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Eiropas izglītības politikas ideālais mērķis: 

cilvēks, kas mācās patstāvīgi un atbildīgi, 

izmantojot mūsdienu resursus – valodas, 

medijus, sadarbības tīklus 
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Bibliotēka un 
bibliotekārs 

Sarežģīta daudzkomponentu sistēma, kas 

pilda virkni funkciju: 

• audzinoši izglītojošu 

• pašizglītojošu 

• informējošu 

• organizatorisku 

• pētniecisku 

• psihoterapeitisku 

• sociāli psiholoģisku u.c. 



Bibliotēka ... 

• veic svarīgu lomu lietotāja redzesloka 

paplašināšanā un izglītošanā 

• veicina lietotāja gaumes izjūtu 

nostiprināšanu 

• sekmē ētisko un estētisko jūtu izkopšanu 
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Bibliotēka ... 

• cilvēces zināšanu uzkrāšana, saglabāšana 

• sistematizēšana un piekļuves nodrošināšana 

• izglītības un pašizglītības atbalstīšana 

• brīvā laika pavadīšana ... 

 

Šis kopums sekmē realizēt vienu no 

svarīgākajām bibliotēkas funkcijām – 

pedagoģisko. 
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Bibliotekārā 
pedagoģija ... 

ir zinātne par lasoša cilvēka veidošanos un 

attīstības būtību, kurā bibliotēkas lietotājs 

atklājas visā tā daudzveidībā – viņa saskarē ar 

informācijas pasauli, bibliotēkas vidi, 

informācijas resursiem, bibliotēkas produktiem 

un pakalpojumiem. 
I.Kļimenkova 
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Mūsdienīga universitātes studiju procesa 

uzdevumi: 

• dot iespējas studentam attīstīt sociāli zinātnisko 

kompetenci 

• nodrošināt iespējas piedalīties zinātniskajā un 

profesionālajā darbībā, kuras arī nākotnē būs 

pamats mūžizglītībai 

• rosināt izpratni par nozares attīstību plašākā 

kontekstā un konkrētībā 

• dot iespēju pieņemt profesionālo ētiku dzīves 

darbības vērtību statusā 
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LU Bibliotēkas 
pieredze 

Bibliotēkas pedagoģiskā darbība augstskolā 

tiek realizēta ar bibliotekāro pakalpojumu 

starpniecību 

8 



 

 
 • izstādes (arī 

mākslas darbu)  

• tikšanās ar 

kultūras 

darbiniekiem 

• ekskursijas 

• apaļā galda 

diskusijas 
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• prezentācijas 

• apmācības 

• lekcijas 

• dalība 

pasākumos 
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Bibliotēkas izdevumi 
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Bibliotēkas vide 
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Uzdevumi, kas jāveic 
bibliotekāram jau šodien 

• veicināt savu izpratni par bibliotēkas 

pedagoģiskās darbības nozīmīgumu 

• attīstīt pedagoģiskās kompetences: 

• didaktiskās 

• komunikatīvās 

• individuālās 

• sociālās u.c. 

• pilnveidot zināšanas, attieksmes un 

vērtības 
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Paldies par uzmanību! 
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