmatas Periodika .Iespēja saņemt pzlīdzību 
informācijas meklēšanā 
47) Lasītāji - PC lietotāji , krājums, darbs 
48) grāmatas, izstādes, pasākumi 
49) Grāmatas,internets,klusums 
50) informācija apkalpošana resursi 
51) ... 
52) Bezmaksas informācija, datubāzes, grāmatas 
53) Informācijas krājums; vērtība visiem; vide, kur 
iegrimt 
54) Abonements - grāmatu saņemšana, nodošana 
Lasītava 
55) grāmatas lielākoties nelaipni darbinieki izstādes 
56) Informācija, komunikācija, dinamiskums. 
57) Šis jautājums drīzāk būtu jāuzdod lietotājiem vai 
cilvēkiem, kas tikko sākuši strādāt bibliotēkā. Jo - ja 
godīgi atbildēšu, man, izdzirdot vārdu "bibliotēka" 
nāk prātā viena lieta - DARBS.:) Un ne sliktā nozīmē, 
protams. 
58) X Darbavieta (LNB) 
 Publiskās b-kas kas ir izremontētas, plašas un gaišas 
ar daudz grāmatām (grāmatplauktiem) 
 Ļoti patīk ja bibliotēkā ir kaķis ;) (zinu divus 
veiskmīgus piemērus - Turības b-ka un RCB 
Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka Vecmīlgrāvī ) 
59) lielais rupors ap un par Gaismas Pils celtniecību, 
vecas bibliotekāres, kas nemitīgi pļāpā vide, kurā 
komunicēt ar sev līdzīgiem 
60) atpalicība un nekomunikabilitāte, slinkums kaut 
ko darīt, atsevišķi labie piemēri 
61) grāmatas, internets, cilvēki 
62) zināšanas, laipna izpalīdzēšana, vieta patīkamai 
komunicēšanai 
63) grāmatas, putekļi, nelaipnas tantes 
64) grāmatas, internets, e-grāmatas 
65) Studijām un pētniecībai nepieciešamie 
informācijas resursi, Vieta, kur lasīšana nekad nav tik 
ērta, kā gribētos, Institūcija, kurai ir liels potenciāls un 
lielas izmaksas 
66) bibliotekāres - tantes, grāmatas, izglītība 
67) kvalitatīva apkalpošana, zinošs personāls, labs 
literatūras krājums 
68) Brīvās formas atbilžu sniegšana nogalina prieku 
aizpildīt jebkuru aptauju :) 
69) grāmatas, internets, lasītava 
70) grāmatas, Gaismas pils, e-bibliotēka 
71) Grāmatas, datori, bibliotekārs 
72) Gaismas pils datubāzes, elektroniskie katalogi 
WEB 2.0 
73) Grāmatu plaukt Internets Personāls 
74) darbs, studenti, laba atmosfēra 
75) Informācija, grāmatas, palīdzība, internet
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1) Tādai, kas spēj nodrošināt ikviena 
informacionālās vajadzības, piedāvājot gan 
elektroniskos, gan drukātos avotus. 
2) Tai ir jāiet līdzi laikam! :) Pieejamai ikvienam. 
Atvērtai un draudzīgai. 
3) WEB2.0 atbalstošai, bibliotekāriem jābūt 
gudrākiem kā lasītājiem 
4) modernai, atvērtai inovācijām 
5) Tādai, kura spēj kvalitatīvi piedāvāt savus 
pakalpojumus, spēj iet līdzi laikam, ieviest jaunas 
tehnoloģiskās iespējas, ar labiem informācijas 
speciālistiem, komunikabliem darbiniekiem 
6) Tādas, kura nodrošina pakalpojumus un resursus 
tiešsaistē, tādai, kura ir lietotāja interesēm 
pielāgojama (saņemt informāciju par interesējošām 
tēmām, saņemt rekomendācijas, jaunumus), vietai, 
kur saņemt kvalificētu padomu informācijas 
meklēšanā un izmantošanā 
7) –interaktīvai, jābūt info resursiem gan drukātā, 
gan elektroniskā veidā, jābūt atsaucībai no 
bibliotekāru puses nepieciešamības gadījumā 
8) Gaiša, plaša, modernizēt ,Brīvpieejas fons ,Ļoti 
laipna apkalpošana 
9) lielai plašai gaišai ar modernām tehnoloģijām un 
labu izdevumu klāstu, ar zinošiem bibliotekāriem 
10) Modernai, ar visām jaunākajām tehnoloģijām, 
mājīgām, gaišām, siltām telpām, jaunākā literatūra, 
brīvpieeja. 
11) nu kā SZF :) 
12) Pretimnākošai 
13) Lai varētu elektroniski pasūtīt grāmatas.Jaunas 
un ātras bibliotekāres. Gaišas telpas. 
14) Tādai, kas nodrošina lasītājiem gan 
tradicionālos bibliotēku izmantošanas 
pakalpojumus, gan elektroniskos un virtuālos 
pakalpojumus. Bibliotēka, kas orientēta būt 
draudzīga saviem lietotājiem. 
15) Bez visa iepriekšminētā varētu pārņemt labu 
pieredzi no dažām ārvalstu bibliotēkām-
piem.,iespēja nodot grāmatas ārpus bibliotēkas 
darba laika. 
16) interaktīvai; visiem pieejamai (arī attālināti), 
piemēram, invalīdi ratiņkrēslos ne visās bibliotēkās 
tiek; vienkārši saprotamai, lai lasītājam būtu viegli 
orientēties bibliotēkas piedāvātajos labirintos un 
piedāvātajās iespējās. 
17) ērtai un saprotamai lietotājiem un ērtai arī 
bibliotekāriem 
18) Ideālai mūsdienu bibliotēkai ir jābūt 
Mūsdienīgai. Ja ne telpas, plaukti utt., tad ir jābūt 
pieejai Internetam, iespējai atrast vajadzīgo arī 
virtuālajā vidē. Bibliotēkai būtu jābūt pieejamai 
attālināti - Elektroniskie katalogi, e-konsultācijas, 
grāmatu rezervācija, pagarināšana e-vidē. Ideāli, ja 
bibliotēkai ir arī sava "ne-oficiālā" interneta vietne, 

kur veidot Bibliotēkas - Apmeklētāja dialogu. 
19) labam servisam, kvalitatīvam krājumam 9gan 
papīra, gan elektroniskajā formātā) 
20) Pirmkārt, grāmatas par jebkuru civēkam 
interesējošu tēmu, un svarīgi, lai tās varētu dabūt līdzi 
uz mājām. Otrkārt, iespējai izmantot IT palalpojumus, 
skenerus, kopētājus un citus pakalpojumus. Treškārt, 
CD ieraksti, filmas, valodu apmācības uc.· Un, 
protams, laipna apkalpošana, mājīga atmosfēra, 
iespēja redzēt kādu izstādi, vai apmeklēt kādu lekciju, 
kursus. Tāpat svarīgi, lai būtu vieta, kur nākt kopā ar 
bērniem (rotaļu istaba, bērnu grāmatas utt.) 
21) ar daudz gudrām grāmatām 
22) Draudzīgai un pieejamai. 
23) nezinu 
24) Jābūt pieejamām jaunākajām tehnoloģijām. 
Iespēja izmantot datubāzes. 
25) Ērtai un patīkamai lasītājiem, ar plašiem 
brīvpieejas fondiem, ar pieeju elektroniskajām 
datubāzēm, ar iespēju komunicēt ar bibliotēku arī 
elektroniskā veidā. 
26) ----//----- 
27) Bibliotēka būtu vieta, lai atrastu visu 
nepieciešamo. 
28) aprīkotai ar mūsdienu tehnoloģijām 
29) Jābūt pieejamai jaunākajai literatūrai, jābūt 
pieejai internetam un jaunākajām tehnoloģijām. 
30) atvērtam visam jaunam. 

31) Ar plašu un vispusīgu grāmatu krājumu, 
atsevišķām noslēgtām telpām lasītājiem-klausītājiem 
vai lasītājiem-klusuma mīļotājiem. Ar plašu jaunāko 
tehnoloģiju klāstu. 
32) Atvērtai jaunajām tehnoloģijām un informācijai. 
33) Mūsdienīgai, bet saglabājot pamatvērtības - 
drukātās grāmatas un lietotāju apkalpošanu klātienē. 
34) Atvērtai lietotājiem, ar labu servisa līmeni, 
Bagātīgs un labi menedžēts e-resursu klāsts, 
Bibliotēkai jābūt izcilai mājalapai 
35) Modernai, bet tomēr ar tradīcijām 
36) Tādai, kur var visu atrast ātri, ērti un par brīvu 
37) Modernai un mobilai. 
38) gan reāli, gan virtuāli ērti pieejamai un 
izmantojamai, ar ērti un ātri pieejamiem informācijas 
resursiem (one-stop shop), user-friendly 
39) Bibliotēkas darbs lielā mērā ir atkarīgs no tās 
profila un lietotāju auditorijas. Dažādām bibliotēkām 
ideāla raksturojums varētu atšķirties. Galvenais 
tomēr būtu savu lietotāju pazīšana un klientorientēta 
pieeja. 
40) informācijas centrs 
41) Profesionāli darbinieki, pilnīgs krājums, pieeja 
dažādām maksas datubāzēm. 
42) bezmaksas, kā Ventspilī 
43) Līdzsvarota mūsdienu tehnoloģiju un klasisko 
vērtību pieejamība 
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44) kvalitatīvs serviss, brīvpieeja informācijas 
resursiem 
45) Tradicionālais+elektronisko resursu iespējas 
46) Labs elektroniskais katalogs, lai viegli var pats 
meklēt un atrast informāciju. Mājīgas telpas, laipna 
apkalpošana tradicionālajiem lasītājiem. Iespēja 
informāciju saņemt mājās vai darbavietā, neatejot 
no datora (jauniešu vēlme). 
47) ērti iekārtotai un aprīkotai, Plašs krājums, 
sadarbība ar citām bibliotēkām 
48) modernai 
49) Vairāk jaunu grāmatu 
50) Mācību klase, resursu krātuve, mūsdienīga, 
ātra, orientēta uz lasītāju 
51) .... 
52) Laikmetīgai, jāiet līdzi laikam, jāizmanto 
tehnoloģijas un visas iespējas sevi popularizēt. 
53) Ātrai. 
54) Ātrai, ērtai, kvalitatīvai 
55) laipni, atsaucīgi, profesionāli darbinieki, kas 
spēj izprast problēmu un palīdzēt jebkurā situācijā. 
Man personīgi liekas, ka darbinieki ir pats 
svarīgākais faktors, ja būs fantastiski darbinieki, tad 
pat uz telpu trūkumu var pievērt acis 
56) Ideālu cilvēku un arī bibliotēku nav. Bet 
bibliotēkai jāspēj paredzēt sabiedrības 
noskaņojumu un reaģēt uz to - jābūt dinamiskai, 
elastīgai, profesionālai (darbiniekiem). 
57) Tādai, kas ievēro un akceptē lietotāju 
vajadzības, kā arī dod iespēju viņiem uzzināt un 
iemācīties kaut ko jaunu. Mūsdienu bibliotēka ir 
servisa iestāde. Gluži tāpat kā banka vai VID. Un vēl 
- mūsdienīgas bibliotēkas mēdz būt arī 
socializēšanās vietas un kultūras centri. Domāju, ka 
tā ir pozitīva tendence. 
58) Gaišai Plašai Grāmatas brīvpieejā . Ar modernu 
interjeru, lai patīkami uzturēties 
59) skat. Hong Kong Central Library (esmu tur 
bijusi, domāju, ka 99% ideāla) 
60) Labie paraugi: Kauņas Medicīnas universitātes 
bibliotēka 
61) tai jāmainās līdzi laikmeta prasībām, tai pat 
laikā saglabājot jau pierastās vērtības 
62) izmantojot virtuālo vidi publiski pieejamai 24 
stundas dienā 
63) perfekta apkalpošana (garderobe, lasītava, 
kafejnīca utt.) ir galvenais 

