Bibliotēku darbinieku profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu
atzīšana LKA Latvijas Kultūras koledžā (turpmāk Koledža)

Pamatojums

Atzīšanas veids

Izmaksas

Pēc eksāmena
nokārtošanas Koledža
atzīst un ieskaita studiju
kursus un pirmo studiju
praksi

Saskaņā ar Augstskolu likuma 59.2 panta 5.punktu, Koledža var atzīt
profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus 30 procentu apjomā no
visas studiju programmas.
Rakstveida kombinētais eksāmens 12 studiju kursos (skat. Pielikumā Nr.1).
Ieteicamie avoti, gatavojoties pārbaudījumam atrodami Pielikumā Nr.2.
Profesionālās pieredzes atzīšana ir Koledžas maksas pakalpojums. Saskaņā
ar Nolikumu par maksas pakalpojumu sniegšanas kārtību dokumentu
reģistrācijas maksa ir 20.00 EUR un maksa par eksāmena kārtošanu ir 80.00
EUR.
1. Bibliotēka sabiedrībā 2 KP
2. Elektroniskā informācijas meklēšana 1 KP
3. Krājumu pārvaldība 2 KP
4. Informācijas pakalpojumi lietotājiem 2 KP
5. Lietotāju grupa -bērni un pusaudži 2 KP
6. Dokumentu pārvaldība 2 KP
7. Informācijas sistēmas 2 KP
8. Novadpētniecības teorija un prakse 2 KP
9. Atmiņas institūciju sadarbība 2 KP
10. Klasificēšana un katalogu organizēšana 1 KP
11. Autortiesības 1 KP
12. Tiesību pamati 1 KP
Pirmā studiju prakse 4 KP

Prasības eksāmena
kārtošanai un atzīšanai

Vismaz 3 gadu darba pieredze bibliotēkā un LNB Mācību centra izsniegta
240 stundu profesionālās pilnveides kursu apliecība.

Pēc eksāmena
nokārtošanas

Studiju ilgums 1,5 gadi (visas programmas studiju ilgums ir 2,5 gadi)

Studiju formas

1. Ja izveidojas 12-15 interesentu grupa, tad studijas tiek organizētas
tieši šai grupai un ilgst 1,5 gadus
2. Ja atsevišķu grupu šādām studijām izveidot nav iespējams, tad
studijas notiek kopā ar tiem studentiem, kuri studē pilnu studiju
programmu, nākot uz nodarbībām tad, kad lekciju sarakstā ir
nepieciešamie studiju kursi. Šādā gadījumā studiju kopējais ilgums
būs vairāk nekā 1,5 gadi, jo nav iespējams lekciju sarakstā iekļaut
tikai tos studiju kursus, kuri nepieciešami.

Studiju maksa

Maksa par vienu studiju gadu Koledžā ir 1200.00 EUR. Ja studijas ilgst 1,5
gadus, tad attiecīgi 1800.00 EUR maksā viss studiju process

Kontaktinformācija

Rolands Ozols, LKA Latvijas Kultūras koledžas Kompetenču attīstības
centra vadītājs, tālrunis: 29179865, e-pasts: rolands.ozols@lkk.gov.lv
Gita Komarova, LKA Latvijas Kultūras koledžas Bibliotēkzinātnes un
informācijas studiju programmas vadītāja, tālrunis: 26754623, e-pasts:
gita.komarova@lkk.gov.lv

Pielikums Nr.1
Eksāmena saturs
Studiju kurss/ Ieteicamie avoti
skat. Pielikumā Nr.2

Jautājums/Praktiskais uzdevums

1.Bibliotēka un sabiedrība
(bibliotēkas vadība, vieta
sabiedrībā)

Bibliotēkas vadība
Plānošanas būtība, veidi, darbības principi

2. Elektroniskā informācijas
meklēšana

Praktisks uzdevums – izpildīt uzziņu, izmantojot elektroniskos
informācijas avotus

3.Krājuma pārvaldība

Bibliotēku krājuma uzskaite, tās galvenās funkcijas
Bibliotēku krājumu kārtojums, tā veidi

4.Informācijas pakalpojumi
lietotājiem

5.Lietotāju grupa -bērni un
pusaudži

6.Dokumentu pārvaldība

Lietotāju grupas, pasākumi - kā bibliotēkas pakalpojumi

Izstāžu un citu pasākumu veidošana bērniem un jauniešiem

Dokumentu (informācijas resursu) veidi un pieejamība bibliotēkās

7.Informācijas sistēmas
Informācijas sistēmas Latvijas bibliotēkās

8.
Novadpētniecības
teorija un prakse

9. Atmiņas institūciju
sadarbība

10. Klasificēšana un katalogu
organizēšana

11.Autortiesības

12.Tiesību pamati

Bibliotēku novadpētniecības krājums un tā veidošana

Bibliotēku nacionālā un starptautiskā sadarbība

Darbs ar bibliotēkas krājumu (praktisks uzdevums – 2 avotu
klasificēšana, izmantojot UDK tabulas)

