
11.00–11.40 “LATVIJAS VIETVĀRDI UN 
BIBLIOTEKĀRU LĪDZDALĪBA TO VĀKŠANĀ”

9.45–10.30 REĢISTRĀCIJA, RĪTA KAFIJA
10.30 SEMINĀRA ATKLĀŠANA

11.40–12.20 “MAINĪGAIS BIBLIOTEKĀRA TĒLS”

Sanda Rapa, LU Latviešu valodas institūta pētniece, direktores vietniece 
Lekcijā tiks stāstīts par Latvijas vietvārdu vienreizīgumu, savdabību un skaistumu, proti, par to, kas šos
vārdus padara tik īpašus, aizsargājamus un kopjamus un kas tos bieži liek pielīdzināt latvju dainām. Tiks
sniegts ieskats arī vietvārdu vākšanas vēsturē, kurā liela nozīme bijusi izglītotiem ļaudīm – arī
bibliotekāriem, kuri bieži ir bijuši galvenie pagastu nemateriālo dārgumu glabātāji. Nobeigumā līdz ar
aicinājumu iesaistīties vietvārdu vākšanā tiks doti padomi šo vērtību glabāšanā un popularizēšanā. 

Inese Zandere, Novadniece, dzejniece, publiciste un žurnāliste 
Priekšlasījumā bibliotekārs parādīsies vēsturiskā un literārā perspektīvā. Bibliotekārs vēsturiski mainīgā
situācijā – bagātību glabātājs, iznīcinātājs, slēpējs, atklājējs, izplatītājs. Līdzi laikam mainās gan cilvēku
priekšstati un stereotipi par bibliotekāriem, gan viņu attiecības un komunikācija ar sabiedrību, gan
vizuālais tēls. Dzejniece stāstīs arī par savu literāro varoni – Bibliotekāri – Ērika Ešenvalda operā
“Iemūrētie” un darba tapšanas gaitu. 

Jānis Dripe, Dr.arch.h.c., KM eksperts, RISEBA augstskolas Arhitektūras programmas direktors 
Jāņa Dripes priekšlasījumā tiks akcentēta bibliotēku sociālā loma informētas un gudras sabiedrības
veidošanā, vienota un plaša bibliotēku tīkla nozīmīgums – no Latvijas Nacionālās bibliotēkas līdz
pagasta bibliotēkai valsts pierobežā, kā arī tiks sniegta informācija par telpiski skaistākajām Latvijas
bibliotēkām. Bibliotekāriem tiks dota iespēja ieskatīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas arhitektūras
detaļās un tās autora Gunāra Birkerta citu bibliotēku projektos ASV, kā arī uzzināt par Latvijas
Nacionālās bibliotēkas pašmāju un starptautiskajām atzinībām. Lektors dos ieskatu arī par ievērojamu
arhitektu radītajām unikālajām bibliotēkām pasaulē ar akcentu uz Skandināvijas bibliotēku arhitektūru.

12.20–13.00 “GAISMAS ARHITEKTŪRA – BIBLIOTĒKAS LATVIJĀ 
UN PASAULĒ”

Māra Jēkabsone, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā speciāliste, LBB valdes priekšsēdētāja 
Māra Jēkabsone dalīsies ar gūtajām atziņām un idejām IFLA 84. ģenerālkonferencē Kualalumpurā, Malaizijā.

Semināra norises vieta – Penkules kultūras nams – iekārtojies kādreizējā
Penkules muižā. No 1929. līdz 1932. gadam muižai tika uzcelta piebūve,
un to jau kā Penkules izglītības biedrības “Darbs” namu atklāja toreizējais
Latvijas Valsts prezidents Alberts Kviesis. Prezidents Penkules pagasta
mājas “Vecvagares” nopirka ap 1926. gadu, tās atjaunoja, izmantoja kā
vasaras mītni un aktīvi iesaistījās pagasta sabiedriskajā dzīvē.

13.00–13.30 “IESPAIDI NO IFLA 84. ĢENERĀLKONFERENCES 
KUALALUMPURĀ, MALAIZIJĀ”
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