
Ko var paveikt trīs gados?
Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes, 

reģionālo nodaļu un sekciju darbs 

2017.–2019. gadā

Latvijas bibliotekāru 13. kongresa “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” 

ievadvebinārs

2020. gada 16. aprīlī tiešsaistes platformā “Zoom”



Saturs

➔ Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes paveiktais, 

2017–2019

➔ LBB darbs reģionos
➔ LBB sekciju devums un nākotnes plāni
➔ Valde nav tikai valdes priekšsēdētājs – valde ir ikviens 

no mums!



Māra Jēkabsone, Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja

Latvijas Bibliotekāru biedrības 

valdes paveiktais, 2017–2019



LBB valde 2017–2019



Jaunā LBB valde 2017. gada 24. aprīlī



LBB attīstības un darba plāns 2017.–2020. gadam

Apstiprināts 2017. gada 3. oktobrī

Darbības virzieni:

1. bibliotekāru sabiedrības saliedēšana

2. interešu aizstāvība

3. bibliotekāru motivācijas celšana

4. biedrības darbības pilnveide un attīstība

Darba plāna prezentācija un biedru vēlmju aptauja reģionos



Bibliotekāru sabiedrības saliedēšana



Plānotie uzdevumi un rezultāti

➔ Vienot bibliotekārus, nostiprināt 

bibliotekāru kopības apziņu

➔ Popularizēt biedrību, veicināt 

piederības izjūtu biedrībai, celt 

biedru iniciatīvu

➔ Celt bibliotekāra profesijas 

prestižu un tēlu

❏ Biedrības biedri jūtas piederīgi 

un iesaistīti, saņem 

nepieciešamo informāciju un 

atbalstu, izsaka viedokli, 

ierosina idejas un piedalās to 

īstenošanā

❏ Ir pieaudzis biedru skaits

❏ Biedrība ir populāra un 

atpazīstama, biedrības darbs 

tiek atzinīgi novērtēts



LBB skaitļos 16.04.2020.

➔ 4 reģionālās nodaļas

➔ 5 sekcijas

➔ 419 individuālie biedri (2017. gadā 391 biedrs)

➔ 78 institucionālie biedri (2017. gadā 50 biedri) ar 

92 filiālbibliotēkām





Akcija “Bibliotekāru mode”

➔ Pirmo reizi LBB vēsturē īpaša uzmanība tika pievērsta tādam 

jautājumam kā “bibliotekāru mode”

➔ LBB akcija sociālajos medijos, kur bibliotekāri tika aicināti dalīties ar 

savām fotogrāfijām, demonstrējot, ka ir moderni un pievilcīgi cilvēki, 

nevis tādi, kādus tos ik pa laikam ataino dažādos medijos

➔ Bibliotekāru modes akcija guva plašu atsaucību bibliotekāru vidū, 

stiprināja viņu pašapziņu un pārliecību, kā arī demonstrēja 

bibliotekāra profesiju sabiedrībai no pavisam cita skatpunkta

http://www.bibliotekari.lv/?p=5336


#bibliotekārumode



#bibliotekārumode



#bibliotekārumode



#bibliotekārumode



Akcijas “Bibliotekāru mode” noslēgums – Bibliotekāru 
modes un stila diena

➔ Vesela diena 2019. gada 

Bibliotēku festivālā 

➔ Izglītojošas lekcijas, atraktīvi 

priekšnesumi un īsta dzīvā 

Bibliotekāru modes skate

Prezentācijas

Fotogrāfijas

Modes skates video

PĀRSTEIGUMS –

bukazīns!

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=5761
https://www.flickr.com/photos/lbb_bildes/albums/72157708692570194
https://www.youtube.com/watch?v=9ZYpxg-HMjg&t=34s


Bibliotekāru modes un stila diena



Atjaunota Goda biedru tradīcija

2018. gada 17. aprīlī Latvijas 

Bibliotēku festivāla laikā tika 

ievēlēti trīs LBB Goda biedri:

➔ Inese Auziņa-Smita

➔ Anna Mauliņa

➔ Gunta Romanovska



Divi bibliotekāru pārgājieni
➔ 2018 no Pāvilostas līdz Jūrkalnei
➔ 2019 gar Daugavas lokiem

http://www.bibliotekari.lv/?p=5068
http://www.bibliotekari.lv/?p=7322


Jaunums 2020. gadā – bibliotekāru velobrauciens

➔ Pieteikšanās līdz 15. maijam!

Informācija par braucienu un 

saite uz reģistrāciju

http://www.bibliotekari.lv/?p=8240


Interešu aizstāvība



Plānotie uzdevumi un rezultāti

➔ Iestāties par bibliotēku interesēm, 

paust bibliotekārās sabiedrības 

viedokli starptautiskā, nacionālā un 

lokālā līmenī

➔ Skaidrot bibliotēku lomu un vietu 

sabiedrībā, palielināt izpratni par 

bibliotēkām, vairot sabiedrības 

atbalstu

❏ Sabiedrība ir informēta par 

bibliotēkām un to darbu, atzinīgi 

to novērtē, atbalsta bibliotēkas

❏ Ir pozitīvi ietekmēti lēmumi, kas 

attiecas uz bibliotēku darbu, 

augusi valdības un pašvaldību 

izpratne par bibliotēkām, 

atbalsts tām

❏ Bibliotekāra profesija ir prestiža 

un tiek adekvāti novērtēta



Līdzdalība mūzikas apvienības “Nielslens Lielsliens” 

