Vidzemes bibliotekāri!
Aicinām piedalīties

Latvijas bibliotekāru biedrības
Vidzemes nodaļas 20. saietā – konferencē
“Esam ieausti raksti savā valodā, zemē un novadā”

2017.gada 18.-19. jūlijā
LVM atpūtas un tūrisma centrā „Ezernieki” Indrānu pag., Lubānas novadā.

Šogad konferenci organizē Madonas novada bibliotēkas darba grupa sadarbībā ar
LBB VN valdi. Vēstules pielikumā atradīsiet konferences programmu.
Dalības izmaksas:
Individuāliem LBB biedriem
Dalības maksa abām dienām ar naktsmītni: 50 €
Dalības maksa 1.dienai (18.07.): 35.00 €
Dalības maksa 2. dienai (19.07): 20.00 €
Dalībniekiem, kas nav individuāli LBB biedri
Dalības maksa abām dienām ar naktsmītni: 60.00 €
Dalības maksa 1.dienai (18.07.): 40 €
Dalības maksa 2. dienai (19.07): 25.00 €
! Katrs LBB institucionālais biedrs var reģistrēt dalībai vienu konferences dalībnieku, kas nav
individuālais LBB biedrs, par maksu, kas attiecināma tikai uz individuāliem biedriem
(50/35/20 €).
Lūgums grupu vadītājām:
 Informējiet savas pašvaldības par dalību saietā. Ja nepieciešama oficiāla vēstule no
LBB VN, dariet to zināmu!
 Informatīvo vēstuli un programmas projektu pārsūtīt visām sava reģiona bibliotēkām
(arī skolu);
 Līdz 27. jūnijam paziņot man, Olgai Kronbergai, par plānoto dalībnieku skaitu
(minimālais līdz maksimālais, vai uz abām dienām, vai tikai uz kādu no tām, cik
vīrieši); ka arī par velmi izvietot savus publicitātes materiālus konferences telpās.
 Līdz 30. jūnijam precizēt dalībnieku skaitu un atsūtīt personu, kuras piedalīsies
saietā-konferencē, vārdus, uzvārdus un rekvizītus rēķinu izrakstīšanai, norādot
Maksātāju un Saņēmēju. E-pastā saņemsiet rēķinu. Maksāšanas veids – ar
pārskaitījumu
 Ēdināšana: lūdzu paziņojiet par īpašu diētu, ja tāda nepieciešama!
Būs iespēja!
Meklēsim iespēju piedāvāt bibliotēkām vietu konferences telpās, kur izvietot Jūsu iepriekš
sagatavotus bannerus vai citus publicitātes materiālus par sevi. Ja vēlaties īpaši uzsvērt kādu

profesionālo notikumu Jūsu bibliotēkas dzīvē 2017. gadā, dalīties pieredzē, lepoties ar saviem
veiksmes stāstiem – informējiet mūs par savu ieceri līdz 30.jūnijam, lai varam saskaņot plānoto
materiālu izvietošanas iespējas.

Dalībnieku pieteikšana un rekvizītu nosūtīšana:
Olga Kronberga, Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas priekšsēdētāja
mob. 29743749
e-pasts: olga.kronberga@vcb.valmiera.lv

Atbildes uz organizatoriskiem jautājumiem un par saieta saturu
Daiga Puķīte, Madonas LBB VN Madonas grupas vadītāja
mob. 26538501
e-pasts: daiga.pukite@inbox.lv
Imelda Saulīte, Madonas novada bibliotēkas direktore
mob. 26173465
e-pasts: imelda.saulite@madona.lv

Uz tikšanos Ezerniekos!