64) 1) fiziski kā ērtai un patīkamai videi, kur ir vietas 
gan netraucētai lasīšanai/rakstīšanai (ieskaitot 
datorvietas), gan arī organizēt savu interešu biedru 
sanākšanu (studentu kopdarbs, hobiji, sabiedriskā 
apspriešana, utt.) 
2) elektroniski pēc iespējas visiem pakalpojumiem 
(datubāzes, e-grāmatas) jābūt pieejamiem arī 
attālināti. 
65) Attiecībā uz akadēmisku bibl. - Daudz lietotāju : 
Daudz šiem lietotājiem nepieciešamo resursu. 
Patiešām palīdz organizēt informāciju un padara to 
pieejamāku. 
Piedāvā ērtas telpas studijām un pētniecībai. 
Ar savu darbību veicina to, ka cilvēkiem ir motivācija 
mācīties, izzināt un sasniegt arvien vairāk. 
66) tādai, kur tehnoloģijas ir nevis tehnoloģiju pēc, 
bet gan veido spēcīgu lietotāju, bibliotekāru atbalstu 
sadarbojoties ar bibliotēku interneta vidē. Bet 
nevajag aizmirst par kvalitatīvas informācijas 
uzturēšanu. Nav pārāk lielas jēgas no tehnoloģijas, 
kas pati par sevi ir tikai ietvars, ja tā nenodrošina ar 
kvalitatīvu saturu. 
67) zinošs personāls 
68) Brīvās formas atbilžu sniegšana nogalina prieku 
aizpildīt jebkuru aptauju :) 
69) digitalizētai 
70) elektroniskie resursi, e-grāmatas, dažādas 
datubāzes, iespēju bibliotēkas telpās izmantot savu 
personīgo datoru. 
71) Iespēja ātri sazināties ar bibliotekāru, atrast 
nepieciešamo informāciju par krājumu, 
pakalpojumiem. Iespēja izteikt savu attieksmi par 
bibliotēku- krājumu, pakalpojumiem, dalīties ar 
domām elektroniski tiešsaistē. 
72) ātri jāpielāgojas visam jaunajam, lai lauztu 
stereotipus par iesīkstējušu organismu; 
Bibliotēkām pašām jābūt jauno ideju ģeneratoriem 
un izpildītājiem. Jauni pakalpojumi, ieinteresējot 
cilvēkus dzīvot aktīvāk, aizraujošāki. Bibliotēka - 
mūžizglītības veicinātāja. 
Bibliotekāriem jābūt enerģiskiem, atraktīviem un 
jāievieš inovatīva risinājumi ne tikai digitālā pasaulē 
73) Ar visplašāko krājumu , ar brīvpieeju datu bāzēm , 
ar kompetentiem bibliotekāriem 
74) Atvērtai, modernai, 
75) Lai bibliotēkas ikviens apmeklētājs varētu dabūt 
jebkuru vajadzīgo informāciju. 
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7. pielikums 
Bibliotēkas lietotāju aptaujas rezultāti 
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1) Grāmatas, internets, komunikācija 
2) grāmatas, datori, studenti 
3) kvalitatīva informācija, tehnoloģijas, palīdzība 
4) n 
5) Grāmats, Datubāzes, Informācija 
6) Grāmatas, informācija, mājīguns 
7) zināšanas, komunikācija, informācija 
8) grāmatas, internets, palīdzība mācībās 
9) Gramatas, klusums, macibas 
10) grāmatas, mācības, internets 
11) grāmatas, kopkatalogs, zināšanas 
12) Grāmatas, klusums, dators 
13) Informācija iegūšanas vieta un sociālās 
aktivitātes centrs 
14) studenti 
15) Vieta, kur mācīties un iegūt nepieciešmos resursu 
ne tikai akadēmiski, bet arī personiskām vajadzībām. 
16) bibliotekārs, informācijas avots, internets 
17) grāmatas, mācības, zināšanas 
18) 1.grāmatas 2.mācības 3.klusums 
19) –grāmatas -tās konkrētās bibliotēkas telpa,kuru 
visbiežāk apmeklēju -informācija 
20) Grāmatu krātuve, informācijas apmaiņa, datori 
21) grāmatu plaukti, klusums, informācija 
22) 1) grāmatas 2) datubāzes 3) bezmaksas internets 

23) . 
24) grāmatas bibliotekāri datori 
25) Grāmatas 
26) Grāmatas Zināšanas  Klusums 
27) grāmatas, bibliobuss, bibliotekārs 
28) grāmatas, informācija, bibliotekārs 
29) - 
30) maģistra darbs lasāmi materiāli e-žurnāli 

31) grāmatas, SZF bibliotēkas mājīgums, elktroniskā 
grāmatu pieņemšana/nodošana (rcb "Vidzeme") 
32) gramatas gramatas gramatas 
33) grāmatu plaukti, datorklase, abonētie e-žurnāli 
(piem., EBSCO) 
34) grāmatas, datori, bibliotekāri 
35) grāmatas 
36) klusums un miers literatūra omulība 
37) 1. Grāmatas 2. Darbs 3. Studijas 
38) grāmatas 
39) grāmatas, informācija, zinātne 
40) 1. "BŪCENĪTIS" - VIETA, KUR MĀJĪGI STUDĒT (ar 
tējas termosu un zeķēm kājās, un grāmatu rokā :) ) 2. 
ŽURNĀLI BRĪVAJAM LAIKAM 3. NAKTĪS BIBLIOTĒKAS 
LV NESTRĀDĀ 
41) mācības, meklēšanas katalogs, kopēšana 
42) 1. grāmatas; 2.bibliotekārs; 3.izziņa 
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43) Putekļi 
44) 1) Iespēja iegūt amn nepieciešamo informāciju; 
2) Vieta, kur es jūtos tik labi, cik vien labi civēks var 
usties vidē, kuru viņš neapdzīvo; 3) Bibliotēka ir 
mana miera osta un zinību pils... 
45) mācības 
46) Grāmatas, lasītava, grāmatu plaukti. 
47) grāmatas, cilvēki 
48) grāmatas, sistemātiskums, klusums 
49) Stikla logi, skats uz Gauju, zaļās un sarkanās 
nozīmes uz grāmatām, angļu valoda. 
50) Grāmatu plaukti, elektroniskie resursi, ierobežots 
grāmatu izmantošanas laiks 
51) Mūsu - SZF - bibliotēka ir, manuprāt, ļoti 
kvalitatīva. Vispār LU kopumā ir ļoti kompetenti 
bibliotekāri un serviss ir labs, tikai kopkatalogs, 
manuprāt, varētu būt parocīgāks. 
52) Grāmatas Bibliotekāri Studijas 
53) Grāmatas, klusums, putekļi 
54) Klusums, grāmatas, zināšanas 
55) plaukti, cilvēki, dators 
56) informācija, labs serviss, laiks 
57) Vieta, kur var netraucēti mācīties Vieta, kur satikt 
draugus, kas nemācās manā fakultātē Vieta, kur var 
atpūsties no ikdienas stresa 
58) Milzīgs vērtīgas informācijas daudzums; 
intelektuāļu pulcēšanās vieta; sociālā grupa; izglītība; 
zināšanas 
59) 1) Grāmatas 2) Mācības 3) Elektroniskais katalogs 
60) grāmatas 
61) darbs, studenti, informācija 
62) Gaismas pils, fakultātes bibliotēka, mācības 
63) grāmatas; zināšanu krātuve. kā stereotips - 
"zubru" dzīves vieta. 
64) grāmatas, patīkama apkalpošana, piekļuve 
dažādām datubāzēm. 
65) grāmatas, mācības, patīkama vide 
66) Latvijā - grāmatas studijām. Ārzemēs - grāmatas 
un filmu DVD, mūzikas CD. 
67) Informācija, grāmatas, klusums. 
68) grāmatas, plaukti, bibliotekārs 
69) apjomīga informācija, grāmatas, atsaucība 
70) grāmatas, internets, abonēšaana 
71) grāmatas bibliotekāri informācija 
72) Darba vieta; Materiālu iegūšanas vieta; Palīdzības 
lūgšanas vieta. 
73) Brilles, grāmatas un referāti 
74) Grāmatu krātuve, mācīšanās vieta, informācijas 
glabātuve 
75) laba apkalpošana 
76) grāmata, mācības, bibliotekārs 
77) Grāmatas Zināšanas Maksimāli daudz un dažāda 
informācija - gan pati jaunākā, gan ļoti sena 
78) grāmatas taizemiešu alfabēts jāmaksā, jo 
aizmirsu atnest grāmatu 
79) klusums 
80) Lasītavas ar grāmatu plauktiem, klusums, datori 