Autortiesības bibliotēku darbā

Bibliotēku darbam saistošie Latvijas tiesību akti

Pielikums Nr.2
Ieteicamie avoti
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Apmācību kursa "Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas iemaņu uzlabošana"
mācību materiāli / [autori: Nora Kopmane ... [u.c.]. - Rīga : Valsts aģentūra "Kultūras
informācijas sistēmas", 2007. - 111 lpp. + CD-ROM.
Grudulis Māris. Ievads autortiesībās. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006.
Krieviņš Vitolds. Informācijas meklēšanas stratēģijas internetā un meklētāja Google efektīvs
lietojums : rokasgrāmata - mācību līdzeklis skolām, pašizglītībai, profesionālajai un
pieaugušo izglītībai / Vitolds Krieviņš. - Rīga : MULTINEO, 2008. - 56 lpp. ISBN 9789984977126.
Lieģeniece Daina. Ievads andragoģijā, jeb Mācīšanās "būt" pieaugušo vecumā/ Daina
Lieģeniece; [red. Rita Cimdiņa; rec. Tatjana Koķe, Ilze Miķelsone].- Rīga: RaKa, 2002. - 183
lpp. : tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Tālākizglītība). - ISBN 9984154718.
Mutvārdu vēstures avoti : dzīvesstāsti - vēsturē, sabiedrībā : izlase. - Rīga : Latvijas mutvārdu
vēstures pētnieku asociācija „Dzīvesstāsts”, 2003. - 221 lpp.- ISBN 9984-9599-1-0.
Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades grāmata / redkol.: Inta Sallinene, Dzidra Šmita,
Doloresa Veilande . - Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2006. - 135lpp.: il.. -ISBN9984-95043-3.
Spogulis : Latvijas mutvārdu vēsture, Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas inst. Nacionālās
mutvārdu vēstures projekts, 2001. - 294 lpp. - ISBN 9984-624-14-5.
Stīvensone Dž. Bibliotēku un informācijas pārvaldība: angļu-latviešu un latviešu-angļu
terminu skaidrojošā vārdnīca / No angļu val.tulk.B.Sporāne, zin.red.I.Auziņa-Smita.- Rīga:
ZvaigzneABC, 2001.-244 lpp.
Svence Guna. Attīstības psiholoģija: mācību līdz. / Guna Svence. - Rīga : Zvaigzne ABC,
1999. - 158, [1] lpp. - Bibliogr.: 158.-159. lpp. ISBN 9984-17-369-0.
Upeniece M. Bibliotēkas krājuma komplektēšanas procesa informacionālais nodrošinājums
/ M.Upeniece. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2004. – 67 lpp. – ISBN 9984-770-59-1.
Chapman Liz. Managing acquisitions in library and information services / Liz Chapman, London : Library Association Publ., 2001. – X, 150 p. – ISBN 1-85604-386-X.
Computers in libraries. – Medford, NY : Information Today, Inc. - ISSN 10410-7915. - Daļēji
pieejama arī elektroniskā versija http://www.infotoday.com
The electronic library : the international journal for the application of technology in
information environments. – Oxford [Oxfordshire] ;Medford, N.J. : Learned Information. ISSN 0264-0473. – Pieejams arī Emerald datubāzē autorizētiem lietotājiem
http://www.emeraldinsight.com
Local Studies Libraries : Library Association Local studies provision in public libraries /
Library Association Local Studies Group. - 2.-nd edition.- London : Library Association
Publishing,2002.- 68p. - ISBN 1-85604-277-4.
Local Studies Collection Management / Edited by Michael Dewe. - [England]:Ashgate,
2002.-196p. - ISBN O-566-08365-5.
Matthews Joseph R. Strategic planning and management for library managers / Joseph R.
Matthews. - Westport, Conn. ;London : Libraries Unlimited, c2005, 150 p.
Mukhopadhyay A. Guide to MARC 21: for cataloging of books and serials, with functional
definitions, examples and working resources / A. Mukhopadhyay. – Oxford : Chandos
publishing, 2007. – XVI, 490 p. – ISBN 978-1-84434-407-0.
A place for children: public libraries as a major force in children’s reading. – London:
Libr.Assoc.Publ., 2000. – XXI, 198 p. – ISBN 1-85604-320-7.
Reitz Joan M. Dictionary for library and information science.- Westport, Connecticut;
London: Libraries Unlimited, 2004.
Кушнаренко Н.Н. Документоведение: учебник.-Киев:Знания,2005.-459 с.
Збаровская Н. В. Выставочная деятельность публичных библиотек / Н.В. Збаровская.
- Санкт-Петербург : Профессия, 2004.- 224 с. : ил., таб. ; 22 см. ( Библиотека ).- Библиография: с. [159.]-163 (96 назв.).

•

Управление библиотекой : учебно-практическое пособие / [сост.: С.А. Аверьянов ... [и
др.] ; науч. ред. А.Н. Ванеев, Ж.С. Шадрина. Санкт-Петербург : Профессия, 2005, 302
с.

•

Autortiesību likums. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids
http://likumi.lv/doc.php?id=5138
Bibliotēku likums. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids. –
http://likumi.lv/doc.php?id=48567
Bibliotēku pasaule. – Rīga : LNB. – Tipogrāfiskais izdevums ISSN 1407-6799,
Elektroniskais izdevums ISSN 1691-5631. – Pieejas veids
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/biblioteku-pasaule
UNIVERSĀLĀ DECIMĀLĀ KLASIFIKĀCIJA: ROKASGRĀMATA (PDF) .- Tiešsaistes pakalpojums. –
Pieejas veids. – https://www.lnb.lv/lv/udk-rokasgramata

•
•

•