organizētajā akcijā mazo lauku bibliotēku atbalstam

➔ 18.01.–02.02.2019. piecās mazās 

Latvijas lauku bibliotēkās

➔ Pēc pašu iniciatīvas LBB aktīvi piedalījās 

šajā akcijā – gan popularizējot to tīmekļa 

resursos, gan piedaloties klātienē teju 

visos šīs akcijas pasākumos un paužot 

profesionālu viedokli uz mazo lauku 

bibliotēku situāciju un attīstības 

perspektīvām

http://www.bibliotekari.lv/?p=5673


Aicinājums Latvijas bibliotēku tīkla attīstībai

➔ 16.04.2019. Latvijas bibliotekāru 20. konferencē 

vienbalsīgi tika pieņemts Aicinājums Latvijas 

bibliotēku tīkla attīstībai

➔ Aicinājums nosūtīts Kultūras ministrijai, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

un Latvijas Pašvaldību savienībai

➔ Ar šo dokumentu LBB aicināja saglabāt 

bibliotēku tīklu un nodrošināt tā attīstību, lai 

iedzīvotājiem visā Latvijā tiktu nodrošināti 

kvalitatīvi un pieejami bibliotēku pakalpojumi

http://www.bibliotekari.lv/?p=6220


Bibliotēkas NAP2027

➔ Par īpašu LBB sasniegumu uzskatāma LBB valdes priekšsēdētājas dalība Latvijas 

Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam (NAP2027) izstrādes darba grupā 

“Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei”

➔ Dalība darba grupā tika uzsākta pēc personīgas valdes priekšsēdētājas Māras 

Jēkabsones iniciatīvas, aktīvi reaģējot uz pirmo publisko dokumenta apspriešanu

➔ Darbs rezultējās ar to, ka bibliotēkas tiešā veidā pirmo reizi ir iekļautas tik 

augsta līmeņa stratēģiskās plānošanas dokumentā

https://www.pkc.gov.lv/lv/nap2027


Darbs ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) jomā

LBB ir iztulkojusi latviešu valodā 

IFLA izdevumu “Bibliotēkas un 

ilgtspējīgas attīstības mērķi: 

stāstu veidošanas rokasgrāmata”

(Libraries and the Sustainable 

Development Goals: A Storytelling 

Manual) un IAM stāstu stāstīšanas 

plūsmkarti

http://www.bibliotekari.lv/?p=6717
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdg-storytelling-flowchart-lv.pdf


Darbs ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) jomā

➔ Līdzdalība trīs IAM tēmai veltītu 

semināru organizēšanā 

bibliotekāriem 2019. gadā

➔ 31.10.2019. LBB valdes 

priekšsēdētāja Māra Jēkabsone un 

sekretāre Kristīne Deksne piedalījās 

Starpnozaru koalīcijas ilgtspējīgas 

attīstības mērķu ieviešanai

dibināšanas pasākumā

➔ LBB ir oficiāla šīs koalīcijas dalībniece

http://www.bibliotekari.lv/?p=7752
https://lapas.lv/lv/globalie-merki/iam-koalicija/


Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēkas 170 
gadu jubilejas svinības 2018. gada 26. aprīlī

Pasākumu ievadīja Ēdoles bibliotēkas dibināšanas piemiņas plāksnes atklāšana Ēdoles 

baznīcā. Piemiņas plāksne ir LBB dāvana Ēdolei un visām Latvijas bibliotēkām

http://www.bibliotekari.lv/?p=4760


Dalība Sieviešu rallijā ar LBB komandu “Bibliotekāres”



Dalība Ķīpsalas Grāmatu izstādē ar “3td e-GRĀMATU 
bibliotēku”

➔ LBB stends un konference-diskusija

➔ Sadarbībā ar: Latvijas Grāmatizdevēju 

asociāciju, Kultūras informācijas sistēmu 

centru, SIA “Tieto Latvija”, Valmieras 

bibliotēku, Rīgas Centrālo bibliotēku

➔ Mērķis: popularizēt e-GRĀMATU bibliotēku, 

citādu lasīšanas pieredzi un modernus 

bibliotēku pakalpojumus

http://www.bibliotekari.lv/?p=8214
http://www.bibliotekari.lv/?p=8069


Dalība Ķīpsalas Grāmatu izstādē ar “3td e-GRĀMATU 
bibliotēku”

➔ Idejas iniciatore un īstenotāja: LBB Vidzemes nodaļas vadītāja Olga 

Kronberga

➔ Dalība TV rīta raidījumā “900 sekundes”

➔ Paldies Rīgas Centrālajai bibliotēkai par sadarbību tūlītējā lasītāju reģistrācijā 

un piekļuves datu izsniegšanā RCB Grāmatu maiņas punktā!



Dalība IFLA un EBLIDA

➔ Uzturēta pastāvīga komunikācija ar IFLA un EBLIDA valdi un biroju, lai 

pārstāvētu Latvijas bibliotēku intereses un sekotu līdzi starptautiskajām 

bibliotēku nozares aktualitātēm

➔ Līdzdalība IFLA un EBLIDA ir ļāvusi LBB un tās biedriem iegūt aktuālo 

profesionālo informāciju un pārņemt labākās prakses pieredzi, veidot sadarbību 

ar citu valstu bibliotekāriem un profesionālajām organizācijām

➔ Latvijas ieguldījums kā IFLA un EBLIDA biedriem šo organizāciju un globālās 

bibliotēku nozares attīstībā ir dalīšanās ar Latvijas bibliotēku pieredzi: sniedzot 

prezentācijas, aizpildot aptaujas anketas, paužot Latvijas bibliotēku viedokli 

dažādos bibliotēku jomas jautājumos



Dalība IFLA un EBLIDA – iespēja ikvienam LBB biedram

➔ Pateicoties LBB iniciatīvai un atbalstam uz  IFLA 85. ģenerālkonferenci 

Atēnās devās 6 LBB biedru komanda

➔ LBB valdes priekšsēdētājas vietniece Dace Ūdre IFLA 85. ģenerālkonferencē 

uzstājās ar prezentāciju “Latvijas izdevēju un Nacionālās bibliotēkas datu 

pārvaldība: paradigmas maiņa metadatu atkārtotā izmantošanā, ieviešot 

LNB portālu izdevējiem”, bet LBB Novadpētniecības sekcijas vadītāja Baiba 

Īvāne – ar prezentāciju “Kā radīt stāstu par bibliotēku”

