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Mainās laiki un skolas nosaukumi...

• Nacionālās Mākslu vidusskolas Jaņa Rozentāla Mākslas skola (no 2016.g.)

• PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skola (no 2017.g.)



un bibliotēkas zīmogi ...



Mainās mani direktori...

• Ģertrūde Zeile

• Andris Začests

• Ivars Andris Vijups

• Edgars Vērpe

• Māra Muižniece

• Jānis Ziņģītis

• Jānis Ziņģītis+Jānis Dukāts



...un bibliotēkas telpas:

Pirmā - Kalpaka bulvārī 13 

no 1984. – 1999.gadam...



...un otrā – Hāmaņa ielā 2A (no 1999. g. oktobra) 



Kāda ir bibliotekāra loma 

jaunas bibliotēkas 

iekārtošanā?

Kā aizstāvēt 

savu 

profesionālo viedokli?



• arhitektu iecere   

1.Kā šeit trūkst?   

2.Cik ir lasītāju vietu?

• bibliotekāre:arhitektiem=0:1



Pārcelšanās. Bibliotekāra ignorēšana. Nebeidzami kompromisi

.



Ideālā bibliotēka un realitāte



Nākamie paredzamie 

Jaņa Rozentāla Mākslas skolas Jurģi -

ap 2020. gadu...  Kāda būs jaunā bibliotēka?



Pirms ejam tālāk...



Kas šodien ir JRMS bibliotēkas lietotāji:

• ~ 160 audzēkņi (1. - 4. kurss)

• ~ 30 skolotāji

• ~ 15 cilvēki «no malas»

• fonds ~ 12 000 vienību

Gads Apmeklētāju skaits Izsniegums

2012 4428 4329

2013 4181 4080

2014 4723 3312

2015 4917 3757

2016 4049 3361

2017 4005 3261



I. Darbs ar lasītāju. 

Apmeklētāju apkalpošana.

Mani 3 posmi:

1) Kad nebija interneta, mobilo telefonu, 
planšetdatoru utt.

Bibliotekāra zelta laiks. Prieks dalīties savās 
zināšanās informācijas atrašanā. Grāmata kā 
pamats. Katra ārzemju mākslas grāmata kā 
logs uz citu pasauli. Izzināt, uzzināt, izpētīt 
griboši lasītāji. Lasītāji=lasītāji.

2) Interneta un datoru ēras sākums Ēras sākumā: “Ja nevar atrast bibliotēkā, 
grāmatā, var mēģināt atrast internetā”.  
Ēras beigās: “Ja nevar atrast internetā, var atrast 
bibliotēkā”. Bibliotekārs vēl ir vērtība, 
padomdevējs, starpnieks starp informāciju un 
lasītāju. Lasītājs vēl spēj atlasīt, apkopot un 
pielietot iegūto daudzveidīgo informāciju. 
Valodu daudzveidība. Rindas pie datoriem

3) Mobilā telefona ēra Lasītāji=apmeklētāji. Ar dažiem pārsteidzošiem 
un patīkamiem izņēmumiem. Bibliotekārs 
pārvēršas mēbelē. Jautā man! Ja nav latviski, tad 
nevajag. Ātri un konkrēti. Vienveidīga 
informācija. A4 formāts.  Bibliotēkas datorus 
izmanto retais



Kas ir MANA sarkanā līnija, ko es kā 

bibliotekārs nekad nepārkāpšu, apkalpojot 

lasītājus? 

1) Laipnība, pretimnākšana, humora izjūta.

2) Bibliotekārs ir draugs. No bibliotekāra

nav jābaidās.

3) Pierādīt, ka bibliotekārs ir vērā ņemams

padomdevējs.



Jaņa Rozentāla Mākslas skolas 

bibliotēkas fondā vēl arvien ir 

atrodama pati pirmā bibliotēkā 

reģistrētā grāmata –

J. Madernieks. Raksti. 

Rīga: Valters un Rapa, 1930. 

II. Krājuma 

komplektēšana. 



1) 20. gs. 80tie gadi Stingri noteikts budžets. 
Grāmatnīca «Globuss». 
Antikvariāts. Cenzūra

2) 20. gs. 90tie gadi Naudas nav. Dāvinājumi.  
Privātkolekcijas. «Robi» 
fondā

3) 21.gs. sākums Naudas ir tik, cik ir. 
Atbalsta fonds un 
personiska grāmatu iegāde 
ārzemēs

4) Pašlaik Naudas ir pietiekoši. 
Pasūtījumi no ārzemēm. Kā 
uzminēt, ko pirkt? 
Bibliotekārs pareģa lomā

Grāmatu iegāde: metodes,

harmonija un disharmonija



Reiz bija…cenzūra







III. Norakstīšana. Metodes bibliotekāra sirdsapziņas nomierināšanai



Pirmā metode – «lasīšanas veicināšanas programma». Grāmata un lapas



Otrā metode – izejmateriāls izstādēm. Paliktņi

Ekspozīcija skolas Atvērto durvju dienā`2014 



Trešā metode – grāmatu pārvērtības





LSBB dāvana

«IT Alise» dzimšanas dienā



Dāvana

absolventiem



Ceturtā metode – grāmata 

un rozīšu Olimpiāde



Ārpus tēmas palika:

• Bibliotekārs un grāmatvedis 
(ietverot inventarizāciju)

• Bibliotekārs un elektroniskais 

katalogs

• Bibliotekārs un skolas pasākumi

• Bibliotekārs un bibliotēkas reklāma

• Bibliotekārs un ES projekti, jaunās 

tehnoloģijas utt.



Kas šodien ir skolas bibliotekārs? 

Grāmatvedis? IT speciālists? Programmētājs? Kataloģizētājs? 

Kopētājs? Krāvējs? Apkopējs? Grāmatu iesējējs? Noformētājs?

Aktieris? Izklaidētājs? Skolotājs? Psihologs? 

Politiķis? Statistiķis? Menedžeris? Pareģis? 

Manā situācijā – arī mākslas zinātnieks?

Kā to visu VIENAM paspēt? Vai vajag?

Kā nepazaudēt profesionālo harmoniju?



1. Nomierināties, neļauties vispārējai histērijai («grāmatas neviens 
šodien nelasa!», «show must go on»!) Atklāt grāmatu kā sajūtu 
objektu un mākslas darbu.

2. Saprast savas bibliotēkas specifiku un prioritātes.
3. Stingri pieturēties pie bibliotēkas pamatfunkcijām.
4. Stingri lietot bibliotekāros terminus.
5. Būt informētam, bet kritiski izvērtēt citu bibliotēku aktivitātes 

(galējības)
6. Nemēģināt līdzināties LNB



„…mūžīgais miers un klusums, kurš pārņem ikreiz, kad 

klusām aiz sevis aizveru tās [bibliotēkas] durvis. Viss 

uzreiz pārmainās – gan noskaņa, gan vide, gan paša allaž 

uztrauktais prāts. Liekas, ka aiz šīm durvīm sākas pavisam 

cita dimensija, kura apvalda visenerģiskāko un straujāko 

būtni un apklusina visskaļāko. Šeit viss it kā notiek kā 

palēninājumā. Kustības kļūst lēnas, gausīgas, bet 

apdomīgas un mērķtiecīgas. Ausis sadzird tikai vieglu 

čukstoņu, klusu grāmatu lapu čaboņu un vienmēr klusas, 

gaistoši vieglas mūzikas skaņas.”*

*no JRRMV audzēkņu sacerējumiem 

„Es un manas skolas bibliotēka” /2003



Dace.Balode@nmv.lv

2018.g.
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