81) 1. lasīšana 2. grāmatas 3. izglītošanās 
82) plašas iespējas ātri iegūt meklēto, ļoti liels 
informācijas daudzums, grūtības atrast 
nepieciešamo. 
83) grāmatas, telpas darbam, klusums 
84) Grāmatas Komunikācija ar bibliotekāru 
Informācija 
85) rindas pie datoriem; tālu jābrauc; nevar 
pagarināt grāmatu, jo uz to pieteicās cits :( 
86) grāmatas, klusums, mācības 
87) Grāmatas Referāti Bibliotekāre 
88) Grāmatas Elektroniski pieejamās datu bāzes 
89) Vieta, kur iegūt sev nepieciešamo informāciju 
Informācijas krātuve Grāmatas 
90) informācija, grāmatas, drukātie masu mediji. 
91) Klusums, vide, kurā var pilnvērtīgi mācīties, 
informācija 
92) bagāts literatūras klāsts, pietiekams daudzums 
eksemplāru, kas dod iespēju paņemt grāmatas uz 
mājām, moderna, ātra 
93) tur var atrast lielākoties visas grāmatas, kas vien 
ir vajadzīgas kā mācībām, gan kā vienkāršai lasīšanai 
un, protams, bibliotekārs 
94) -gaišums-skola-serviss 
95) Grāmatas Palīgtehnika Veco grāmatu smarža 
96) vieta kur var atrast atbildes uz visiem 
jautājumiem 
97) grāmatas informācija datori 
98) Grāmatas, bibliotekārs, internets 
99) zināšanas, informācija, komunikācija 
100) 1. Vieta, kur ir daudz grāmatu 2. Garlaicība 3. 
Jaunu zināšanu krātuve 
101) Daudz grāmatas, interneta iespējas, informācija. 
102) problēmas ar grāmatām, kuras var paņemt uz 
mājām, rindas pie kopētāja, jābūt ļoti klusiem 
103) grāmatas, referāti un daudz pavadīts laiks 
bibliotēkā 
104) grāmatas, internets, studenti 
105) x 
106) Labs telpu iekārtojums, izpalīdzīgi bibliotekāri, 
grāmatu plaukti 
107) grāmatas, pasuutiijuma atteikums, zinaashanas 
108) daudz grāmatas, briļļaini tantuki, 
drūmas,tumšas telpas (šāda situācija ir vairumā 
bibliotēku... tikai ne LU SZF bilbiotēkā! :) ) 
109) Grāmatas, studijas, patīkamas telpas 
110) grāmatas, klusums, darbs 
111) grāmatas, datori un bibliotekāri 
112) grāmatas; kopkatalogs; atsaucīgas bibliotekāres 
113) SZF foršā bibliotēka! 
114) informācija 
115) Jānodod grāmatas, Kaut kad jāizbrīvē laiks, lai 
aizietu uz bibliotēku, Grāmatas 
116) Grāmatas, internets, klusums. 
117) grāmatas, datori, bibliotekārs (-e) 
118) grāmatas, lasīšana, negulētas naktis 
119) grāmatas, studijas, laiks 
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120) Klusa un mierīga iestāde, kur iespējams 
netraucēti iegūt informāciju. Katrā ziņā bibliotēra 
asociējas ar grāmatām, nevis internetu. 
121) halavnijs internets un garlaicigas gramatas 
122) informāqcijas resurss 
123) Troksnis, Studijas, Grāmatas 
124) Grāmatas, čalošana, SZF 
125) graamatas, internets, literatura 
126) Grāmatas, klusums, veci cilvēki. 
127) vieta ar daudz grammataam, un visbiezhaak 
nelaipniem bibliotekaariem.. 
128) grāmatas, datu bāzes, internets 
129) Grāmatas, akadēmisko publikāciju datu bāzes 
internetā, elektroniskais katalogs. 
130) Aleksandrijas bibliotēka 
131) grāmatu krātuve, informācijas glabātuve, vieta, 
kur meklēt retus un vecus izdevumus 
132) Daudz grāmatas, pieejams dators un internets; 
kopšana...daudzu, daudzu grāmatu kopēšana (ļoti 
jauki, ka to var darīt pats...esmu novērojusi, ka tagad 
mani kaitina sistēma, kad jāiet pie kopētāj-tantes un 
viņai jāmēģina kaut kas ieskaidrot). 
133) Grāmatas, Plaukti, Klusums (bija .... mūsdienās 
necienīgi jaunieši pļāpā) 
134) Kursa darbi, universitāte, zinoši bibliotekāri 
135) grāmatas, datu bāzes, gaišas telpas un daudz 
darba (studiju lietas) tajās, arī laba daiļliteratūra. 
136) Internets, dators. grāmatas. 
137) Daudz grāmatu, Veca tantiņa ar brillēm, Vecu 
grāmatu smarža 
138) 1) dators;2) grāmatas;3) datubāzes 
139) Grāmatu plaukti, kuri aizvien vairāk pārklājas ar 
putekļiem, jo tos izmanto aizvien mazāk, bet 
bibliotēka iet lidzi lakam un paliek aizvien 
elektroniskāka. 
140) Mācības, grāmatas, smaidīga bibliotekāre :) 
141) Informācijas krātuve Klusums Akadēmiskā 
rakstīšana 
142) grāmatu krājumi 
143) Latvijas Nacionālā bibliotēka; kopkatalogs; 
elektroniskās grāmatas 
144) ļoti liels grāmatu krājums, kurā strādā zinoši un 
izpaļīdzīgi cilvēki. 
145) Grāmatu plaukti, studijas, Nacionālā bibliotēka 
146) Grāmatas Informācija un vēl grāmatas :) 
147) grāmatas, bibliotekāre (sieviete). brilles 
148) grāmatas, informācija, datori 
149) 1.Grāmatas 2.Daudz un dažādi informācijas 
resursi 3.Internets 
150) Informācija Grāmatas  Termiņi 
151) 1. grāmatas un to lietošana uz noteiktu laiku; 2. 
laika patēriņš, dodoties ceļā un atpakaļ no 
bibliotēkas, jo esmu neklātienes studente. (bet šis 
mīnuss ir mazsvarīgs, ja bibliotēkā var iegūt visus 
nepieciešamos materiālus); 3. iespēja pikļūt 
daudziem datiem praktiski vienlaicīgi 
152) grāmatas, plaukti, mācības 

153) grāmatas, komunikācija 
154) grāmatas un tādi brūni, veci krēsli un galdi :) 
155) daudz informācijas resursu klusa vieta, kur 
mācīties mūsdienīgas tehnoloģijas kvalitatīvai 
apmācībai,informācijas meklēšanai 
156) 1. daudz grāmatas 2. grūti kko sameklēt 3. 
daudz laika patēriņš līdz kko atrod 
157) grāmatas, patīkamas, pretīmnākošas 
darbinieces klusums, miers 
158) plaukti, grāmatu smarža, daudz gaismas 
159) universitāte grāmatas klusums (iespēja 
koncentrēties darbam) 
160) grāmatas 
161) nepieciešamā literatūra un cita informācija 
studijām (grāmatas un interneta resursi, kas pieejami 
no LU datu bāzēm) 
162) grāmatas, klusums, internets 
163) grāmatas lasītāja karte bibliotekāre 
164) grāmatas, plauktu rindas, tante ar brillēm 
165) grāmatas, biblotekāre, daudz informācijas 
166) *informacijas kratuve *a-z 
167) vajadziga literatura 
168) Gramatas Zināšanas Tante 
169) grāmatas, lasītava, pārskatāmiba 
170) grāmatas, bibliotekārs un daatori, kur ilgi 
jāmeklē nepieciešamo literatūru 
171) Grāmatas, dators ar internetu, daudz 
informācijas 
172) Grāmatas, Klusums, Bibliotekāre 
173) 1. Informācijas ieguves vieta; 2. Dažādu 
izdevumu pieejamība; 3. "Zinību krātuve" 
174) 1.Grāmatas 2.Iespēja iegūt vēlamo informāciju 
par kādu noteiktu tēmu 3.Iespēja iepazīties ar 
jaunākiem preses izdevumiem 
175) klusums, kopēšana, referāti 
176) jaukas telpas, kur pildīt mājas darbus; vajadzīgā 
literatūra; jaukas bibliotekāres 
177) grāmatas 
178) grāmatas, datori, avīzes 
179) Grāmatu krātuve, internets, audiogrāmatas 
180) gramatas 
181) dators, kāpnes, bibliotekāres acis 
182) daudz graamatas, žurnāli, klusums :D 
183) 1) grāmatu un citu izdevumu krātuve 
184) Grāmatas, bibliotekārts, zināšanas 
185) Grāmatas Studijas Informācija 
186) grāmatas, e-vide, lasītava 
187) klusums, daudz grāmatas, barga bibliotekāre 
188) daudz grāmatas un informacijas 
189) grāmatas,klusums,informācija 
190) Grāmatas, klusums, informācija 
191) grāmatas studēšana informācija 
192) Internets 
193) grāmatas, klusums, mācības 
194) galds, klusums, studijas 
195) Informācija Komforts Referāts 
196) grāmatas, atmiņa, zināšanas 
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197) grāmatas 
198) Grāmatas 
199) Grāmatas, internets, bibliotekāre 
200) grāmatas informācija darbs 
201) grāmatas, pēc kurām jāgaida rindā soda maksa 
par nokavētu termiņu, grūti orientēties bibliotēkas 
grāmatu atrašanās vietās 
202) Daudz labas literatūras 
203) Grāmatas, ierobežots termiņš, nelaipnas 
biblotekāres 
204) grāmatas datori grāmatplaukti 
205) grāmatas, informācija, mācības 
206) grāmatu plaukti, ebibliotēka, bibliotēkas 
kartītes 
207) grāmatas, studijas,vēsture 
208) nekas 
209) grāmatas Vecas bibliotekāres putekļi, 
vajadzīgais ir tikai vienā eks., un tikai LASĪTAVĀ 
210) Liela māja pilna ar daudzām biezām grāmatām, 
Informācijas glabātuve 
211) grāmatas, lasītava, klusums 
212) 1. grāmatu krātuve 2. jāievēro noteikumi 3. 
mācības 
213) grāmatas 
214) Grāmatas, informācija, darba vide 
215) Prieks atrast nepieciešamo informāciju,Prieks 
lasīt man interesējošo, Studentu neprasme 
(nevēlēšanās) uzvesties klusi bibliotēkā 
216) grāmatas 
217) Vieta, kur atrast sev noderīgu informāciju un 
pavadīt brīvo laiku iegūstot jaunas zināšanas. 
218) informācija, grāmatas, mācībās 
219) moderna, plaša lasītava ar datoriem un brīvu 
interneta pieeju, grāmatu krājums brīvpieejā, zinošas 
un laipnas bibliotekāres 
220) grāmatas, klusums, īgnas tantiņas 
221) klusums, miers un labsajuta 
222) grāmatas, lasītava, informācija 
223) Daudz interesantas un zinātniskas grāmatas, 
žurnāli, Studentu pūlis pirms sesijām un grāmatu 
nepieejamība :) 
224) grāmatas studijas avīzes 
225) Grāmatas, informācija, bakalaurs 
226) 1. Grāmatas 2. Visādi gudrīši 3. Klusums 
227) Grāmatas žurnāli Lasītprieks 
228) Grāmatas, zinošs personāls, mantojums... 
229) grāmatas, bezmaksas pakalpojums, lasītava 
230) alfabēts, grāmata, nokavēti termiņi 
231) Grāmatas, informācija, daudzkas jauns un 
pamācošs. 
232) Gramata, dators, macisanas 
233) palīdzība mācībās 
234) Grāmatas, mācības, plaukti 
235) Grāmatu vietne 
236) grāmatas, zināšanas, jaunumi 
237) Grāmatas,jaunākie laikraksti, klusums. 
238) gramatu plaukti 