➔ LBB biedre Pārsla Ēberliņa pārstāvēja biedrību EBLIDA/NAPLE

27. konferencē Dublinā





IFLA stratēģijas “Iedvesmo, iesaisti, 
iespējo, vieno” tulkojums

IFLA Globālās vīzijas ziņojuma 

kopsavilkuma tulkojums

http://www.bibliotekari.lv/?p=8443
http://www.bibliotekari.lv/?p=4860


Aptaujas anketu latviskojumi

IFLA Globālās vīzijas tiešsaistes 

aptauja, 2017

Baltijas bibliotekāru aptauja, 2020

http://www.bibliotekari.lv/?p=1997
http://www.bibliotekari.lv/?p=8227


Dalība ārzemju konferencēs

Lietuvas Pašvaldību publisko bibliotēku 

biedrības starptautiskā konference 

“Bibliotēku pārmaiņu evolūcija: mākslīgais 

intelekts un emocionālā inteliģence”

➔ 27.–29.05.2019. Nida, Lietuva

➔ Dalībnieces: Māra Jēkabsone,

Iveta Okmane

http://www.bibliotekari.lv/?p=6751


Dalība ārzemju konferencēs

Krievijas Bibliotekāru biedrības sesija 

“Spēcīga profesionālā asociācija → 

stipras bibliotēkas → stipra sabiedrība”

➔ 24.–25.04.2019. Maskava, Krievija

➔ Dalībniece: Māra Jēkabsone

http://www.bibliotekari.lv/?p=6259


Dalība ārzemju konferencēs

Lietuvas Bibliotekāru biedrības 

konference “Kopā mēs veidojam 

nākotni”

➔ 26.04.2018. Viļņa, Lietuva

➔ Dalībniece: Ilona Skorodihina

https://www.youtube.com/watch?v=mUQigWbwqYE


Dalība ārzemju konferencēs

3. starptautiskais jauno bibliotekāru 

forums “Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība”

➔ 12.–13.04.2018. Ļvova, Ukraina

➔ Dalībniece:  Kristīne Deksne

http://www.bibliotekari.lv/?p=4742


Dalība ārzemju konferencēs

Serbijas Bibliotekāru biedrības 

14. konference “Ko es saku, kad runāju 

par bibliotēkām: aizstāvība, 

popularizēšana un lobēšana”

➔ 13.–15.12.2017. Belgrada, Serbija

➔ Dalībniece: Māra Jēkabsone

http://www.bibliotekari.lv/?p=3354


Bibliotekāru motivācijas celšana



Plānotie uzdevumi un rezultāti

➔ Atbalstīt un piedalīties 

bibliotekāru profesionālajā 

pilnveidē

➔ Veicināt labākās pieredzes un 

inovāciju pārnesi (popularizēt 

labāko pieredzi un inovācijas)

➔ Iedvesmot bibliotekārus, aizraut 

ar idejām

❏ Notiek biedrības konferences un citi 

biedrības atbalstīti bibliotekāru 

profesionālās pilnveides un pieredzes 

apmaiņas pasākumi

❏ Regulāri tiek izplatīta informācija par 

jaunākajām idejām, labāko pieredzi, 

inovācijām, aktuālajiem pētījumiem

❏ Latvijas bibliotēku darbs ir zināms 

starptautiskā līmenī

❏ Bibliotekāri ir iedvesmoti, pašapzinīgi 

un idejām bagāti



Bibliotēku festivāls

Divi festivāli, kas organizēti ciešā sadarbībā 

ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Kultūras 

ministrijas un VKKF atbalstu

➔ Konference: ārzemju lektori, paralēlās 

sesijas dažādiem bibliotēku veidiem

➔ Gada balva; Ideju tirgus; sekciju sapulces

➔ Bibliotekāru diskotēka; Bibliotekāru 

modes un stila diena; TIEŠSAISTES 

KONGRESS



Eksperiments – Bibliotekāru diskotēka



Gada balva

➔ Gada bibliotekārs

➔ Gada bibliotēka

➔ Gada notikums

Laureātu apkopojums

➔ Gada bibliotekārs Zemgalē

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=5573


Bibliotēku nedēļa

➔ Bibliotēku nedēļu hronoloģija –

ja jūsu rīcībā ir informācija, 

aicinām dalīties!

➔ Par šī gada Bibliotēku nedēļu

Aicinām lietot tēmturus!

#bibliotēkunedēļa2020

#IFLAfromHome #WeAreIFLA

#IFLAStrategy

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=5588
http://www.bibliotekari.lv/?p=7667


Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjaunināšana

➔ LBB valdes darba grupa

➔ Ierosināto atjauninājumu 

apspriešana reģionālajos 

semināros

➔ Latvijas bibliotekāru ētikas 

kodeksa atjaunināšanas 

komisija

Balsojums par atjaunināto kodeksu 

23. aprīļa kongresā!

