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LBB skaitļos un faktos 

• Valde = 8 

• Individuālie biedri = 405 

• Institucionālie biedri = 45 

• Reģionālās nodaļas = 4 

• Tematiskās sekcijas = 7 



LBB valde 

Kristīne Pabērza 

Daiga Rokpelne 

Uldis Zariņš 

Daiga Orbidāne 

Astra Pumpura 

Laima Mirdza Ostele 

Evija Vjatere 

Dace Ūdre 



Individuālie biedri  
(sadalījumā pa reģioniem) 

38 (9%) 

201 (50%) 

30 (7%) 
71 (18%) 

65 (16%) 



Institucionālie biedri 



Reģionālās nodaļas 



Tematiskās sekcijas 
• Bērnu un skolu bibliotēku 

• Bibliotēku pētniecības un attīstības 

• Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un 

būvniecības 

• Grāmatniecības un bibliotēku 

vēstures 

• Jauno speciālistu  

• Novadpētniecības 

• Publisko bibliotēku 



Darba rīki 
• LBB konference / kongress 

• Reģionālie semināri / konferences 

• Mājas lapa: www.bibliotekari.lv 

• Jauno speciālistu sekcijas blogs: 

https://lbbjss.wordpress.com  

• Facebook: 

https://www.facebook.com/latvijas.bibli

otekaru.biedriba 

• Bibliotēku portāls: www.biblioteka.lv  

• FB grupa “Latvijas bibliotēkas”: 

https://www.facebook.com/groups/bibli

otekas.lv/  
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Bibliotēku nedēļa 2015 

Pastāvēs, kas pārvērtīsies! 



LBB mājas lapa 

www.bibliotekari.lv 

http://www.bibliotekari.lv
http://www.bibliotekari.lv


Starptautiskās konferences 

Baltijas bibliotekāru biedrību valžu 

tikšanās “Experience of Baltic 

Associations and Possibilities of 

Cooperation in Organizing International 

Events”, Birštonā 30.-31.03.2015. 

Viļņas konference “Library: Information 

and Knowledge for Everyone”, 27.-

28.04.2015. 

EBLIDA konference “Building a Europe 

of Readers”, 08.05.2015. 

Nidas konference “Evolution of libraries 

in the modern society: best practices and 

future challenges”, 20.-22.05.2015. 

Jauno bibliotekāru diskusiju forums 

“Iniciatīva un līderība bibliotēkā”, Šventoji, 

06.-07.08.2015. 



Reģionālās konferences: Zemgale 

Konference “Kā veicināt bērnu un jauniešu interesi par 

bibliotēku?”, 13.05.2015. 



Reģionālās konferences: Vidzeme 

LBB Vidzemes nodaļas 18.saiets-konference 

“Bibliotēkas 21.gadsimtā: nemainīgais - derīgais un 

nepiecieciešamais - jaunais”, 08.-09.07.2015. 



Reģionālās konferences: Kurzeme 

4.Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets “Kurš cauri skatās 

sietiņa acīm, redz visu pasauli dimantos mirdzam” (Rainis) - 

radošums un darbs ar bērniem bibliotēkā”, 22.-23.07.2015. 



Reģionālās konferences: Latgale 

Latgales novada bibliotēku darbinieku konference, 24.-

25.09.2015. 



CoBaL10 
10.Baltijas bibliotekāru kongress 

10th Congress of Baltic librarians (CoBaL10) 

2015.gada 12.-13.oktobrī 

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=406


LatBib17 
Latvijas bibliotekāru 17.konference 

“Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas” 

2015.gada 13.oktobrī 

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=430


–Pāvests Jānis Pāvils II 

“Nākotne sākas šodien, nevis rīt.”  

Latvijas Bibliotekāru biedrība 

 
www.bibliotekari.lv 
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