239) graamatas 
240) grāmatas, svarīga informācija, iegūt to, ko nevar 
atrast internetā 
241) Ēka, grāmatas, datori 
242) grāmatas 
243) grāmatas, individuālās lasītavas, iespēja izlasīt 
jaunākās grāmatas bez maksas 
244) mācības, internets 
245) Gramatas, studijas, gaisas telpas 
246) Man patīk vecu grāmatu smarža un saruna ar 
bibliotekārēm. Mūsdienās , arī vecās 
bibliotekāres,kļūst no cilvēkiem par robotiem, kuras 
prot tikai datoros saspiest vajadzīgās pogas un iedot 
grāmatu, bet pateikt par to neko nemāk. Un ļoti 
nepatīk ka daudzās bilbiotēkās vajag grāmatu 
vispirms pasūtīt, lai kaut vai paturētu to rokās - jo kā 
gan es varu zināt, vai tā ir tā grāmata, kura man ir 
nepieciešama, bez izšķirstīšanas, tikai pēc 
nosaukuma, ko redzu bibliotēkās datu bāzē? 
247) Grāmatas, mācīšanās, nospiedoša gaisotne 
248) Via, akademiskie materiali, bezmaksas internets 
249) Gaišas, mierīgas un skaistas telpas. Telpa, kurā 
ir apkopotas neskaitāmi daudz zināšanu, kā arī telpa, 
kas veicina un rosina domāt un strādāt. Laipns 
personāls un ļoti laba atmosfēra - tāda ir mūsu 
Vidzemes Augstskolas perfektā bibliotēka! 
250) grāmatas, grupu darbi, lasītavas 
251) Grāmatas, mācības un cilvēki 
252) Grāmatas, plaukti, angļu valoda 
253) mācības, grāmatas, augsti plaukti 
254) grāmatas, individuālās telpas, bibliotekāres 
255) grāmatas, klusums, mācības 
256) 1) Gauja (Jo mums viņa ir pie Gaujas krasta) 2) 
Dators (Jo vienmēr ejot uz bibliotēku tas ir līdzi, lai 
varētu strādāt ar grāmatām uz vietas) 3) Grāmatas - 
daudz grāmatu :) 
257) laipnās bibliotekāres, daudz jaunas informācijas, 
Vidzemes Augstskolas daudzpusīgā bibliotēka 
258) Grāmatas, plaukti un bibliotekāre ar brillēm 
259) moderna, grāmatas un jaunas telpas 
260) zināšanas 
261) grāmatas, ilgas stundas, skaists skats pa logu 
262) daudz gramatu, gudribas un zinasanu kratuve 
263) Grāmata, plaukts, vēsture 
264) Grāmatas, augstskola, studijas 
265) grāmatas, klusums, grupu darbs 
266) 1) informācijas nesējs 2) grāmatu glabātava 3) 
iespēja izmantot dažādu interneta resursu 
piedāvātās iespējas, kuras abonē bibliotēka kā 
nozare.lv, online.sagepub.com u.c., kuriem es 
nespēju pieiet no mājas datora 
267) Grāmatas, internets, zināšanas 
268) gramatas, lasisana, zinasanas. 
269) grāmatas un Trīs Tēva Dēli:D 
270) grāmatas, bērnība, smarža 
271) grāmatas, brīvais laiks, informācija 
272) grāmatas, klusums, miers 
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273) Grāmatas Mācību spēks Skola 
274) grāmatas, internets, materiāli, kas nepieciešami 
studijām 
275) Grāmatas, zināšanas, vietu, kur mācīties 
276) gramatas, zinasanas, macības 
277) grāmtu kalni 
278) Modernas telpas, saprotošas bibliotekāres ar 
izņēmumu 
279) Studenti, macibu literatura, jauka/patikama 
atmosfera 
280) grāmatas, klusums, miers, lasīšana 
281) grāmatas, internets, klusums 
282) datu krātuve, resursi, vajadzīgas lietas 
283) Graamatas, informaacija, zinaashanas 
284) grāmatas zināšanas internets 
285) Grāmatas, datu bāzes, ALISE4.2 
286) Gramatas, internets, darba vieta - ar nozimi, ka 
biblioteka ir ta vieta, kur ir viss nepieciesamais, lai 
studetu vai nodarbotos ar darba lietam. 
287) Grāmatas, Iespēja atrast informāciju un aplūkot 
to uz vietas, Informācijas krātuve 
288) 1.grāmatas 2.vajadzība kaut ko atrast 3.klusums 

289) grāmatu krātuve, "gaismas pils", informācija 
290) Grāmatas Plaša apjoma informācija Pavadīšana 
tajā vairākas stundas 
291) Grāmatas, Klusums, Biblotekāre 
292) 1. Daudz grāmatu, žurnālu, grūti atrast 
vajadzīgo/ interesējošo literatūru, laika patēriņš. 
2. Skaistas, jaunas, gaišas telpas, miers, klusums un 
iespēja netraucēti mācīties. 
3. Komplicētais literatūras iegūšanas process, kartiņu 
sistēma, reģistrēšanās utt. 
293) Pirms 2 gadiem, prātā nāca kā drūma telpa, 
kura pārbāzta ar dažāda lieluma grāmatu plauktiem. 
Tagad, moderna, gaiša ar interesantu literatūru. 
Vieta kur var gan lasīt gan veikt savus studiju darbus. 
294) grāmatu krātuve, mācīšanās, gaismas pils 
295) Grāmatas, mācības, garlaicība. 
296) Grāmatas 
297) grāmatas, bibliotekāre, klusums 
298) universitāte, grāmatas, studijas 
299) Informācija, grāmatas, internets. 
300) grāmatas, referāti, bibliotekāres 

 
1) Tāda, kas var nodrošināt ikviena 
informacionālās vajadzības 
2) Tai ir jāiet līdzi laikam, jāpiedāvā organizēts 
informācijas resursu masīvs, bibliotēkā jāstrādā 
atsaucīgiem un zinošiem bibliotekāriem. 
3) ērtai, pretimnākoša lietotājam 
5) Ar plašām iespējām informācijas izguvē un 
zinošiem darbiniekiem, kuri varētu sniegt 
kvalitatīvu konsultāciju nepieciešamības gadījumā 
6) Modernai, ergonomiskai, WEB 2 atbalstošai. 
7) modernai, mājīgai, atvērtai inovācijām 
8) ātrs un kvalitatīvs serviss, iespēja kontaktēties 
ar bibliotekāriem neklātienē ar interneta 
palīdzību.. modernas un siltas telpas, internets 
9) Tadai, kas sava ikdienas darba izmanto jaunakas 
tehnologijas 
10) tāda, kāda ir Vidzemes augstskolas biblioteka. 
Labāku nekur neesmu redzējusi! 
11) Tādai kā, piemēram LU SZF bibliotēka. 
Galvenais lai nav "stīva" gaisotne. 
12) Bibliotēkai ir jābūt tādai, lai varētu mācīties 
netraucēts, vajadzētu individuālās lasītavas, 
pieejamus datorus, ātru apkalpošanu un vieglu 
grāmatu atrašanu. 
13) Ērtai, pieejamai un ar saprotošiem, 
kompetentiem darbiniekiem 
14) ar gaišām telpām ar kontaktiem, kur pieslēgt 
datorus ar ērtām sedvietām un galdiņiem 
bezmaksas internets daudz jaunu grāmatu un 
protams, arī veco grāmatu krājumi 
15) Pieejamām (gan vieta, gan laiks), ar plašu 
grāmatu klāstu dažādām interesēm, vieta, kur var 

veidot darba grupas, kur var izmantot visas 
mūsdienu tehnoloģijas (datori, internets, utt.). 
Vieta, kur viegli atrast sev interesējošo informāciju 
gan esot klātiene, gan attālināti, pasūtīt grāmatas 
un pagarināt tās. 
16) pieejamais visiem un interaktīvai 
17) Pieejamai ikvienam. 
18) plašai, gaišai, ar daudz grāmatās par dažādām 
tēmām, kurā būtu viegli orientēties.Tāpat tām jābūt 
aprīkotām ar datoriem, iespēju piekļūt datubāzēm 
utt. 
19) Neesmu par to aizdomājusies,tomēr mani 
gandrīz pilnībā apmierina tāds bibliotēkas 
modelis,kāds ir LU SZF. Vienīgā lieta,kuru,personīgi 
es,uzskatu par trūkumu,ir šaurība. 
20) Pilnai ar elektroniskā formāta grāmatām, kuras 
atvieglotu studiju procesu. 
22) Tādai, kurā ir iespējams piekļūt pēc iespējas 
plašākam klāstam akadēmisko datubāžu. 
24) interaktīvai - jābūt daudzpusīgi attīstītai un 
pieejamai 
26) Plašai, gaišai, mierīgai videi, ļoti plašam grāmatu 
klāstam, interneta grāmatu katalogam. Svarīgi, lai 
būtu visas palīgierīces - printeri, kopētāji, interneta 
piekļuve, datori, atsaucīgi un zinoši bibliotekāri, 
klusās individuālās lasītavas, grupu lasītavas, u.c. 
27) ātrai, modernai, pieejamai ikvienam neatkrīgi no 
attāluma 
28) digitalizētai, sniedzot pieeju izmantot resursus 
internetā, elektroniskai 
29) Jābūt iespējām lietotājam pasūtīt materiālus un 
grāmatas no mājām, tāpat jābūt iespējai maksimāli 
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daudz informācijas iegūt internetā. 
30) Neko vairāk kā tagad ir, man nevajag 

31) atvērtai izaicinājumiem, spējīgai pielāgoties un 
attīstīties līdz ar laiku, jālauž stereotipi par 
garlaicīgu vietu, kur strādā tikai vecas omītes.  SZF 
bibliotēka nav tālu no ideālā.  
32) daudz gramatas  pieejama visiem 
33) Jo vairāk grāmatu, jo labāk (ar iespēju ņemt uz 
mājām) un ērtu izkārtojumu 
34) Mūsdienīgai; modernās, izremontētās telpās; 
ar modernām komunikāciju tehnoloģijām; visiem 
resursiem jābūt atspoguļotiem elektroniski - 
datubāzēs vai digitāli 
35) lai tur varētu ātri atrast sev nepieciešamo 
informāciju 
36) aptuveni tādai kā Rīgas Centrālā bibliotēka, 
tikai nedaudz lielākai un ar plašāku literatūras 
klāstu. Ā un ar lieliem, lieliem logiem, lai bibliotēkā 
vienmēr būtu labs apgaismojums un arī mājīgs 
noskaņojums. Nekādas ekstra jaunmodīgās 
konstrukcijas gan nebūtu jaukas. 
37) Tādai, kur ir patīkami atrasties. Gan ņemot 
vērā attieksmi, gan telpas. 
38) ar iespēju lasīt grāmatas internetā 
39) ar jaunākajām grāmatām, publikācijām 
dažādās jomās, nevis padomju laiku grāmatām, arī 
grāmatas svešvalodās, un vēlams vairākos 
eksemplāros, lai nav viena grāmata uz visu 
universitāti. 
40) TĀDA, KĀ ViA BIBLIOTĒKA, TIKAI VARĒTU ARĪ 
NAKTĪS STRĀDĀT :) 
41) Pieejama maksimāli daudz informācijas 
(grāmatas, datubāzes, elektroniski pieejamas 
grāmatas un materiāli), iespēja ātri un operatīvi 
pēc pasūtījuma iegūt materiālus no citām pasaules 
bibliotēkām, iespēja ātri un ērti nepieciešamo 
materiālu ieskanēt, nokopēt nemaksājot milzīgas 
naudas summas 
42) Pēc Islandes parauga 
43) Labāk plašāks tīkls, nekā tikai viena Gaismas 
pils 
44) 1) Domāju, ka vairāk vajadzētu pievērsties 
ārzemju grāmatu ieviešanai, jo īpaši tām, kas ir 
specifiskas kādā no profesijām, jo jaunākās 
literatūras trūkums nopietni kavē studentu 
attīstību salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm; 
2) Uzskatu, ka varētu ieviest kaut ko līdzīgu 
amazone.com sistēmai, kur var apskatīties 
grāmatas attēlu, lasītāju komentārus, ieteikumus 
un vērtējumu par kādu konkrētu grāmatu u.tml; 
3) Vēl kāda parocīga lieta (vismaz manā gadījumā) 
būtu tad, ja ieviestu kaut ko līdzīgu atgādinājumu 
sistēmai par to, ka ir palikušas, piemēram, 3 dienas 
līdz kādas grāmatas nodošanai u.tml. 
45) tehnoloģiski attīstītai ar pietiekami ātru un 
kvalitatīvu servisu + attīstītu informācijas un 