http://www.bibliotekari.lv/?p=8518


Pieredzes apmaiņas braucieni uz ārzemēm

➔ Dānija 2018 ➔ Bavārija 2019

http://www.bibliotekari.lv/?p=5374
http://www.bibliotekari.lv/?p=7216




Biedrības darbības pilnveide un attīstība



Plānotie uzdevumi un rezultāti

➔ Stiprināt reģionālās nodaļas

➔ Reorganizēt sekciju darbu

➔ Pilnveidot biedrības 

dokumentāciju

➔ Uzlabot biedrības komunikāciju

➔ Izvērst sadarbību ar citām 

nozares organizācijām

❏ Biedrības biedriem ir skaidra 

biedrības darbība, biedri ir informēti 

par biedrībā notiekošo

❏ Ir spēcīgas reģionālās nodaļas un 

sekcijas

❏ Biedrības tīmekļvietne ir centrālais 

informācijas resurss biedrības 

biedriem

❏ Notiek cieša sadarbība ar citām 

nozares biedrībām un organizācijām



Uzlabojumi un piedāvājumi LBB biedriem

➔ Regulārs darbs ar biedru sarakstu, biedru naudām

➔ Ieviests atbrīvojums no biedru naudas nozares studentiem, māmiņām bērnu 

kopšanas atvaļinājuma laikā un pensionētajiem bibliotekāriem

➔ Izveidotas biedrības ziņu vēstkopas

➔ Konsekvents atbalsts reģionālajām nodaļām

➔ Atbalsts LBB biedriem projektu un citu aktivitāšu nodrošināšanā, piem., LNB 

Bibliotēku attīstības centra pasākumu administrēšanā

➔ Sakārtots un aktivizēts sekciju darbs, t. sk. sekciju sapulču norise

➔ Piedāvājums LBB biedriem apmeklēt starptautiskus nozares pasākumus ar 

LBB atbalstu



LBB tīmekļvietnes pilnveide un pozicionēšana

➔ Jaunas sadaļas, uzlabota funkcionalitāte

➔ Sagatavots un ievietots daudz noderīgas informācijas

➔ Regulāras publikācijas, t. sk. atskati uz pasākumiem

Ikviens LBB biedrs ir aicināts līdzdarboties 

www.bibliotekari.lv satura papildināšanā!

http://www.bibliotekari.lv


Informācija biedriem

➔ Institucionālo biedru saraksts un karte

➔ Biedru priekšrocības, ieguvumi, tiesības, pienākumi u. c. informācija

➔ Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Apkopota informācija par reģionālo nodaļu un sekciju darbu

➔ Reģionālās nodaļas

➔ Sekcijas un vēsturiskās sekcijas

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=979
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Wl7X4kNV1aqZIvIUXpMEFhCPXfc&ll=56.93925532182079,24.04314725051711&z=7
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=5526
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=7239
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=168
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=179
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=7020


LBB aktivitātāšu apkopojums

➔ Bibliotēku festivāls

➔ Bibliotēku nedēļa

➔ Gada balva

➔ Bibliotēku ideju tirgus

➔ Pagastu bibliotekāru kongresi

➔ Vasaras semināri

➔ Profesionālie braucieni un pārgājieni

➔ Starptautiskie pasākumi

➔ Nozares pasākumu atbalsts

Aktivitāšu plāns/kalendārs

2020. gadam

2019. gadam

2018. gadam

Kā arī

Attīstības un darba plāni

Gada pārskati

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=4436
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=3894
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=5588
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=5573
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=7826
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=6136
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=6817
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=6797
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=6963
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=6833
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=7721
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=5304
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=3593
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=7425
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=7428


Projekti 2017, 2018, 2019

➔ Īstenoti 8 LBB un 11 LBB biedru projekti; sniegts administratīvās 

pārvaldības atbalsts 10 LBB biedru aktivitātēm

➔ Finansējuma avoti: KM, VKKF, Erasmus+ programma, Baltijas-

Amerikas Brīvības fonds

➔ Kopējais piesaistītais finansējums: 62 237 EUR

2020. gadā iesākti 2 LBB projekti un 1 LBB biedra projekts



Nozīmīgākie projekti

➔ Latvijas Bibliotekāru biedrības darbības atbalsts: 2018, 2019, 2020 

Trīskārtējs (!) VKKF atbalsts LBB darbībai un aktivitātēm

➔ Latvijas bibliotekāru – pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču 

paaugstināšana Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2018.–31.05.2019. 

Projekta atbalstītājs: Erasmus+ programma

➔ Latvijas Bibliotēku festivāls: ielūgtais viesis Teona Shainidze-Krebs, ASV 

Projekta īstenošanas laiks: 16.–18.04.2019. Projekta atbalstītājs: Baltijas-

Amerikas Brīvības fonds



Latvijas Bibliotekāru biedrības darbības atbalsts: 
2018, 2019, 2020

➔ LBB dalība starptautiskajās organizācijās

❏ IFLA un EBLIDA biedra nauda

❏ LBB pārstāvniecība IFLA un EBLIDA konferencēs

➔ Atbalsts reģionālo nodaļu un sekciju aktivitātēm

➔ LBB Gada balva, mārketinga u. c. administratīvie izdevumi

Kopējais piesaistītais finansējums: 27 000 EUR



Latvijas bibliotekāru – pieaugušo izglītotāju profesionālo 
IKT kompetenču paaugstināšana

➔ 8 bibliotekāri no visiem Latvijas reģioniem

➔ Kursi “Inovatīvu informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju prasmju apguve, izmantojot uz 

sadarbību un projektiem orientētu mācīšanu 

un mācīšanos”

➔ 1 nedēļa

➔ Alkala de Enaresā, Spānijā

➔ Kopā ar kursantiem no Portugāles, Rumānijas, 

Serbijas, Grieķijas un Somijas



Latvijas bibliotekāru – pieaugušo izglītotāju profesionālo 
IKT kompetenču paaugstināšana

➔ Projekta dalībnieku izaugsme (IKT, 

komunikācijas, angļu valodas prasmes)

➔ Dalīšanās ar iegūtajām zināšanām ar 

bibliotekāriem Latvijā (vismaz 33 bibliotekāru 

profesionālās pilnveides pasākumos)

