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DIGITĀLĀS  PRASMES UN KOMPETENCES
EIROPAS BIBLIOTEKĀRIEM

www.biblio-project.eu  
#DigitalBiblio

Mājas lapa: biblio-project.eu
Facebook: facebook.com/DigitalBiblio

Twitter: twitter.com/digital_biblio
Tēmturis: #DigitalBiblio 

BIBLIO projektu īsteno konsorcijs, ko veido desmit partnerorganizācijas no piecām 
ES valstīm: Beļģijas, Bulgārijas, Grieķijas, Itālijas un Latvijas. Projekta īstenošanā ir 
iesaistīti publisko bibliotēku tīkli, bibliotēku un arhīvu organizācijas, universitātes, 
profesionālās izglītības un apmācības (PIA) nodrošinātāji un Eiropas sadarbības tīkli.

University of Bari Aldo Moro
Humanitāro zinātņu nodaļa

Projekta koordinators – Itālija
www.uniba.it • direzione.disum@uniba.it

The Central Institute for the
Union Catalogue of Italian Libraries

and Bibliographic Information
Itālija

www.iccu.sbn.it • ic-cu@beniculturali.it

Global Libraries
Bulgaria Foundation

Bulgārija
www.glbulgaria.bg • foundation@glbulgaria.net 

Kultūras informācijas sistēmu centrs 
Latvija

www.kis.gov.lv • info@kis.gov.lv

ALL DIGITAL
Beļģija

www.all-digital.org • info@all-digital.org

European Grants 
International Academy

Itālija
www.egina.eu • info@egina.eu

Centre for Vocational Training
at University of Library Studies
and Information Technologies

Bulgārija
www.cpo.unibit.bg • cpo.unibit@gmail.com

Data Media Group
Latvija

www.ebaltics.lv • dmg@dtmedia.lv 

Hellenic Open University
DAISSy Research Group

Grieķija
www.daissy.eap.gr • info@daissy.eap.gr 

Public Libraries 2030
Beļģija

www.publiclibraries2030.eu • info@pl2030.eu



BIBLIO piedāvā 

Piemērotie Eiropas instrumenti

Sagaidāmie rezultāti

 BIBLIO darbavietu profili

Bibliotēku profesionāļiem un PIA (profesionālās izglītības un apmācības) izglītojamajiem, kuri vēlas attīstīt vai sākt savu 
karjeru bibliotēku nozarē:

• Ziņojums par prasmju nepietiekamību bibliotēku nozarē
• 2 jauni darbavietu profili, kas samēroti ar DigComp 2.1., EntreComp un European 
 e-Competence ietvariem  
• Modulāra profesionālās izglītības un mācību programma abiem darbavietu profiliem,
 atbilstoši Eiropas kvalifikācijas sistēmas (EQF) 5. līmenim
• Noteiktas mācību metodes un paņēmieni
• MOOC un specializācijas kurss bibliotēku profesionāļiem
•  Ieteikumi politikas veidotājiem mācību programmas atzīšanai un ieviešanai praksē
•  Sadarbība bibliotēku nozares sektorā nacionālā līmenī

EKI Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra
ECVET  Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālās izglītības
 un apmācības jomā 
EQAVET Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra
 profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā

ESCO  Eiropas prasmju/kompetenču, kvalifikāciju un profesiju
 klasifikācija  
e-CF Eiropas E-kompetenču ietvars
DigComp Eiropas Digitālo kompetenču ietvars iedzīvotājiem
EntreComp Eiropas Uzņēmējdarbības kompetenču ietvars

• Tiešsaistes mācību un sadarbības platformu zināšanu un pieredzes apmaiņai;
• Modulāru profesionālās izglītības un mācību programmu Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālistiem 

un Digitālās transformācijas veicinātājiem ar 40 moduļiem digitālo, uzņēmējdarbības un caurviju kompetenču 
pilnveidei. Kopējais mācību programmas ilgums – 485 stundas, kas sastāv no:

• Mācību programmas izmēģinājumu četrās projekta dalībvalstīs: Bulgārijā, Grieķijā, Itālijā un Latvijā.

• Masīvā atvērtā tiešsaistes kursa (MOOC) – 80 stundas
• Specializācijas kursa – 405 stundas, ietverot:

Jaukta tipa mācības - 240 stundas

Darba vidē balstītas mācības – 165 stundas

Tiešsaistē – 160 h
Klātienē – 20 h, 5 dienas
Projekta balstītas mācības – 40 h
Novērtējums – 20 h 1. Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists 

 
 
 

2. Digitālās transformācijas veicinātājs

Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists darbojas vietējo kopienu labā, lai 
identificētu, izmēģinātu un pilnveidotu piedāvātos klātienes un digitālos pakalpojumus, 
kas veicina iesaistīšanos un novērš šķēršļus bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā, 
informācijas pratībā un digitālajā iekļaušanā.

Digitālās transformācijas veicinātājs atbalsta kolēģus un bibliotēkas darbību veiksmīgā 
pārejā uz digitālo laikmetu. Viņi atbalsta digitalizācijas aktivitātes un dažādu digitālo 
risinājumu izmantošanu bibliotēkā.