komunikācijas līmeni 
46) Bibliotēka, kurā būtu atrodamas visas vajadzīgās 
grāmatas un informācija. 
47) Tādai, kā mūsu Vidzemes Augstskolas bibliotēka 
- foršas un atsaucīgas bibliotekāres, periodiski tiek 
atjaunināti grāmatu plaukti ar jaunāko literatūru, ir 
iespējams izmantot datubāzes gan klātienē, gan 
tiešsaistē, ir pieejams bezvadu internets, ir 
mūsdienīgas, tīras un patīkamas telpas. 
48) ar bagātīgu informācijas daudzumu, interaktīvai, 
elektronizētai 
49) Tādai kāda ir Vidzemes Augstskolā 
50) 1. Lielai, plašai, ar mūsdienīgi interjeru; 
2. iespējas ātri samkelēt literatūru saviem 
spēkiem;2. Elektroniskie resursi ar lielu ātrumu; 3. 
telpas, kurās varētu mierīgi un netraucēti lasīt, 
mācīties` 
51) Lai būtu daudz internetā ieskenētu grāmatu un 
rakstu. Lai varētu pagarināt grāmatu pa skaipu. 
52) Ērta lietošana web tīklā 
53) Klusai, daudz pieejamu materiālu 
54) Informāciju jāspēj iegūt gan uz vietas, gan 
elektroniski 
55) ar skaidru grāmatu izvietošanu un grāmatu 
kodiem. 
56) Interaktīvai. 
57) Ar WIFI aprīkotai, iespējas sameklēt grāmatas 
elektroniskajā datu bāzē, kā arī ir jābūt brīvai 
atmosfērai, kā ViA 
58) Radošai telpai, kur jaunieši varētu mācīties, 
veidot un piedalīties diskusijās. Nepieciešamas 
dažādas telpas, kur var cilvēki strādāt klusumā, kā 
arī citas, kur cilvēki var mierīgi socializēties 
netraucējot citiem. 
59) 1) Modernai 2) Lai būtu pieejams internets un 
pamācība, kā lietot elektronisko katalogu 3) Ar lielu 
grāmatu, žurnālu utt. Krājumu 4) Lai tajā strādātu 
laipni, izpalīdzīgi un zinoši bibliotekāri 5) Lai varētu 
jebkuru grāmatu paņemt līdzi uz mājām 
60) mūsdienu tehnologijas 
61) Atvērtai, inovatīvai, draudzīgai 
62) Tādai, kāda ir LU SZF bilbliotēka - ar 
saprotošiem, jauniem, mūsdienīgiem 
bibliotekāriem, kuri ir ieinteresēti palīdzēt un 
neaudzina bibliotēkas lietotājus 
63) Ar plašām iespējām apstrādāt un iegūt 
informāciju (datori, interaktīvas 
meklēšanas/kartotēkas sistēmas). Iespējām saņemt 
jaunāko informāciju,pētījumus,grāmatas ja ne reālā 
veidā, tad digitāli - e-grāmatas utt. Jāpozicionē sevi 
kā atraktīvu, mūsdienīgu, modernu, interesantu, 
zinātkāru un interesantu, lai radītu jauniešiem 
pozitīvu iespaidu un vēlmi apmeklēt bibliotēku, un 
iegūt zināšanas jau no pirmajiem skolas gadiem. 
64) manuprāt, Vidzemes augstskolas bibliotēka visai 
precīzi atbilst maniem priekštatiem par labu 
bibliotēku. ideālā bibliotēka sevī ietver plašu 
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grāmatu, žurnālu uc. litaratūras klāstu, patīkamu 
telpu iekārtojumu un interjeru, laipnu un ātru 
apkalpošanu, zinošus speciālistus, pie kā vērsties, 
ja pašam neizdodas atrast meklēto. 
65) Ar pilnīgu, viegli lietojamu e-kopkatologu, ar 
pietiekamu nodrošinājumu bez problēmām 
printēt, kopēt vajadzīgos materiālus, ar 
darbiniekiem, kas ir izglītoti bibliotēkas 
piedāvātajos IT pakalpojumos. 
66) Vietai, kur tiek nodrošināta daudzveidīga 
informācija (gan saturā, gan formā) bibliotēkas 
specializācijas ietvaros. Piemēram, nodrošinot 
bibliotēku ne vien ar ar grāmatām, bet tajās 
ietverto problēmtematiku filmām (dokumentālām 
un mākslinieciskām), tā perioda daiļliteratūru. 
Sociālās zinātnes ietver arī kultūras izpratni, kuru 
lieliski iespējams apjaust caur laikmetu 
daiļliteratūru, jo tā nav vien attālināta 
mākslinieciska izpausme, bet arī reakcija uz 
notiekošo. 
67) Parocīgais, ar spējīgu kolektīvu, ātrais un 
,protams, ar lielu klāstu pieejamo materiālu, gan 
tekstos, gan video, gan audio un internetā. 
68) Tādai,kurā cilvēks nekavējot laiku var jau 
iepriekš gūt ieskatu par to,kas tieši ir piejams 
vajadzīgajā avotā. 
69) Manuprāt, trūkst tikai iespējas lasīt grāmatas 
ar interneta starpniecību (pdf formātā) 
70) nezinu 
71) Tāda, kurā ir pieejama visa nepieciešamā 
literatūra un informācija par sev interesējošām 
lietām 
72) Atvērtai lietotājiem un interaktīvai, kā arī 
spējīgai izmantot jaunākās komunikācijas tehnikas 
un medijus. 
73) Ar daudz inovācijām 
74) Vidzemes augstskolas bibliotēka 
75) ērti lietojamai 
76) atvērtai vismaz līdz 24:00, jo daudziem 
studentiem būtu iespēja nākt tieši nakts stundās.. 
Noteikti bezvadu internetam, bez visādām 
parolēm. Lasītava, kas tiešām būtu klusa. 
77) Ātrs serviss, maksim`ali `atri pieejamas 
nepieciešamās grāmatas, materiāli, laipns 
personāls, grāmatas pieejamas nešanai uz mājām. 
78) saprotamai maksimāli ērtai pieejamai 
79) gaišai, ļoti klusai, ar svaigu gaisu un logiem 
80) Jaunā LNB - plašas gaišas telpas, atpūtas stūrīši 
ar mīkstām mēbelēm, kafejnīca, diennakts 
lasītavas, bezvadu internets, ērta kopēšana, 
skenēšana un drukāšana utml. servisi 
81) ērtai un studijām piemērotai 
82) Manuprāt, šī attīstiba un modernizācija jau 
notiek. Protams, gribētos, lai būtu pieejami visi 
jaunākie izdevumi. Katrā bibliotēkā vajadzetu 
nodrošināt kādu palīgu grāmatu meklēšanā, un, 
piemēram, Latvijas Universitātes interneta 