➔ Izveidota “Facebook” lapa “Latvijas 

bibliotekāri-pieaugušo izglītotāji”, kurai var 

pievienoties ikviens interesents

➔ Uzmanības pievēršana bibliotekāriem kā 

pieaugušo izglītotājiem

https://www.facebook.com/groups/238785196674991/


Sadarbības stiprināšana ar citām profesionālajām 
organizācijām

➔ 2017. gada 22. novembrī parakstīts LBB sadarbības līgums ar Latvijas 

Akadēmisko bibliotēku asociāciju (LATABA)

➔ 2018. gada 17. aprīlī parakstīts LBB sadarbības līgums ar Latvijas 

Skolu bibliotekāru biedrību (LSBB)

➔ Stiprināta sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas bibliotekāru biedrībām, 

kā arī ASV, Vācijas, Skandināvijas, Krievijas un Serbijas bibliotekāru 

biedrībām



2019. gada 18. jūnijā parakstīta Igaunijas Bibliotekāru biedrības, 

Lietuvas Bibliotekāru biedrības un LBB vienošanās par turpmāku 

Baltijas bibliotekāru kongresu organizēšanu



2020. gada 22.–23. oktobrī Tartu notiks Baltijas 
bibliotekāru 11. kongress

➔ Referātu pieteikšana ir 
noslēgusies

➔ Piedalīties aicināts ikviens 
bibliotekārs

➔ Sekojiet līdzi informācijai!



LBB dokumentu arhīva kārtošana

➔ No sākotnējā arhīva sastāva (grāmatas, 

bukleti, periodika, izdrukas u. c.) arhivēšanai 

atlasīti tikai dokumenti

➔ No atsevišķiem dokumentiem un mapēm ar 

daļēju organizatorisku kārtojumu vai pat bez 

tā izveidotas tematiskas lietas (pasākumiem, 

sarakstēm u. tml.)

➔ Turpinās darbs ar dokumentu saglabāšanu 

(disketes, CD, faksi) un lietu noformēšanu

➔ Pētījumu izstrāde – bakalaura un maģistra 

darbs



Apzināts LBB digitālo fotogrāfiju arhīvs, LBB “Flickr” kontā publicētas 

ikgadējo konferenču un kongresu fotogrāfijas no 2003. gada

https://www.flickr.com/photos/lbb_bildes/albums


LBB valdes sēdes – ne pārāk bieža, taču regulāra valdes, reģionālo nodaļu un 
sekciju vadītāju darba forma; daudz tiek apspriests un lemts elektroniski



LBB atbalsts attālinātu bibliotekāro norišu nodrošināšanā

Tiešsaistes platformas “Zoom” izmantošana attālinātu pasākumu 

un citu norišu un aktivitāšu nodrošināšanā  – piesakieties!

http://www.bibliotekari.lv/?p=8439


LBB darbs reģionos

Olga Kronberga, LBB Vidzemes nodaļas vadītāja

Inta Kušnere, LBB Latgales nodaļas vadītāja

Mārtiņš Lagzdons, LBB Kurzemes nodaļas vadītājs

Aiga Volkova, LBB Zemgales nodaļas vadītāja



Vidzemes nodaļa

Vadītāja Olga Kronberga

Valmieras bibliotēka

Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200

T. 64250838

M. 29743749

E. olga.kronberga@vcb.valmiera.lv

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=1535


LBB Vidzemes reģionālā nodaļa 2017–2020

Vidzemes nodaļas institucionālie biedri 17 (2017. g. – 4)
2017. g.

(4)

2020. g.

(17/15)

Limbažu novada Skultes bibliotēka

Ogres Centrālā bibliotēka 

Smiltenes novada bibliotēka

Valmieras bibliotēka

Alojas pilsētas bibliotēka

Krustpils novada Atašienes bibliotēka

Krustpils novada Krustpils pagasta bibliotēka

Krustpils novada Kūku bibliotēka

Krustpils novada Mežāres bibliotēka

Krustpils novada Variešu bibliotēka

Krustpils novada Vīpes pagasta bibliotēka

Krustpils novada Zīlānu bibliotēka

Limbažu novada Skultes bibliotēka

Limbažu novada Viļķenes bibliotēka

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

Ogres Centrālā bibliotēka un tās filiālbibliotēkas:

Ciemupes bibliotēka

Ogresgala bibliotēka

Olaines 1. vidusskolas bibliotēka

Smiltenes novada bibliotēka

Valmieras bibliotēka



Vidzemes nodaļas individuālie biedri 213 (2017. g. – 201)

Alūksnes reģiona grupa Justīne Kļava

Jaunalūksnes bibliotēka

Cēsu reģiona grupa Krista Annija Lauberga

Cēsu Centrālā bibliotēka

Gulbenes reģiona grupa Iveta Erica

Gulbenes bibliotēka

Madonas reģiona grupa Daiga Puķīte

Madonas novada bibliotēka

Limbažu reģiona grupa Broņislava Sauka

Limbažu Galvenā bibliotēka

Ogres reģiona grupa Liene Kainaize

Ciemupes bibliotēka

Valkas reģiona grupa Līga Rabante

Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka

Valmieras reģiona grupa Inese Erdmane

Valmieras bibliotēka

Rīga un Pierīga *



Darbs LBB valdē, sekcijās

Daiga Puķīte 

LBB valdes priekšsēdētājas vietniece

Madonas novada bibliotēka

Krista Annija Lauberga

Cēsu Centrālā bibliotēka

Aija Jankava
Olaines 1. vidusskola

Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas vadītāja

Paldies Daigai, Kristai Annijai un Aijai par aktīvo darbu !!!



