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LCB PERSONĀLA RAKSTUROJUMS, 2020



LCB un filiālēs(6) – 62 darbinieki



No kuriem 44 bibliotekārie darbinieki
( t.sk. automatizācijas nodaļa, sabiedrisko attiecību speciālisti, administrācija)



Bibliotekārajiem darbiniekiem – pilna laika slodze



Atlaisti – 11 bibliotekārie darbinieki



Pieņemti – 9

BIBLIOTEKĀRO DARBINIEKU IZGLĪTĪBA , 2020

BIBLIOTEKĀRO DARBINIEKU KOPSKAITS

DARBINIEKU
SKAITS
44

NO TIEM AR BIBLIOTEKĀRO IZGLĪTĪBU

16

t.sk. ar maģistra grādu

4

t.sk. ar bakalaura grādu

-

t.sk. ar 1. profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību

2

t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993. g.)

-

t.sk. ar 3. profesionālo kvalifikācijas līmeni

10

NO TIEM AR IZGLĪTĪBU CITĀS JOMĀS

28

t.sk. ar maģistra grādu
t.sk. ar bakalaura grādu
NO TIEM ZINĀTŅU DOKTORI

14
14
-

IZGLĪTĪBA

PAR LATVIJAS UNIVERSITĀTES VAI KULTŪRAS KOLEDŽAS BIBLIOTĒKU
NOZARES STUDIJU ABSOLVENTIEM,
KURI PIEŅEMTI DARBĀ LATGALES CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ
NO 2016. LĪDZ 2020. GADAM


Kopā pieņemti darbā – 29 bibliotekārie darbinieki



Ar 1.līmeņa augstāko izgl. (koledžas) bibliotekārajā jomā – 0



Ar bakalaura grādu bibliotekārajā jomā – 1



Ar maģistra grādu bibliotekārajā jomā – 1



Ar augstāko izglītību citā jomā – 27

No tiem joprojām strādā bibliotēkā 13 darbinieki
( 1- ar maģistra grādu b-kārajā jomā)

VAKANCES, PIETEIKUMI, DARBA INTERVIJAS
JAUNIE BIBLIOTEKĀRIE DARBINIEKI


Ar augstāko izglītību citā jomā



Bez bibliotekārās darba pieredzes/pieredze citā sfērā



Vājš priekšstats par bibliotekāro darbu – darba laiku, darba apjomu, darba specifiku



Bibliotēkas pasākumu vadīšana, kā maksas pakalpojums



Vēlme «pamēģināt»



Bibliotēka kā pirmā darba vieta



Vēlme nogaidīt, kamēr izskanēs labāks piedāvājums (liela pilsēta, konkurence)

*Automatizācijas nodaļas darbinieki - augstākā izglītība IT jomā

LCB PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE:
 Jauno darbinieku apmācība – Ievads bibliotekārajā darbā (38 stundas),
Informācijpratības ievadkurss (8 stundas)
 Profesionālā pilnveide – semināri, lekcijas, tikšanās, darbnīcas,
konsultācijas u.t.t

 LCB atbalsts dalībai citu organizētajos profesionālās pilnveides
pasākumos, mācībās

IEVADKURSS BIBLIOTEKĀRAJĀ DARBĀ
38 stundas (teorētiskās zināšanas – 26 st., praktikumi – 12 st.)
Būtiskākie uzsvari programmas apguvē:


Izprast Latvijas bibliotēku sistēmu, nozares normatīvos dokumentus, LCB normatīvos
dokumentus, (administrācija)



Izprast LCB krājuma organizāciju, (KAN vadītāja)



Zināt bibliotēkas pakalpojumu veidus, (LAN vadītāja, Bērnu bibliotēkas «Zīlīte» vadītāja)



Pārzināt mūsdienu bibliotekārās apkalpošanas pamatnostādnes un tendences, (LAN vadītāja)



Spēt droši, efektīvi un atbildīgi izmantot digitālās tehnoloģijas un risinājumus, (AN vadītājs)



….. Sabiedrisko attiecību vadītājs, bibliogrāfi u.c. speciālisti

2018. gads - Uzsāka mācības 9 dalībnieki,
apliecinājumus saņēma un joprojām strādā bibliotēkā 8
darbinieki
2020. gads - Uzsāka mācības 7 dalībnieki,
apliecinājumus saņēma un joprojām strādā bibliotēkā 3
darbinieki
2021. gads – septembrī mācības uzsāks 6 jaunie
darbinieki

JAUNO DARBINIEKU IEGULDĪJUMS
ESOŠO DARBINIEKU PROFESIONĀLAJĀ PILNVEIDĒ
Iegūtais maģistra vai bakalaura grāds šādās zinātnēs:

Angļu filoloģijā(3) – pasākumu vadīšana angļu valodā, tekstu tulkošana, secīgā tulkošana,
Izglītības programmas «Angļu valodas kurss iesācējiem», «Angļu valodas kurss lietotājiem ar priekšzināšanām»;

Latviešu filoloģijā (3) – informācijas apkopošana, strukturēšana, bibliotekāro stundu izstrāde
literatūrzinātnē, valodniecībā, konsultācijas latviešu valodas jautājumos;

Žurnālistikā (1) - bibliotekāro stundu izstrāde un vadīšana «Ieskats viltus ziņu pasaulē:
Medijpratības pamati», «Mana ideālā prezentācija», konsultācijas mediju jautājumos, video materiālu izveide: «Pretī
panākumiem ar jaunām idejām», video atskats uz projekta «Zenit stāsti » norisi Daugavpilī, virtuālie grāmatu apskati
un lasījumi, fotogrāfiju uzņemšana un apstrāde;

Datordizaina specālitātē (2) – nodarbības «3D modelēšana», «Digitālā mājturība», «Robotika»,
mācību kurss "Bibliotekāru digitālās kompetences pilnveide attālinātā darba organizēšanā, pasākumu plānošanā un
vadīšanā ar mūsdienīgu IKT rīku palīdzību», publicitātes materiālu izstrāde: afišas, ielūgumi, infografikas u.c.
* Zinātniskais grāds pedagoģijā 10 darbiniekiem – atbalsts darbā ar bērniem un jauniešiem.
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Paldies par uzmanību!

https://www.facebook.com/lcb.lv
/lcbbibliotekars
www.lcb.lv
Latgales Centrālā bibliotēka