kopkatalogā uzlabot precīzāku meklēšanu pēc 
atslēgvārdiem, tas gan drošivien atkarīgs no katra 
individuālās spējas kaut ko sameklēt. 
83) plass resursu klasts, pieeja datoram un 
internetam, atsaucigi darbinieki, organizeti 
pasakumi. 
84) ViA un Valmieras Integrētās bibliotēkas 
apvienojums, manuprāt, ir veiksmīgs mūsdienīgas 
bibliotēkas piemērs. 
85) kur varu justies brīva 
86) Kur ir visas pieejamās grāmatas, daudz datoru, 
visādu nieciņu- kladīšu, marķieru, zīmuļu, kabatiņu, 
kas vienmēr būtu pa rokai, tādējādi palīdzot atzīmēt 
galvenās lietas nepieciešamās...varbūt varētu būt 
iespējams arī kādas daļēji aizklātas telpas, kur tu esi 
viens pats ar savām domām...datora sistēma 
iebūvēts, ka līdzko uzraksti grāmatas nosaukumu 
parādās bibliotēkas kartē attiecīgajā vietā kur šī 
grāmata atrodas...dīvāni, kafija, mīksti krēsli varētu 
vēl būt... 
87) Lai grāmatas varētu pārskatīt interneta vidē, 
nevis šķirstot lappuses realitātē. Bieži vien visas 
grāmatas nav pieejamas. Bibliotēkas grāmatām būtu 
jābūt pieejamām arī mājas apstākļos (bet iespējams, 
tad bibliotēkas neviens neizmantotu) :). Bibliotēkai 
jāstrādā diennakts, jo tad jau varētu savienot 
lietderīgo ar patīkamo :) 
88) Vairāk jaizskaidro pieejamās funkcijas un 
jānodemonstrē visas iespējas ko sniedz tās e vide 
89) Jābūt ērtai lietotājam Aprīkotai ar jaunāko 
tehnoloģiju Mūsdienīgā bibliotekā jābūt zinošiem un 
laipniem informācijas speciālistiem 
90) Elektroniskais kapitāls - pēc iespējas vairāk 
materiālu jāpiedāvā elektroniskā formā. 
91) Tādai, kā Vidzemes Augstskolas bibliotēka 
92) ar plašu servisu - iespēja gan lasīt grāmatas uz 
vietas, gan paņem uz mājām, iemantot interneta 
pakalpijumus, iespējai pasūtīt grāmatas ar interenta 
starpniecību 
93) interaktīvai, vairāk datorizētai, bet jābūt 
bibliotekāram klāt. 
94) Tādai, kurā var atrast visu nepieciešamo 
informāciju par dažādiem materiāliem (ja ne uz 
vietas, tad ar palīdzību par to, kurā bibliotēkā to 
meklēt). Ērtai un komfortablai, lai uzturēties tajā 
būtu palīkami, kā arī plašai, lai pietiek vietas visiem 
bibliotēkas apmeklētājiem tā, lai viņi viens otram 
netraucētu. Modernai- jābūt pieeja datoriem un 
interntam, nemitīgi sevi pilneveidojot, sekojot līdz 
jaunumiem, tos vajadzības gadījumā izmantojos. Un 
bibliotēkai ir jābūt saprotamai- lai varētu atrast 
nepieciešamo informāciju un materiālus paša 
spēkiem. 
95) Izpalīdzīgi bibliotekāri Materiālu daudzveidība 
Palīgtehnika (datori, kopētāji u.c.) 
96) tai ir jābūt mūsdienīgam aprīkojumam , lai 
varētu uz vietas iegūt kādus materiālus, kurus nevar 
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savādāk paņem līdzi, iespēja kur var klusumā 
pastrādāt 
97) Tādai, kurā pieejamas visas vajadzīgās 
grāmatas, žurnāli un citi materiāli, kā arī tādai, kas 
nodrošinātu visplašākās web izmantošanas 
iespējas. 
98) Tāda, kas strādā visu diennakti. Līdzīgi kā 
strādā kopētavas visu diennakti, domāju,ka 
vajadzētu tādu pašu darba laiku bibliotēkai. 
99) modernai, atvērtai inovācijām, ar bagātu 
krājumu 
100) Modernai 
101) Pēc iespējas vairāk piedāvāt iespējas 
izmantot bibliotēkas pakalpojumus, neapmeklējot 
bibliotēku klātienē, - tas ļoti atvieglotu darbu. 
Tomēr nezaudēt iespiestu materiālu nozīmīgumu, 
papildinot grāmatu klāstu. 
102) jābūt pieejamām pēc iespējas vairāk un 
dažādākām grāmatām un iespējām, ja tās nav 
bibliotēkām, tad interneta vidē 
103) Tai viennozīmīgi būtu jābūt vairāk aprīkotai ar 
datoriem, jo pašlaik to ir par maz. Tām būtu kābūt 
ērtāk iekārtotām, jo tomēr nākas pavadīt ļoti 
daudz laika bibliotēkās un tas traucē produktīvam 
darbam ja vidē nejūties ērti. Un arī grāmatu 
skaitam, manuprāt, vajadzētu būt nedaudz 
lielākam, jo dažreiz tā ir viena grāmata uz visu 
bibliotēku un piekļūt pie viņas ir grūti. 
104) ērti peejamai, modernai un mājīgai, jābūt 
pieejamai arī internetā 
105) x 
106) plaša, gaiša telpa, ērti izveidotas darba vietas, 
ērti krēsli, bezmaksas tēja(atpūtas stūris), plaša 
iespēja izmantot internetu (multimediju iespējas). 
107) as 
108) modernai, skaistai, lai tur ir patīkami 
atrasties, mājīgai, pieejami visi nepieciešamie 
pakalpojumi- internets, 
skenēšana,kopēšana,printēšana 
109) Tādai, kur būtu studiju programmai 
paredzētas grāmatas. Internets Ērtas telpas 
110) Gan ar papīra, gan ar digitālajām grāmatām, 
ilgu darba laiku, atsaucīgu bibliotekāru 
111) pietiekams daudzums datoru, lai katram būtu 
iespēja atrast interesējošo materiālu bibliotēkas 
datu bāzēs, komunikabli (mūsdienīgi, atraisīti) 
bibliotekāri, praktiski neierobežots elektronisko un 
taustāmo materiālu (grāmatas, žurnāli u.c.) 
apjoms. 
112) plašs grāmatu klāsts, atsaucīgi bibliotekāri, 
pieejams internets (būtībā, kāda situācija jau tagad 
ir), vairāk pieejami elektroniskie materiāli 
(grāmatas, piemēram) 
113) Daudz informativie materiali, piekļuve 
datubazēm, iespēja darboties pie datoriem, justies 
komfortabli un netraucēti 
114) mūsdienigai, atbilstoša klienta prasībam 

115) Datorizētai Pieejamai no attāluma Ar bagātiem 
krājumiem 
116) Tādai, kas pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk 
spēj sniegt nepieciešamo informāciju. 
117) Pietiekami mūsdienīgai, bet visam tajā jābut 
saprotamam un lietderīgam. 
118) tādai, kur viss jebkurā laikā ir ērti sasniedzams 
un sadabonams, tādai, kura spētu izpildīt jebkura 
apmeklētāja reālus lūgumus, tādai, kur strādā 
pieredzējuši, kvalificēti un laipni darbinieki. 
119) Nezinu, man liekas, ka mūsu univeristātes 
bibliotēka atbilst mūšdienu ideālai bibliotēkai tur ir 
gan ātrs un kvalitatīvs serviss, gan pirms studiju 
sākuma mūs iepazistināja, kā un ar ko rīktoties, 
biblotekāri vienmēr ir atsaucīgi, ja ir radušās, kādas 
problēmas, vienīgais, ko var piebilst gribētos vairāk 
materiālus ieskanētā veidā, pat ja par tiem nāktos 
maksāt, jo studentiem ir maz laika, un 
kopēšana/skenēšana aizņēm daudz laika. 
120) Varētu izmantot mūsdienu tehnoloģas un 
nodrošināt grāmatas arī elektroniskā formā, bet tai 
pat laikā, lai būtu pieeajamas arī grāmatu formā. 
121) internet (digitalai) 
122) tāda, kurā var ērti; ātri sameklēt nepieciešamo 
informāciju, t.sk neklātienē. 
123) Ar bāra krēsliem vai krasainiem pufiem, kur 
brīvi pavadīt liku plus lasot, izmantojot internetu 
čilot. 
124) mūsdienīgai. :D laipnai un pretimnākošai, 
aprīkotai ar vajadzīgo tehniku 
125) Ar iespeeju panjemt jebkuru graamatu uz 
maajaam. Vai iespeeju lasiit un lejupielaadeet 
jebkuru graamatu no biblioteekas vietnes 
126) Ar pēc iespējas mazāk reklāmām, ātrāku 
servisu, un apjomīgāku grāmatu piedāvājumu. 
127) RSU biblioteeka ir labs piemeers LV 
128) galvenais jābūt ātri pieejamiem 
nepieciešamajiem informācijas resursiem 
129) Tādai, kas nodrošina pēc iespējas lielāku 
informācijas apjomu maksimāli vienkāršā 
novietojumā - tā, lai tā būtu ļoti ātri pieejama (gan 
drukātie, gan elektroniskie resursi). Svarīgi ir zinoši 
darbinieki, kas vajadzības gadījumā var sniegt 
palīdzību. 
130) Spodrības dienā bibliotēkai jābūt atvērtai; 
Bibliotēkām jāstrādā 6/24, izņemot svētdienas, 
131) Vieta, kur var fiziski vai elektroniski lasīt 
jebkuru iespieddarbu 
132) Lielai, plašai, gaišai. Ar daudz kopētājiem (lai 
nav rindas), skeneriem un printeriem...un pat ļoti 
daudz datoriem. Jābūt vieglam grāmatu meklēšanas 
veidam. Man vispār ļoti patīk SZF bilbiotēka - tādai 
jābūt mūsdienīgai bibliotēkai. 
133) Man patīk klasiskās bibliotēkas forma, stils un 
jēga. Esmu pilnīgi PAR lielāku sabiedrības masu 
izglītošanu, bet es uzskatu, ka, ja ir vēlme kaut ko 
mainīt, tas ir jādara kā inovācija (izdomā jaunu 
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vārdu tai institūcijai, piemēram, "infotēka"), nevis 
jārevolucionarizē gadsimtos izveidojusies 
inteliģenta un muļķdroša sistēma. 
134) LU SZF 
135) ar ļoti plašu informācijas bāzi- sākot no 
grāmatām līdz datu bāzēm, ērti pieejamai un ar 
ilgstošam studiju darbam piemērotām telpām. 
136) Modernizētai, ar visam inovācijām un 
jaunākām tehnoloģijām, kas ir pieejamas. 
Bibliotēkai jābūt tādai iestādei, kas palīdz 
lietotājiem apgūt jaunas Tīmekļa iespējas, palīdz 
saprasties ar datoru, māca lietot RSS, Skype un 
citas ērtas lietas internetā. 
137) Ar plašiem resursiem, datorizētai un 
biblotekāriem jābūt izpalīdzīgiem un zinošiem 
138) Komunikāciju un informācijas centram ar 
mūsdienīgām tehnoloģijām, automatizētu 
izsniegšanu, iespēju rezervēt grāmatas, 
mūsdienīgām datubāzēm, modernā interjera ziņā, 
vietas, kur tikai pasēdēt un parunāties, jauniem 
bibliotekāriem, aktīvi jāsadarbojas ar Studentu 
padomi, tur varētu organizēt arī pasākumus 
139) Ar iespēju piekļūt visu veida grāmatām, lai 
kur tās arī neatrastos, vismaz to elektroniskajām 
versijām. 
140) Pieejamām grāmatām arī virtuālā vidē. 
Manuprāt, LU SZF bibliotēka ir tuvu ideālai :) 
Daudz kas notiek ar neta starpniecību, iespēja 
aplūkot/pasūtīt grāmatas netā. 
141) Interaktīvai un viegli sasniedzamai 
142) automatizētai, internetizētai, ar kvalificētiem 
bibliotekāriem 
143) Mūsdienīgai bibliotēkai jābūt iespējai lielāko 
daļu informācijas iegūt attālināti. T.sk. grāmatas 
(pilnus tekstus). 
144) Godīgi skaot, par to neesmu domājusi. Bet 
pagaidām mani viss apmierina. 
145) Interkatīvai, plašai, draudzīgai, informatīvai, 
nodrošinātajai ar datoriem, bezmaksas internetu, 
jāndrošina piekļuve datu bāzēm, kas citkārt 
maksātu naudu 
146) Līdzīga kā LU SZF bibliotēka, tikai ar vairāk 
pieejamām grāmatām. Ideāli būtu, ja visas 
grāmatas būtu iespējams ņemt uz mājām, nevis 
tikai lasīt uz vietas. 
147) Gaismas pils :) Bibliotēkai, kur grāmatas ir 
iespējas paņemt uz mājām, nevis tikai pieejamas 
uz vietas, ērta kopēšana, tehiskais nodrošinājums. 
148) aprīkotai ar modernām tenoloģijām, 
149) Plašai, sakārtotai un mājīgām telpām! 
150) Pieejamai jubkurā laikā un vietā un tādai, kas 
spēj nodrošināt interesentu ar tam visu 
nepieciešamo informāciju 
151) 1. ar bagātīgu grāmatu klāstu un iespējām tās 
ņemt uz mājām; 2. ar mazām kopēšanas cenām; 3. 
reģistrētai elektroniskajā kopkatalogā 4. pieejamai 
pēc iespējas vairāk cilvēkiem (lai vienas 