2017
LBB Vidzemes nodaļas 20. saiets-konference 

“Esam ieausti raksti savā valodā, zemē un novadā”

http://www.bibliotekari.lv/?p=1470#more-1470


2018
LBB Vidzemes nodaļas 21. saiets-konference 

“Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi”

http://www.bibliotekari.lv/?p=5030#more-5030


2019
LBB Vidzemes nodaļas 22. saiets-konference

“Radošā tūre Vidzemes bibliotēku stiprināšanai” 

http://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/raksti/radosa-ture-vidzemes-biblioteku-stiprinasanai


Darbs ar LBB VN logo, nolikumu



Vēl Vidzemē:
• tradicionāli kopīgi pavasara semināri Vidzemes reģiona publisko un skolu 

bibliotēku bibliotekāriem un skolotājiem par darbu ar bērniem un 
jauniešiem (Valmierā, Cēsīs)

• 2018. g. Salacgrīvā “Bibliotēkas kā pilsoniskuma skolas. Eiropas 
vēlēšanas” 

• 2018. g. LBB Vidzemes nodaļas reģionālais seminārs Valmierā
• 2018. g. Valmieras bibliotēkas un LBB Vidzemes nodaļas pašvaldību 

publisko un izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāru seminārs “Bērns un 
jaunietis bibliotēkā” Valmierā 

Vairāki pasākumi sadarbībā ar…
• UNESCO
• EPALE
• ceļā uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu

http://www.bibliotekari.lv/?p=5320#more-5320
http://www.bibliotekari.lv/?p=3777#more-3777


Publiskās bibliotēkas 2030” (“Public Libraries 2020”) un “Publiskās 
bibliotēkas 2020” (“Public Libraries 2020”) aktivitātes

Tikšanās ar Latvijas Eiroparlamenta deputātiem 



Dalība visos LBB organizētajos pasākumos!
• LBB festivāli

• LBB Gada balva – Gada bibliotēka, Gada bibliotekārs, Gada notikums

2018 Goda biedrs Gunta Romanovska 2018 Gada bibliotēka Valmieras integrētā bibliotēka



Ideju tirgus



Dalība…
• LBB Jauno speciālistu sekcijas semināros, 4CanGurus,  JSS akcijās  

#LibDay Viena diena bibliotēku dzīvē



• LBB mācību mobilitāte projekts “Latvijas bibliotekāru – pieaugušo izglītotāju 
profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana” ietvaros

• Sieviešu rallijs 2019 un 2020

• 2 pārgājieni: Kurzemē 2018. gadā un Latgalē 2019. gadā

• Nodaļas biedru dalība ārzemju pieredzes apmaiņas braucienos Vācijā un Dānijā



IFLA
• Dalība IFLA Globālās vīzijas aptaujā 

• Darbs ar IFLA Globālās vīzijas ziņojuma kopsavilkumu (10+)

• Dalība IFLA WLIC 2017 Vroclavā: Plakātu sesijā  + semināri un prezentācijas 

• Dalība IFLA WLIC 2019 Atēnās + semināri un prezentācijas 



e-GRĀMATU bibliotēka 3td.lv –
vairāku darba gadu rezultāts







Mums kopā viss izdosies!



Latgales nodaļa

Vadītāja Inta Kušnere

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

Stacijas iela 41, Ludza, LV-5701

T. 65781194

E. biblio@ludzasbiblio.lv

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=2698


Bibliotēka – tilts starp pagātni un nākotni

2017. g. Rēzekne

Konferencē noklausījāmies priekšlasījumus par tematiem:  

❖ stratēģiskais ieskats sociāli ekonomiskajā situācijā Latgalē
❖ Latgales bibliotēku darbs – ieguldījums reģiona attīstībā
❖ Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas
❖ kā vēsturi padarīt pieejamāku sabiedrībai: novadpētniecības darba 

prakse
❖ par Latgales kongresu e-vidē: IT iespējas Latgales vēstures  

popularizēšanā





Nemateriālā mantojuma popularizēšana Latgales bibliotēkās              
2018. g. Krāslava

❖ Konferences laikā dalībniekiem bija iespēja piedalīties daudzveidīgās 
aktivitātēs nemateriālā mantojuma izzināšanai un popularizēšanai 
Latvijas simtgades svinību ietvaros

❖ Tika organizēta tikšanās ar grāmatu autoriem, biedrības “Latgales 
kulinārā mantojuma centrs” pārstāvjiem un Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeja speciālistiem

❖ Notika radošais priekšnesums – pašu gatavoto ēdienu prezentācija
❖ Kultūras programmā bija iespēja pastaigāties pa Krāslavas pils parka 

celiņiem







Bibliotēka – vieta, kur gribas atgriezties 
2019. g. Preiļi

Konferences dalībnieki diskutēja par izmaiņām Latvijas bibliotekāru ētikas 

kodeksā un noklausījās lekcijas par:

❖ bibliotēkas vizuālā noformējuma paņēmieniem

❖ ģimenes un gadskārtu tradīcijām Latgalē

❖ bibliotēku popularizēšanas iespējām sociālajos tīklos 

❖ fizioterapeites ieteikumus labsajūtas uzlabošanai

Piedalījās radošajās darbnīcās:

❖ “Pateicības dāvanas pašu rokām”

❖ “Mans personīgais biznesa modelis”

❖ “Sociālo mediju izmantošanas iespējas bibliotēkas darbā”





Latgales nodaļas biedres Rutas Susejas dalība 2019. gada
IFLA ģenerālkonferencē Atēnās



IFLAs stāsts

❖ 2019. gada septembrī Ludzā

❖ 2019. gada oktobrī Rēzeknē

❖ 2019. gada novembrī Līvānos



Dalība LBB aktivitātēs

Latgalē darbojas: 

Balvu, Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu reģionu 

bibliotēkas

Tās piedalās visās LBB rīkotajās aktivitātēs un akcijās

❖ Rēzeknes kolēģes izveidoja kalendāru “Bibliotekāru mode”

