Latgales novada bibliotēku darbinieku konference
Septembra nogalē Ludzā notika Latgales novada bibliotēku darbinieku konference, kurā
piedalījāmies arī mēs, Sutru un Rudzātu filiālbibliotēku vadītājas. Tas bija Latgales bibliotēku
otrais saiets. Pagājušajā gadā šādu konferenci rīkoja Latgales Centrālā bibliotēka, bet nākamgad
konferences dalībnieki vienojās tikties Preiļos.
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore Inta Kušnere atklāj konferenci.

Konferences programmā bija iekļauti dažādi temati. Latvijas bibliotekāru biedrības
priekšsēdētāja Kristīne Pabērza runāja par biedrības darbu un aktualitātēm, iepazīstināja ar
tematiskajām sekcijām un biedrības biedru sastāvu, norādot, ka visaktīvāk darbojas Vidzemes
novada bibliotēkas.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina
prezentācijā “Jaunās prasības un daudzveidīgas izvēles iespējas” runāja par MK “Noteikumiem
par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu, izglītības, profesionālās pilnveides
prasībām bibliotēku darbinieku amatiem bibliotēku darba jomā”, kas spēkā stāsies ar 2019.gadu.

Latvijā ir 5 profesionālās kvalifikācijas līmeņi un bibliotekāriem jābūt vismaz 3.kvalifikācijas
līmenim.

Tika norādīts, ka Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma un Kultūras skolas diplomi
atbilst šim līmenim, bet, ja darbiniekam profesionālā izglītība nav saistīta ar bibliotēku darbu, ir
daudz dažādu iespēju mācīties, izglītoties, var pierādīt savu darba pieredzi un kompetenci,
nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, ja dzīves laikā profesija apgūta, bet joprojām
nav profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta. Ir izstrādātas profesionālās 240 un 960
stundu mācību programmas, kā arī mācības piedāvā Kultūras koledža un Latvijas Universitāte.
Mācības ir maksas. Noteikumos norādīts arī, ka bibliotēku darbinieki savu profesionālo pilnveidi
veic 3 gadu laikā ne mazāk kā 64 stundas, attīstot savas profesionālās un vispārējās
kompetences, no kurām puse – ne mazāk kā 32 stundas – ir saistītas ar profesionālo kompetenču
pilnveidi un bibliotēkas nozares novitātēm. Darbinieku profesionālajā pilnveidē var ietvert dalību
izglītojošos semināros, konferencēs, izglītības projektos un pieredzes braucienos, kuros tiek
pilnveidotas profesionālās un vispārējās kompetences. Bet par visiem izglītības jautājumiem
katrs var konsultēties LNB Mācību centrā.
Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule sniedza informāciju par pasākumiem
sakarā ar tuvojošos Latgales kongresa simtgadi. Konferences dalībnieki atzina, ka šis notikums
vēl ir daudz jāpēta, jo no katra pagasta esot bijuši delegāti kongresā, bet bija maz kolēģu, kuriem
ir informācija par šiem cilvēkiem. Latgales kongresa simtgades mērķis ir godināt valsts
dibinātājus un pieminēt notikumus, kas sekmējuši Latvijas Valsts izveidi.
Pēcpusdienā mūs izklaidēja grāmatas “Ballīte” autores Laila Meluškāne un Valda Ošiņa,
atraktīvi stāstot un rādot savas prātīgās un neprātīgās idejas pasākumu organizēšanā un
noformēšanā. Mūs ļoti uzrunāja mākslinieces Valdas moto, ka jebko darot, “galvenais ir
nepārstrādāties!” Tas nozīmē, lai veiksmīgi organizētu pasākumu, vispirms ir jābūt labai idejai,
tēlam, piemēram, Sise vai Degunlācis, un noformējumam. Tika demonstrēti dažādi varianti, kā
var izmantot lētus un vienkāršus materiālus, veidojot afišas, ielūgumus un dekorējot telpas. Par
universālām var atzīt kartona kastes – tās var sagriezt strēmelēs, salīmēt rāmīšus un izmantot,
piemēram, rāmītī iestiprinot ielūgumu uz pasākumu vai uzrakstīt laba vēlējumu pasākuma
dalībniekam, var iestiprināt nelielu dāvaniņu vai foto. Rāmīšus var krāsot, dekorēt ar kartona
gabaliņiem. Uz kartona zīmētas skatuves dekorācijas var piesiet pie krēslu sāniem, par
universāliem autores uzskata arī atkritumu maisus, ko izmantot var dažādi – gan pie griestiem

stiprinot, gan kaudzē kraujot, vienīgi žēl, ka visiem bibliotekāriem nav tāda izdoma kā
profesionālam māksliniekam – noformētājam un es varu tikai izmantot viņu atrastās idejas.
Patika ideja, ka cienastu bērniem var sakārtot arī lietussargā – krāsaini un neparasti.
Viena konferences daļa bija kolēģu stāstījumi par praktisko pieredzi savās bibliotēkās.
Uzzinājām, kā Ludzā izmanto multimēdijus bibliotēkas publicitātei, kādu ceļu gājusi Riebiņu
novada Centrālā bibliotēka līdz savai jaunajai mājai, par pasākumiem bērniem un jauniešiem
Balvu, Daugavpils un Dagdas bibliotēkās, par novadpētniecības darbu ar jauniešiem Rēzeknē.
Mēs, Lidija Pintāne un Skaidrīte Brūvere, bijām vienīgās pagastu bibliotēkas, kas dalījās
pieredzē, un pastāstījām, kā, plānojot savas bibliotēkas budžetu, vairāku gadu laikā iegādājāmies
jaunus grāmatu plauktus. Sutru bibliotēka “projektu” jau realizējusi pilnībā, bet Rudzātiem
pēdējie plaukti vēl pasūtījuma statusā. Protams, iepazīstinājām arī ar savu novadu un īsi
pastāstījām bibliotēku vēsturi. Lai arī bijām divas vien, neformālajā daļā pārstāvējām Līvānu
novadu un “darba uzdevumos” bijām mazākā delegācija.

Dienas noslēgumā Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra pulciņu dalībnieki sniedza
jauku koncertu. Kopā ar kolēģiem folkloras kopas “Isnauda” vadībā izdziedājām un izdejojām
dzīves gada ritējumu, vakaru noslēdzot ar “Pi Dīveņa gari goldi…”
Paldies pasākuma organizatoriem Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai sadarbībā ar
LBB Latgales novada nodaļu un Preiļu RGB kolēģiem par kopīgo braucienu uz Ludzu!
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