universitātes bibliotēkā var reģistrēties arī citas 
universitātes studenti) 
152) Ērtai, brīvi pieejamai arī ārpus mācību laika. 
Tomēr galvenais ir, lai viegli var atrast vajadzīgās 
grāmatas par interesējošajām tēmām. 
153) bagātai, ērtai, atvērtai inovācijām 
154) līdzīgai kā turības biblitēkai - vizuāli. jābūt 
jaunākajai literatūrai, brīvpieejas fondam, 
atsaucīgiem un LAIPNIEM, jauniem bibliotekāriem. 
jābūt visām jaunākajām tehnoloģijām utt. Galvenais 
jau vizuāli padarīt bibliotēkas pievilcīgas un mājīgas, 
siltas, tad arī cilvēkiem patiks tur iet. Un, protams - 
NORMĀLAS bibliotekāres:))) nevis tādas - dusmīgas, 
pārgreiztu seju un vienmēr izspļauj kādu indi!!:) 
155) Mūsdienīga- ar pieejamiem datoriem, 
interneta vidē grāmatu saraksts, uz vietas bibliotēki 
ērti atrast nepieciešamās grāmatas. Ja problēmas, 
sazināties ar bibliotekāru interneta vidē. 
156) 1. Ar elektorniskām grāmatām 2. Pieejamai 
visu nozaru grāmatām 3. Darba laiku, lai var to 
apmeklēt arī strādājošie 
157) mājīgai, nekadā gadījumā drūmai... 
158) Es sēžu mājās ar kafijas krūzi rokās un datoru 
klēpī. 
159) Nevis uz peļņu vērstai, bet gan uz kvalitatīvu 
pakalpojumu vērstai. Reizēm nepieciešamās 
grāmatas ir novecojušas, jaunāki izdevumi netiek 
piedāvāti, bet diplomdarbā vai kursa darbos 
pasniedzēji aicina neizmantot resursus, kas vecāki 
par desmit gadiem. Rezultātā vairāk jāizmanto 
interneta resursi, piem., books.google.com, kur 
grāmatām lielākoties ir ierobežots priekšskatījums. 
160) modernai 
161) Lielāko daļu informācijas atrast un lejupieladēt 
savām vajadzībām. Ideālā gadījumā grāmatām būtu 
jābūt tādā daudzumā, lai nepieciešamības gadījumā 
nebūtu jāgaida "rindā" uz tām, jo cits students to 
jau paņēmis. 
162) Kurā ir visas grāmatas, kurām ir brīva pieeja, 
nevis tās stāv slēgtā plauktā un ir pieejamas tikai 
bibliotekāram 
163) Tādai, kur vajadzīgās grāmatas pašas pie manis 
atnāktu vai, reālāk, būtu pavisam viegli atrodamas 
pēc kādiem atslēgas vārdiem vai kaut kā tamlīdzīga 
164) Gan jau tāda kā Gaismas pils 
165) modernai un eerti lietojamai. 
166) aprikota ar internetu..jaunakajam 
gramatam..visu kas mums paliidz uzzinat vajadzigo 
informaciju 
167) ar komunikablu un gribet palidzet cilvekiem - 
biblitekariem 
168) Tāda kāda ta ir mani apmierina pilnība! 
169) plašai un ērti pārstaigājamai, tā lai visu varētu 
viegli ieraudzīt; ar savu majaslapu 
170) Nezinu 
171) Ar atsaucīgiem un tehnoloģijas pielietot 
protošiem darbiniekiem. Ar dažādām komunikācijas 



 138 

iespējām. Ar digitalizētiem materiāliem. 
172) Nav ne jausmas 
173) Mūsdienu bibliotēkai ir jābūt saiknei ar citām 
bibliotēkām, nemitīgiem informācijas 
papildinājumiem, zinošiem darbiniekiem un ērti 
lietojamai apmeklētājiem. 
174) Kas atbilstu mūsdienu normām 
175) grūti pateikt,neesmu iedziļinājusies tajā. Bet 
mani apmierina LLU bibliotēkas. Visur sava kārtība 
un savi noteikumi un tas ir tikai normāli. 
176) ViA bibliotēka ir ļoti mūsdienīga, iespējams, 
ka nepieciešama saprotamāka pieeja vairāk datu 
bāzēm 
177) viegli piejamai. 
178) kur varētu iegūt visu nepieciešamo 
informāciju 
179) tādai, kur būtu iespējams atrast vajadzīgo 
literatūru, piekļūt internetam, kur ir iespēja pasūtīt 
grāmatas no citām bibliotēkām ja esošajā to nav , 
ar jaukiem, izpalīdzīgiem un atraktīviem 
bibliotekāriem 
180) tiesi tadai kaa llu biblioteka 
181) visaptverošai un starpnacionālai 
182) gruuti spriest 
183) moderni iekārtotai un aprīkotai 
184) Erudīti bibliotekāri un labi sakartots krājums - 
grāmatas pereodiskie izdevumi, datubāzes, 
elektroniskais katalogs kur var atras grāmatas 
saturu, anatāciju un atrašanas vietu (karte) ka arī 
vietu kur var to nopirkt. 
185) Ir nepieciešams, lai ar tās palīdzību iespējami 
īsākā laikā tiktu nodrošināta iespēja iegūt pēc 
iespējas kvalitatīvāku informāciju. Būtiska ir 
atvieglota piekļuve bibliotēkas resursiem - 
grāmatas, dokumenti elektroniskās versijās - lai 
būtu iespējams pilnvērtīgi strādāt ar resursiem 
neklātienē - no mājām. Noderīgi būtu arī mēģināt 
"pavairot" grāmatas, kuras ir pieejamas tikai 1 vai 
dažos eksemplāros un kuras ir bieži izmantotas 
(gan jau var savilkt statistiku), jo ņemot vērā 
studentiem raksturīgo darbu veikšanu pēdējā 
mirklī, grāmatas nepieejamība 1 eksemplāra dēļ 
var pārāk būtiski atspēlēties uz veidojamā 
akadēmiskā darba kvalitāti. 
186) ideāla bibliotēka-tāda, kurā ir visa 
nepieciešamā informācijas par VISĀM tēmām! 
187) ar plašu literatūras klāstu (jaunāko) 
188) ka var tikties gan klatiene gan interneta vide 
189) lielu daudzumu info 
190) Pieejamajai literatūrai būtu jābūt pietiekamā 
daudzumā par jebkuru tēmu un pēc iespējas vairāk 
latviešu literatūras. Bibliotēkā būtu jābūt ērti 
pieejamam elektroniskajam katalogam, kur 
atrodamas būtu nepieciešamās grāmatas, 
informācija utt. Bibliotekāriem būtu jābūt 
zinošiem un informētiem par visu jauno un 
aktuālo. Grāmatām būtu jābūt izvietotām tā, lai 

tās būtu viegli pa nozarēm atrast. Būtu labi, ja 
ievadot konkrētu kādas grāmatas nosaukumu pretī 
būtu atzīmēts plaukta numurs, lai vieglāk būtu to 
atrast. Bibliotēkai būtu jābūt mājīgai un ar gudru 
atmosfēru! :) 
191) tādai, lai ikviens tajā spētu atrast 
nepieciešamo. 
192) kur grāmatas varētu ņemt uz ilgāku laiku nekā 
2 nedēļas 
193) ar e-grāmatām... :) 
194) lai varētu atrast visu nepieciešamo 
195) Manas ideālās bibliotēkas tēlam atbilst REA un 
LU SZF bibliotēkas. Patīkamas telpas, atvērtais 
fonds, viegli orientēties Atsaucīgi, zinoši, izpalīdzīgi 
laipni, parasti smaidīgi darbinieki Iespēja 
kontaktēties arī neklātienē, ļoti patīk SZF bibliotēkas 
dotā iespēja to darīt caur Skype. It kā nekas īpašs, 
tomēr piedod to modernuma sajūtu, ar ko palielīties 
arī ārpus Latvijas. :) 
196) nekas nav ideāls, tādēļ pilnveidojams. 
197) pieejamai,klusai, 
198) Tehniloģiju atbalstītai 
199) Plašs grāmatu krājums, abonētas 
datubāzes,internets 
200) kvalitatīvai 
201) grāmatas izsniedz nevis reāli, bet piem. 
skenētā veidā, esmu par to ka lielākā daļa literatūras 
jāpadara piejamai internetā un jebkurā laikā, lai 
nebūu eksemplāru vai termiņa ierobežojumu. 
202) Pieejamai ikvienam un ar iespējami plašu 
litaretūras izvēli 
203) Ar plašiem resursiem, nevis tikai viena grāmata 
pēc kuras rindā jāstāv 2 mēnešus 
204) Tādai kā LU SZF! 
205) ērti pieejamai un pēc iespējas vairāk 
informācija 
206) pieejamai internetā 
207) viegli sasniedzamai - izmantojt mūsdienu 
iespējas, tādai, kas atgādina visu, kas nepieciešams. 
208) viss pieejams elektroniski 
209) INTERNETA piekļuve bez makasas e grāmatas 
210) Informācijas uzņemšanas un apmaiņas (ja to 
atļauj autortiesības) vietai 
211) manuprāt nav nekas jāmaina 
212) Manuprāt, grāmatu saturam ir jābūt 
pieejamam elektroniski, jo reizēm ir tā, ka vajag 
grāmatu, bet nekur nevar dabūt, jo tā ir vajadzīga 
daudziem. 
213) Kur ērti visu var atrasta un biblotikāre izpalīdz 
214) Ar plašu pieejamās informācijas klāstu, ar 
pietiekamu tehnoloģisko nodrošinājumu, ar iespēju 
strādāt klusumā (iespējams pat nost no citiem), ar 
ērtu e-katalogu, ar atsaucīgu personālu, ar iespējām 
kopēt, skanēt, drukāt 
215) Aprīkotai ar mūsdienu tehnoloģijām Ērtai 
dažādās nozīmēs (telpas, komfortabli krēsli, iespēja 
nodalīties no pārējiem, tuvumā ēstuve, tuvumā CW 
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u.c.) 
216) pilnai ar jaunam gramatam un vienkarsi 
saprotamai 
217) Tādai, kur pieejama visvisāda nepieciešama 
informācija. šobrīd aktuāli ir sociālo zinātņu 
materiāli, kas Latvijā kopumā ir maz pieejami. 
218) materiāli ir pieejāmi arī elektroniskajā 
formatā 
219) tādai, kādu varbūt kādreiz šajā muļķu zemē 
uzcels 
220) ar jaunāko info par visu 
221) modernai ar lielu informacijas pieeju 
222) Jaunākās grāmatas, informācija, kas būtu arī 
pieejama un ērti atrodama. 
223) Daudz dažādu jaunu grāmatu. Pieejai 
grāmatas lasīt internetā (piemēram, abonements 
uz nedēļu (pa maksu)). 
224) Kurā visas grāmats varētu ņemt uz 
abonementu (pat tas, kuras ir lasītavā); 
bibliotēkas, kurās varētu atrast visas pēdējo 50 
gadu izdotas grāmatas vai to kopijas.... 
225) mani apmierina pašreizējā skolas bibliotēka, 
jo visu nepieciešamo esmu saņēmusi. 
226) 1. ar interneta pieju 2. ar daudz jaunu 
tehnoliģiju 3. ar musdienīgu literatūru 
227) Daudz grāmatas, labs, zinošs, atsaucīgs 
personāls 
228) Ar daudz daudz grāmatām - katram 
studentam... Jaunākās grāmatas, enciklopēdijas, 
žurnāli, ko var paņemt līdzi uz mājām... 
229) Aprīkotai ar tehnoloģijām.Ātrai un ērtai 
apkalpošanai, mūsdienīgam izskatam un plašam 
literatūras klāstam. 
230) Visai nepieciešamajai literatūrai būtu jābūt 
pieejamai internetā. Grāmatām jābūt ieskenētām, 
kaut vai pdf formātā. Man mājās ir daudz ērtāk 
strādāt ar tādu, jo visi darbi tāpat ir jātaisa ar 
datoru. 
231) Es domāju, ka šobrīd bibliotēkas ir labā 
līmenī. Vienīgi grāmatu rakstīšanas stils vairs tāds 
nav. 
232) jabut vienkarsi 
233) kur var atrast VISUS nepieciešamos 
materiālus 
234) Mani viss apmierina ta pat 
235) pieejamai visiem, kas vēlas to izmantot, 
"draudzīga" jauniešiem t.i. pieejama ne tikai 
klātienē, bet arī internetā 
236) jābūt nepieciešamajām grāmatām, 
izpalīdzīgiem bibliotekāriem... 
237) Ar iespēju meklēt nepieciešamo bez lieka 
laika patēriņa. 
238) modernai 
239) ātrai un kvalitatīvai, kā arī praktiski viss , lai ir 
pieejams vienuviet bez kavēšanās 
240) Tādai, kur ir pieejama visa veida informācija 
par dažādām tēmām 