❖ Latgales Centrālā bibliotēka LBB konferencē stāstīja par savu 

pieredzi akcijā “Bibliotekāru mode”



Konferences un Ideju tirgus 



Bibliotekāru mode



Citas aktivitātes

❖ Latgales kolēģu dalība Vidzemes nodaļas vasaras saietos-

konferencēs: līvānieši, balvēnieši, rēzeknieši

❖ Krāslavas novada centrālās bibliotēkas projekts “Kulinārā 

mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana 

un popularizēšana” (īstenots ar LBB administratīvo atbalstu)



Kurzemes nodaļa

Vadītājs Mārtiņš Lagzdons

Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs

Kalna iela 1, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890

T. 63846680

M. 26133145

E. bibl.kursisi@saldus.lv

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=2712


Kurzemes bibliotekāru vasaras seminārs Kazdangā

“Kas zina, ko grib – spēj, ko grib” (Rainis) 

(19.–20.07.2017.)
● Organizēja Liepājas Centrālā zinātniskā 

bibliotēka sadarbībā ar Kazdangas pagasta 

bibliotēku

● Semināra mērķis – saliedēt Kurzemes 

bibliotekārus, informēt par jaunākajām 

tendencēm nozares attīstībā, veicināt 

bibliotekāru iesaistīšanos LBB darbībā, tikties ar 

populāru grāmatu autoriem un kopā aktīvi 

pavadīt brīvo laiku





Kurzemes bibliotekāru vasaras seminārs Ventspilī

“Bibliotēka – vieta skaņai, atskaņai un 

noskaņai” (19.–20.07.2019.)
● Organizēja Ventspils Galvenā bibliotēka

● Iespēja iepazīt jauno koncertzāli “Latvija”, Ventspils 

Mūzikas vidusskolu un tās bibliotēku, muzicēt, 

ieklausīties vērtīgos stāstījumos, dzirdēt atskaņas 

no profesionāliem ārzemju braucieniem, veltīt 

stundu radošai rakstīšanai, izzināt mūzikas 

terapijas noslēpumus, smelties enerģiju un spēku, 

uzsākot jauno darba sezonu, kā arī stiprināt 

komandas garu un dalīties pieredzē





Zemgales nodaļa

Vadītāja Aiga Volkova*

Jelgavas Pārlielupes bibliotēka

Loka maģistrāle 17, Jelgava, LV-3004

T. 63011829

M. 29432965

E. aiga.volkova@biblioteka.jelgava.lv

Līdz 2019. gada 8. maijam nodaļas vadītāja Lāsma Zariņa

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=2707


LBB Zemgales nodaļas pasākumi 2017. gadā

17.05.2017. seminārs “Bibliotēka un sociālie mediji”

Norises vieta: Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
Organizators: Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pirmo reizi pasniegta balva “Gada bibliotekārs Zemgalē 2017”

Balvas mērķis – izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un

sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spēj iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāru

darbu kopumā.

Mākslinieces Asnates Zuteres veidoto stikla balvu 2017. gadā ieguva Dobeles novada

Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja Klāra Meņģele



Balva simbolizē Zemgales auglīgos tīrumus un bibliotēku kā vērtību, tā ir skaista un 
piepildīta ar filozofisku domu



30.08.2017. Bibliotekāru “Vasaras skola”

Norises vieta: Dobeles novads, Kārļa Ulmaņa dzimtās mājas “Pikšas”
Organizators: Dobeles novada Centrālā bibliotēka

Pasākuma mērķis: bibliotekāru saliedēšana. Kolēģi, kuri katru dienu sazinās tikai pa telefonu vai
internetā, varēja tikties klātienē, kopā izsmieties, izrunāties un iegūt daudz labu ideju savam ikdienas
darbam

Darbošanās četrās stacijās:

1) Piespraudes izgatavošana

2) Dzejnieces Ineses Zanderes “Biki Buku” stacija

3) Zāļu tēju stacija,

4) Ekskursija pa “Pikšām”



01.11.2017. Reģionālais publisko bibliotēku seminārs

Norises vieta: Bauskas Kultūras centrs
Organizators: Bauskas Centrālā bibliotēka

Pasākuma mērķis: Bauskas, Jelgavas, Dobeles un Aizkraukles reģionu publisko bibliotēku
speciālisti tikās, lai izzinātu bibliotēku nozares aktuālākos jaunumus



LBB Zemgales nodaļas pasākumi 2018. gadā

09.05.2018. Seminārs “Inovācijas un radošums sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā”

Norises vieta: Jelgavas pilsētas bibliotēka
Organizators: Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pasākuma mērķis: gūt jaunas un papildināt esošās zināšanas, klausoties un līdzdarbojoties:

1) Ligitas Smildziņas meistarklasē “Improvizācijas teātra spēļu pielietojums bibliotekāra darbā”
2) Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) profesores Baibas Rivžas priekšlasījumā “Zināšanas

un jaunrade kā inovāciju ekonomikas virzošie spēki”

Pasniegta Asnates Zuteres darinātā gadskārtējā balva “Gada bibliotekārs Zemgalē 2018”

Balvu saņēma Inta Strazdiņa, Jelgavas novada Sesavas pagasta bibliotēkas vadītāja



29.08.2018. Bibliotekāru “Vasaras skola”

Norises vieta: Bauskas novads, Viļa Plūdoņa muzejs “Lejenieki”
Organizators: Bauskas Centrālā bibliotēka



07.11.2018. Seminārs “Bibliotēka 100 gados”

Norises vieta: Dobeles novads, Penkules kultūras nams
Organizators: Dobeles novada Centrālā bibliotēka

Pasākuma tēma: “Simtgade – svini, iedvesmo, mācies, tici, gūsti, apzini, domā, esi!” Bibliotēkas 
100 gados – no tradīcijām līdz mūsdienām

