Iespējas studēt tālāk pēc 240 stundu profesionālās pilnveides programmas
“Informācijas un bibliotēku zinības pamati”

Tālākizglītība pēc LNB MC kursu beigšanas
Kolēģiem bibliotēkās, kam ir vismaz trīs gadu pieredze bibliotēku darbā un kas beiguši Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Mācību centrā 240 stundu profesionālās pilnveides kursus, ir iespēja turpināt studijas augstākajā
mācību iestādē Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā (LKK).
Mācības Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā
LKK bibliotēku nozarē īsteno nepilna laika studijas 5 semestru garumā, bet ja ir 240 stundu sertifikāts, tad tas tiek
pielīdzināts 1 studiju gadam - piecu semestru vietā ir jāstudē tikai 3 semestri. Ja ir 240 stundu programmas
sertifikāts, tad ar izdevīgiem noteikumiem koledžā var apgūt specializāciju “Bibliotēku informācijas speciālists”. Tā
ir 4.līmeņa bibliotekāra kvalifikācija un tiek iegūta 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība.
Eksāmens kā iepriekšējo zināšanu atzīšana
Praktizējoša bibliotekāra un 240 stundu programmas dalībnieka zināšanu atzīšana notiek, kārtojot LKK eksāmenu,
un jau septembrī var uzsākt studijas. Pavisam ir uzskaitīti 12 kursi, kas ir maksimālais iespējamais apjoms, kuru var
pielīdzināt ar LKK eksāmenu. Katra tēma ir viens no koledžas studiju kursiem. Ieskaitīta tiek arī pirmā studiju
prakse. Kombinētais eksāmens jākārto šādās studiju tēmās: Bibliotēka sabiedrībā, Elektroniskā informācijas
meklēšana, Krājuma pārvaldība, Informācijas pakalpojumi lietotājiem, Lietotāju grupas – bērni un pusaudži,
Dokumentu pārvaldība, Informācijas sistēmas, Novadpētniecības teorija un prakse, Atmiņas institūciju sadarbība,
Klasificēšana un katalogu organizēšana, Autortiesības, Tiesību pamati.
Koledža, dodot iespēju kārtot pārbaudījumu, atzīst, ka students pārzina šo saturu jau 4.kvalifikācijas pakāpē.
Zināšanu pārbaude nav iestājeksāmens studijās, bet gan profesionālās pieredzes pielīdzināšanas pārbaudījums
tiem profesionāļiem, kuri pārzina uzskaitītās profesionālās jomas, dodot iespēju kārtot pārbaudījumu un vairs to
nemācīties.
Ja kādu no studiju kursiem interesents nevar nokārtot vai arī viņš pats to izvēlas apgūt atkārtoti, tad eksāmena
apjoms ir ar mazāku skaitu jautājumu, un turpmākām studijām ir jāizstrādā individuālais studiju plāns. Studiju
plānā students izvēlas, kurus kursus vēlēsies apgūt studiju procesā, taču tādā gadījumā pieaug studiju maksa un
studiju ilgums.
Sīkākas ziņas par studijām snieg LKA Latvijas Kultūras koledžas Kompetenču attīstības centra vadītājs Rolands
Ozols, tālrunis: 29179865, e-pasts: rolands.ozols@lkk.gov.lv, LKA Latvijas Kultūras koledžas Bibliotēkzinātnes un
informācijas studiju programmas vadītāja Gita Komarova, tālrunis: 26754623, e-pasts: gita.komarova@lkk.gov.lv
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Pielikumā - 240 stundu atzīšanas eksāmena programma

Īsumā:
- jebkurš interesents var izvēlēties kārtot tieši tik studiju kursus eksāmenā, cik viņš vēlas. Tas var būt visu 12
tēmas kombinētais eksāmens, vai arī, piemēram, tikai 1.-7. un 11.-12. jautājumu pārbaude.
- interesents var izvēlēties kārtot arī visus pārbaudījumus, ja pats ir gatavs ieguldīt laiku un apgūt to, ko vēl nezina,
izmantojot piedāvāto ieteicamo avotu sarakstu. Nepieciešamības gadījumā pirms pārbaudījuma koledža rīkos
maksas konsultācijas.
- ja interesents kārto mazāka apjoma eksāmenu, tad palielinās studiju kursu daudzums, laiks un finansējums, kurš
jāiegulda mācoties. Tādā gadījumā katram tiek sastādīts individuālais studiju plāns, pēc kura interesents studē.

