
egina

ENHANCING 
DIGITAL SKILLS 
ACROSS EUROPE

Vai jūs jau strādājat vai plānojat 
strādāt bibliotēku nozarē?
Vai jūs strādājat bibliotēkā, kura 
plāno ieviest digitālus risinājumus 
un digitalizēt savu krājumu?
Vai jūs studējat bibliotēkzinātni 
universitātē?

Ja kaut uz vienu no šiem jautājumiem 
atbilde ir “JĀJĀ”, BIBLIOBIBLIO kursi varētu būt 

tieši jums!

PIEEJAMIE PROFILI:
- Sabiedrības iesaistes un komunikācijas 

speciālists ( CECO )
                                    vai

- Digitālās transformācijas
veicinātājs ( DIGY )

PROJEKTA PARTNERI

Projekta numurs: 612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA

REĢISTRĒJIETIES TŪLĪT!

REĢISTRĒJIETIES SPECIALIZĀCIJAS 
KURIEM BIBLIOTĒKU PROFESIONĀĻIEM

https://www.biblio-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/BIBLIO-WP2-Del8-Emerging-Job-Role-Profile_Community-Engagement-and-Communication-Officer.pdf
https://www.biblio-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/BIBLIO-WP2-Del8-Emerging-Job-Role-Profile_Digital-Transformation-Facilitator.pdf
https://form.jotform.com/213402611639348
https://form.jotform.com/213402611639348


BIBLIO specializācijas kursi piedāvāBIBLIO specializācijas kursi piedāvā:
- 38 mācību moduļus digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju  
  kompetences pilnveidei
- unikālu mācību iespēju Latvijas, Bulgārijas, Grieķijas un 
  Itālijas bibliotēku speciālistiem un studentiem, kuri plāno 
  strādāt bibliotēku jomā
- modulāru mācību programmu un padziļinātus materiālus, kas  
  piemēroti elastīgām un personalizētām mācībām
- jaukta tipa un darba vidē balstītas mācības un praktisko 
  pieredzi bibliotēkās
- pašvadītas mācības un elastīgu grafiku, ko var apvienot ar 
  darbu un studijām
- pasniedzēju un mentoru atbalstu, lai sasniegtu vislabākos 
  mācību rezultātus
- divas pielāgotas mācību programmas, atbilstoši Eiropas 
  kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) un Eiropas kredītpunktu 
  sistēmai  profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET)
Izvēles kritērijiIzvēles kritēriji:  
Kursi ir pieejami ikvienam, kurš interesējas par bibliotēku  
digitalizāciju un strādā vai studē saistītā jomā. Tā kā vietu 
skaits ir ierobežots, priekšroka tiks dota tiem dalībniekiem,  
kuri: 
- ir veiksmīgi piedalījušies un pabeiguši BIBLIO MOOC (masīvais 
  atvērtais tiešsaistes kurss); 
- ir jau sazinājušies ar vietējo bibliotēku, kurā plāno īstenot 
  darba vidē balstīto mācību posmu;
- dalīsies ar aktuālu un nozīmīgu projekta ideju.
Sīkāka informācija būs pieejama reģistrācijas  formā.
Atsevišķus mācību moduļus iespējams neizvēlēties, 
pamatojoties uz iesniegtu sertifikātu/diplomu, kas 
apliecina attiecīgo zināšanu un prasmju ap-
guvi (līdzīgs saturs un mācību programmai 
atbilstošs stundu skaits). Tiks ņemta vērā 
arī profesionālā pieredze, pamatojoties uz 
CV norādīto informāciju.



PAMATINFORMĀCIJA:
KURSU ILGUMSKURSU ILGUMS:
2022. gada februāris - oktobris: Jaukta tipa un darba vidē balstītas mācības
KURSU NORISES VIETAKURSU NORISES VIETA:  
Tiešsaistē un klātienē Latvijā, Bulgārijā, Grieķijā un Itālijā
Mācības veido:
 20 stundas 20 stundas klātienes semināri 
 160 stundas 160 stundas tiešsaistes nodarbības un patstāvīgas studijas
 40 stundas 40 stundas uz projektiem balstītas mācības 
 20 stundas 20 stundas novērtējums
 165 stundas 165 stundas darba vidē balstītas mācības
KURSU VALODAKURSU VALODA:
Latviešu
KURSU MAKSAKURSU MAKSA:
Kursi ir bezmaksas
SERTIFIKĀTSSERTIFIKĀTS:
Kursa apguves sertifikāts, atbilstoši Eiropas kredītpunktu sistēmai   
profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET), pēc:
1. Visu uzdevumu iesniegšanas
2. Saņemts 75% novērtējums par tiešsaistē veiktajām aktivitātēm
3. Projekta iesniegšanas un pozitīva pasniedzēja novērtējuma  
    saņemšanas
4. Darba vidē balstīto mācību scenārijā esošo 
    uzdevumu izpildes un pozitīva mentora  
    novērtējuma saņemšanas. 

REĢISTRĒŠANĀS BEIGU TERMIŅŠ:
2022. gada 21. janvāris



Kuru profilu man vajadzētu izvēlēties?Kuru profilu man vajadzētu izvēlēties?
- Sabiedrības (vietējās kopienas) iesaistes un komunikācijas  - Sabiedrības (vietējās kopienas) iesaistes un komunikācijas  
  speciālists (CECO)  speciālists (CECO)  novērtē vietējās kopienas vajadzības un nosaka  
  ārpakalpojumu prioritātes. Viņi strādā ar vietējo kopienu un piesai-
  sta cilvēkus bibliotēkai, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus. 
  Šī profila specializācijas kurss ietver 17 mācību moduļus digitālās  
  un 18 mācību moduļus uzņēmējdarbības un caurviju kompetences 
  pilnveidei.

- Digitālās transformācijas veicinātājs (DIGY) - Digitālās transformācijas veicinātājs (DIGY) atbalsta bibliotēkas ko-  
  mandu pārejā uz digitālo vidi. Bibliotēkā ieviešot jaunākās digitālās  
  tehnoloģijas, viņš / viņa nodrošina tehnisko atbalstu kolēģiem. Viņi 
  var lietot tiešsaistes sadarbības rīkus un platformas, projektēt vai 
  atlasīt saturu, palīdzēt dokumentu un grāmatu kataloģizēšanā,  
  arhivēšanā un digitalizēšanā, kā arī digitālo resursu un kolekciju 
  pārvaldīšanā. Šī profila specializācijas kurss ietver 16 mācību mo-
  duļus digitālās un 12 mācību moduļus uzņēmējdarbības un caurviju  
  kompetences pilnveidei.

Pilns kursa apraksts šeit

https://www.biblio-project.eu/training-programme/