241) Aktīvai! Plašai (gan telpai, gan pieejamajiem 
resursiem un izmantošanas iespējām) un mobilai, 
kvalitatīvai (pakalpojumu un pieejamās literatūras 
ziņā). 
242) Grāmatas varētu lasīt arī elektroniski 
243) 1) ar lielu grāmatu, žurnālu arhīvu, 2) plašai 3) 
ar ātru interneta pieslēgumu 
244) interaktīvai, radošai, zināšanas sniedzošai 
245) Pakalpojumiem jabut ari interneta vietnes, 
cilveki uz vietas bibliotekas tiktu nodrosinati ar visu 
nepieciesamo-lasitavam, datoriem, atputas 
kresliem, galdiem utt. 
246) Tādā, kur bibliotēkas vairāk uzticās cilvēkiem - 
neliek 15min gaidīt, kamēr dators apstiprina 
grāmatas pasūtījumu un ļauj izņemt no plaukta 
pašam un izšķirstīt. 
247) Tādai, kurā ir ērti strādāt un ir pieejami visi 
nepieciešamie informācijas resursi. 
248) modernai, apjomigai, jasadarbojas ar citam 
bibliotekam 
249) Vidzemes Augstskolā ir ideāla bibliotēka. 
Elektroniski ir iespējams rezervēt un apskatīties 
grāmatu pieejamību. Tajā strādā laipni un 
kompetenti darbinieki. Atmosfēra un vide ir 
perfekta: skats uz Gauju, gaišas un lielas telpas: 
pieejamas grupu un individuālās telpas studentiem. 
Ātrs bezvadu internets. Viss, kas ir vajadzīgs 
bibliotēkā un mums tāda ir! 
250) Pieejamai, kas nodrošina kvalitatīvu, ātru 
apkalpošanu 
251) Pieejamai, ar laipnu apkalpošanu un ērtu 
meklēšanu 
252) ērti iekārtotai, aprīkotai ar datoriem un 
interneta pieeju, daudzām grāmatām jābūt 
pieejamām internetā, kā to nesen praksē veidoja e-
biblioteka.lv. 
253) plašai, ērti pieejamai klātienē un neklātienē, ar 
atsaucīgiem un zinošiem darbiniekiem 
254) tādai kāda ir VIA bibliotēka 
255) plašs lietratūras klāsts, atsaucīgas bibliotekāres 
256) Tādai, kurā ir nepieciešamās mācību grāmatas 
studiju kursiem. Jo mūsu bibliotēkā ir ļoti maz man 
nepieciešamo grāmatu (komunikācija un 
sabiedriskās attiecības). Ir jābrauc uz Rīgu, lai kaut 
ko noderīgu sev atrastu. Tāpēc uzskatu, ka ideālajā 
bibliotēkā vajadzētu vismaz nodrošināt ar 
nepieciešamo studiju literatūru. 
257) Tādai, kāda ir Valmierā, bet ar vēl vairāk 
konsultantiem un ar iespējām komunicēt arī caur 
skype, lasīt par jaunumiem, varbūt kādas akcijas 
258) tādai, kurā atrodas gandrīz visas 
apkārtesošajiem cilvēkiem vajadzīgās grāmatas. 
259) tai jānodrošina kvalitatīvi pakalpojumi visās 
iespējamajās formās 
260) jāiekļauj visas jaunās inovācijas, lai tā būtu kā 
jauninājumu (tehnoloģiju, iespēju) apkopojums 
261) Tai jābūt ērtai ar lielu krājumu vajadzīgās 
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literatūras 
262) ne tikai drukatamn gramatam, bet 
pieejamam ari elektroniski 
263) Ae piekļuvi internetam, datoriem, 
kopētājiem, skeneriem 
264) Jāspēj nodrošināt studentus ar nepieciešamo 
informāciju 
265) plašai, gaišai, ar pieejamiem materiāliem gan 
uz vietas - gan elektroniskā veidā neklātienē, ar 
iespēju strādāt atsevišķā telpā, ar kluso lasītavu un 
ar grupu darbu stūri 
266) visa informācija apkopota vienuviet 
267) kurā viegli un ātri atrast grāmatas, internets ir 
ātrs un ērti lietojums. Ir pieejams nepieciešamais 
skaists datoru, arī bezvadu internets, klusās 
lasītavas. 
268) Manuprāt, nepieciesama brivaka atmosfera 
biblioteku lasitavas un vairak vietas tam. Ar 
brivaku atmosferu es domaju, ka butu erti divani, 
iespeja dzert teju, ka ari ne tik formalas diskusiju 
telpas, vairak individualas lasitavas. Daudziem 
biblioteku materialiem ir jabut pieejamiem 
interneta (vismaz materialiem, kas nepieciesami 
studiju kursiem noteikti). Ka ari, iespejams tas ir 
dazadu filmu iespaida, bet butu feini, ja bibliotekas 
butu ari dazadi vesturiski arhivu materiali (ne tikai 
avizes, ka ir paslaik). 
269) pieejama, grāmatas, bezmaksas nets 
270) modernai, interaktīvai, radošai 
271) ērtai, daudzpusīgai, modernai 
272) modernai, lai būtu pieejams liels daudzums ar 
materiāliem 
273) Nezinu 
274) kur ir visa nepieciešamā informācija 
275) Kur ir izpalidzigi darbinieki, kas gatavi palidzēt 
ikvienam 
276) tur ir jābut daudz mūsdienu gramātu, kas ir 
izlaisti perioda no 2000- un vēlāk (tgad diemžel tur 
ir ļoti daudz PRSR laiku gramatu, kuri satur jau 
novecojušo informaciju) 
277) Virtuālai. Ar iespēju grāmatas lasīt vai 
lejupielādēt internetā... 
278) Kurā būtu attiecīgi viegli orientēties, saņemt 
vajadzīgo info 
279) Pretimnakosiem darbiniekiem, atra/erta 
apkalposana, nepieciesamo materialu iegusana 
280) Viss aatri atrodams intereta katalogaa no 
sakuma un pec tam viegli atrodams pec interneta 
noradeem attiecigajs plauktos 
281) plašai, gaišai, ar lielu krājumu 
282) atvērtai, saistītai ar starpvalstu resursiem, 
pieejamām starpvalstu publikāciju datu bāzēm, 
skanētām grāmatām 
283) Galvenais, lai biblioteekaa ir aatri atrodama 
nepiecieshama informaacija, kvalitaatiivaa 
informaacija 
284) jābūt jaunākā izlaiduma grāmatas, pieejams 

internets un plaša telpa 
285) Elektroniski pieejamai internetā. 
286) Plašai un gaišai, ar daudz darba vietām gan ar 
datoriem, gan bez. Plašu literatūras klāstu, kurā 
iespējams orientēties arī elektroniski un atrast sev 
nepieciešamo. Bibliotēkai, manuprāt, ļoti būtiski ir 
tas, lai būtu gan klusā lasītava, kur strādāt katram 
individuāli, gan grupu lasītavas, kur darboties 
grupām, apspriežoties un apmainoties domām. 
287) Ar lielu informatīvo klāstu, iespēju lasīt 
grāmatas ne tikai lasītavās, bet arī elektorniski 
apskatīt to aprakstus vai recenzijas 

288) Aprīkotai ar jaunākajām un nepieciešamajām 
tehnoloģijām, lai pēc iespējas atvieglotu informācijas 
meklēšanu un izziņas procesus bibliotēkas 
apmekletājam. 
289) Lietotājiem draudzīga, 24h/7 darba 
laiks/serviss/konsultācijas, brīva pieeja informācijai 
arī attālināti 
290) Aprīkotai ar datoriem, kur ir internets un tādas 
iespējas, kā kopēšana un printēšana. Jaunākā 
literatūra. Moderns iekārtojums, kurš arī ir 
komfortabls bibliotēkas apmeklētājam 
291) Modernai, bet ar vēsturisku piesitienu292) 
Bibliotēkai noteikti jābūt mūsdienīgai, aprīkotai ar 
labiem datoriem un vajadzīgo biroja tehniku 
(printeriem, skaneriem utt.). Tai jāatrodas 
patīkamās, jaunās, gaišās telpās, bibliotēkā jābūt 
nodalītām vairākām zonām - klusajai mācību vielas 
netraucētai apguvei un nosacīti - skaļajai - grupu 
darbu veidošanai, diskusijām utt. Bibliotēkā noteikti 
varētu būt arī mīkstās mēbeles un mājīga atmosfēra. 
Bibliotēkai jābūt ļoti labam meklētājam, kas tiešām 
atrod vajadzīgo literatūru, savukārt literatūrai 
jāatrodas atbilstošajā plauktā. Bieži vien daudz laika 
paiet, meklējot kādu grāmatu, tām vienmēr būtu 
jāatrodas pareizajās vietās. Tām jābūt labi 
sistematizētām. 
293) Atvērtai, atsaucīgai. Ar modernu aprīkojumu, lai 
tā būtu pieejama visiem. ne tikai jauniešiem, bet arī 
pensionāriem un invalīdiem. Ar mūsdienīgu 
literatūru. Arī elektroniski attīstīta, jābūt iespējai 
sameklēt kādu grāmatu pašam, mājās esot, lai zina 
vai ir vērts iet pakaļ nepieciešamajai grāmatai. 
294) Ērti lietojamai, aprīkotai ar jaunākajām 
informācijas tehnoloģijām 
295) Daudz elektroniskai un vieglāk pieejamākai un 
saprotamākai e-videi, lai būtu arī mājas apstākļos 
viegli atrast nepieciešamos materiālus neesot 
bibliotēkā 
296) Ar daudz grāmatām un viņai jābūt lielai 
297) - 
298) nezinu 
299) Jābūt pieejamiem visiem informācijas 
resursiem. 
300) nezinu 



 


