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PROFESIONĀLIE PIEREDZES 
APMAIŅAS PASĀKUMI

PASĀKUMI:

• Kongresi

• Konferences

• Semināri

• Saieti (t.sk. vasaras skolas)

• Profesionālie braucieni



PĒTĪJUMA PROBLĒMA

LBB dibināta pirms 95 gadiem, un kopš darbības atjaunošanas
pagājuši 30 gadi, taču informācija par biedrības organizētajiem
pasākumiem un to nozīmi bibliotēku nozares attīstībā aizvien ir
nepilnīga.



PĒTĪJUMA MĒRĶIS

Izpētīt LBB organizētos pasākumus, to tematiku un 
apmeklētību laika posmā 1989.–2018. gadam.

PĒTĪJUMA JAUTĀJUMI

• Kādi ir LBB organizētie pasākumi (tematika, apmeklētība,
attīstība)?

• Kādas ir attīstības iespējas pasākumu organizēšanai
nākotnē?



DARBA IZSTRĀDES GAITA

1. Teoriju analīze

2. Izpētes pakāpes analīze

3. Metodoloģija – plānošana un veikšana:
• Intervijas

• Dokumentu analīze

• Anketēšana

4. Pasākumu apzināšana, apkopošana, izpēte

5. Pētījuma pārskata rakstīšana



Empīriskā mācīšanās teorija

Teorija un pieredze

Formāla un neformāla komunikācija

Uzzināšana –> Salīdzināšana –> Izpratne –> Īstenošana

Sociālo tīklu teorija, Sociālā kapitāla teorija

LBB un biedri – sociālo kontaktu tīkls

Viena profesija, kopīgi mērķi

Pasākumos iegūtās zināšanas un pieredze

TEORĒTISKĀ BĀZE



LBB pētniecības pastiprināšanās

Šķirklis "Wikipedia"

Kursa darbs "Latvijas Bibliotekāru biedrība un tās darbības virzieni"

Vietnes sadaļa "Aktivitātes"

Pētījumu padziļinātības problēmas

Nepilnīga informācija

Īss laika posms

Šaura klasifikācija

Pētījuma metodoloģija

IZPĒTES PAKĀPES ANALĪZE 



PĒTĪJUMA REZULTĀTI: INTERVIJA (I)

Kārlis Krēsliņš (1992.–1996. g. priekšsēdētājs)

• Pasākumi augsti novērtēti, apmeklēti

• Nebijusi iespēja, plaša sadarbība

• Trimdas latviešu atbalsts



Ināra Klekere (LBB atjaunošanas iniciatīvas grupas pārstāve;

žurnāla "Bibliotekārs" redaktore)

• Intereses pazemināšanās

• Bibliotēku un LBB kopdarbība

• Pašvaldību, bibliotēku finansiālais atbalsts

PĒTĪJUMA REZULTĀTI: INTERVIJA (II)



Silvija Tretjakova (2008.–2011.; 2011.–2014. g priekšsēdētāja)

• Centrālie – kultūrpolitikas jautājumi; Nodaļu un sekciju –
aktuālie jautājumi, saliedēšana

• Paralēla darbība LBB un LNB

• Nozīmīgs citu institūciju atbalsts

PĒTĪJUMA REZULTĀTI: INTERVIJA (III)



Olga Kronberga (Vidzemes nodaļas priekšsēdētāja)

• Reģionu galveno bibliotēku iesaiste

• Reģionālo nodaļu sadarbība

PĒTĪJUMA REZULTĀTI: INTERVIJA (IV)



Elīna Sniedze (Jauno speciālistu sekcijas 2014.–2019. g.

priekšsēdētāja)

• Biedru aizņemtība

• Virtuāli un klātienes pasākumi

PĒTĪJUMA REZULTĀTI: INTERVIJA (V)



Dekāžu princips

Arhīva dokumenti

Nozares publikācijas un ziņas

Profesionālie izdevumi

PĒTĪJUMA REZULTĀTI: 
DOKUMENTU ANALĪZE



LBB ikgadējie pārskata pasākumi (1989–1998)



LBB ikgadējie pārskata pasākumi (1999–2008)



LBB ikgadējie pārskata pasākumi (2009–2018)



Latvijas pagastu bibliotekāru kongresi 
(1997–2008)



Bibliotekāru vasaras semināri (1998–2007)



Latvijas Bibliotēku festivāls (apmeklētāju aptauja)

• Pozitīvi vērtēta kvalitāte un biežums

• Divreiz gadā (pārskata pasākums + seminārs)

• Tematika: novadpētniecība, digitalizācija, lasīšanas
veicināšana, pasākumu organizēšana, darbs ar lietotāju
grupām

PĒTĪJUMA REZULTĀTI: ANKETĒŠANA



SECINĀJUMI

• Daudzveidība, pārmaiņas

• Pasākumu plānošana, organizēšana (pielāgošana biedru
vajadzībām)

• Informēšana par LBB pasākumu vēsturi

• Hronoloģijas veidošana



PALDIES!


