#BIBLIOTĒKUATTĪSTĪBASCENTRS2018
Iztulkotas un izdotas Starptautiskās bibliotēku
asociāciju un institūciju federācijas (IFLA)
vadlīnijas un ieteikumi

IFLA ziņojums par attīstības tendencēm
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IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas
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Izstrādāts konsultatīvs izdevums

"Darbs ar personas datiem
bibliotēkās”
Sadarbībā ar LNB speciālistiem un LU
Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un
baltistikas nodaļas mācībspēkiem un
studentiem sagatavoti

Lasītava darbojas kā multifunkcionāla telpa ar IT
aprīkojumu prezentācijām un ir izmantojama dažāda
formāta norisēm ar uzsvaru uz nozares un starpnozaru
profesionāļu auditoriju; paralēli tā joprojām darbojas kā
nozares speciālistiem pieejama lasītava

informatīvā izdevuma “Literatūras
ceļvedis"
astoņi numuri

Profesionālās pilnveides pasākumu rosināšana un īstenošana
apmeklējuši 1402

Noorganizētas divas pirmreizējas
konferences:

Noorganizēti
nozares speciālisti
27
profesionālās
kopskaitā 1161
apliecinājumi
pilnveides un
pieredzes
no tiem 14
apmaiņas
pasākumos izsniegti
pasākumi apliecinājumi par
līdzdalību

ar VKKF atbalstu
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Noorganizētas reģionu galveno bibliotēku metodiķu
mācības 30 stundu programmā

“Efektīvs un moderns reģiona galvenās
bibliotēkas metodiskais darbs”
LNB mācību vidē “macies.lnb.lv” izveidots Virtuālais
metodiķu kabinets profesionālās komunikācijas,
ideju apmaiņas un pieredzes nodošanas
veicināšanai

LVS ISO 11620 Informācija un
dokumentācija. Bibliotēku
snieguma rādītāji”

"21. gadsimta bibliotēka"

"Literatūras zināšanas
mūsdienīgam bibliotekāram"
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Iztulkots, apstiprināts Informācijas
un dokumentācijas standartizācijas
tehniskajā komitejā un iesniegts
reģistrēšanai Latvijas Nacionālajā
standartizācijas institūcijā "Latvijas
standarts“

Sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā
un Latvijas Bibliotekāru biedrību

Sadarbībā ar LU Sociālo zinātņu fakultātes
UNESCO Medijpratības katedru noorganizētas
medijpratības meistaru mācības un ievadsemināri
bibliotekāriem un pedagogiem Latvijas reģionos

95 dalībnieki

Veiktas būtiskas izmaiņas
Latvijas Digitālajā kultūras
kartē ar mērķi samazināt un
optimizēt statistikas rādītāju
laukus

(ISO 11620:2014 Information and
documentation Library performance
indicators) trešais izdevums

Bibliotēku attīstības centra

Bezatlīdzības kārtā no valsts
iestādēm, dažādām
institūcijām, sabiedriskajām
organizācijām, izdevniecībām
un privātpersonām Latvijas
bibliotēkas ar LNB
starpniecību saņēmušas

109 476
informācijas vienību

"Facebook" lapai – 431 sekotājs