Lektori, pieredzes stāsti, iedvesmojošas personības

Lekcija “Latvijas vietvārdi un bibliotekāru līdzdalība to vākšanā” vadīja Sanda Rapa, LU Latviešu valodas institūta 
pētniece, direktores vietniece. Lekcijā tika stāstīts par Latvijas vietvārdu vienreizīgumu, savdabību un skaistumu

Lekcija “Mainīgais bibliotekāra tēls” uzstājās novadniece, dzejniece, publiciste un žurnāliste Inese Zandere. Lekcijā 

viņa runāja par bibliotekāra lomu vēsturiski mainīgajā situācijā – kā bagātību glabātāju, iznīcinātāju, slēpēju, 

atklājēju un izplatītāju



LBB Zemgales nodaļas pasākumi 2019. gadā

08.05.2019. Pavasara seminārs 

“Praktiskais radošums darba kolektīva labizjūtai – “Lai ko Tu domā, domā CITĀDI!””

Norises vieta: Jelgavas pilsētas bibliotēka

Organizators: Jelgavas pilsētas bibliotēka

LBB Zemgales nodaļa ievēlēja “Gada bibliotekārs Zemgalē 2019”
jaunu nodaļas valdi! balvas pasniegšana

● Aiga Volkova no Pārlielupes bibliotēkas (valdes priekšsēdētāja)

● Santa Gudža no Bauskas Centrālās bibliotēkas

● Ingūna Kļaviņa no Vecumnieku novada Valles bibliotēkas

● Inta Strazdiņa no Sesavas bibliotēkas

● Baiba Šīmane no Bikstu bibliotēkas

● Ilze Saršūna no Šķibes bibliotēkas



28.08.2019. Vasaras seminārs “Vasaras iedvesmas un radošuma skola”

Norises vieta: Dobeles novads, Bikstu pagasts, atpūtas komplekss “Niedras”
Organizators: Dobeles novada Centrālā bibliotēka

Pasākuma mērķis: iedvesmoties un radoši sagatavoties jaunajai darba sezonai, aicināt 
dalīties pieredzē, sniegt jaunas zināšanas un stiprināt koleģiālo garu

Seminārā pulcējās teju simts Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Auces novadu bibliotekāru



13.11.2019. Rudens seminārs “BIBLIOTĒKAS – VISUMA CENTRS”

Norises vieta: Bauskas Kultūras centrs
Organizators: Bauskas Centrālā bibliotēka

Pasākuma mērķis: jaunu zināšanu apguve, lai veicinātu bibliotēku attīstību

Bibliotekāri ieguva bibliotekāra profesijai noderīgas zināšanas, kā arī smēlās jaunas idejas
turpmākajam darbam

Viena no tēmām – “21. gadsimta komunikācijas RISKI”. Ikvienu aicināja domāt par to, kā
mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot
labāku interneta vidi. Tika apspriestas tādas tēmas kā digitālās komunikācijas riski,
virtuālās telpas apdraudējumi, interneta lietošanas noteikumi un sniegti padomi, kā
atpazīt virtuālos ļaundarus internetā. Tēmas pamatdoma: jo informētāki un zinošāki
bibliotekāri, jo mazāk iespēju virtuālās vides ļaundariem



LBB sekciju devums un 
nākotnes plāni

Aiga Pīķe, LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja 

Jana Dreimane, LBB Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcijas vadītāja

Aija Jankava, LBB Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas vadītāja

Baiba Īvāne, LBB Novadpētniecības sekcijas vadītāja

Viktorija Agafonova, LBB Bibliotēku mārketinga sekcijas vadītāja



Jauno speciālistu sekcija

Vadītāja Aiga Pīķe*

Latvijas Nacionālais arhīvs

Bezdelīgu iela 1A, Rīga, LV-1048

M. 29366395

E. aiga.pike@gmail.com

E. lbb.jss@gmail.com

Līdz 2019. gada 17. aprīlim sekcijas vadītāja Elīna Veļa (Sniedze)

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=5735


Viena diena bibliotēkas dzīvē

#LibdayLV_2017 Vasara bibliotēku dzīvē, jūnijā–augustā (30 dalībnieki)

#LibdayLV_2018 10.–21. decembrī (50 dalībnieki)

#LibdayLV_2019 9.–15. decembrī (78 dalībnieki)

https://lbbjss.wordpress.com/bibliotekas-diena-dzive/


Sekcijas biedru semināri

2017. gads:

➔ 29. oktobrī 2. biedru seminārs Rīgā

2019. gads:

➔ 14. jūnijā 3. biedru seminārs Preiļos

➔ 5. jūlijā 4. biedru seminārs Madonā

➔ 14. augustā 5. biedru seminārs Kuldīgā

https://lbbjss.wordpress.com/2017/03/25/lbb-jauno-specialistu-sekcijas-2-biedru-seminars/
http://www.bibliotekari.lv/?p=6684
http://www.bibliotekari.lv/?p=6875
http://www.bibliotekari.lv/?p=7292


Baltijas jauno speciālistu saieti

21.–22.07.2017. Cēsīs

20.–21.08.2018. Viļņā, Lietuvā (dalība)

27.–28.06.2019. Tallinā, Igaunijā (dalība)

http://www.bibliotekari.lv/?p=1483
http://www.bibliotekari.lv/?p=5193
http://www.bibliotekari.lv/?p=7063


Wikipedia kampaņa

1 bibliotekārs – 1 atsauce (#1Lib1Ref)

2018. gada 15. janvāris–3. februāris

Kampaņas laikā izveidots šķirklis par LBB

http://www.bibliotekari.lv/?p=4686
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Bibliotek%C4%81ru_biedr%C4%ABba


Konference 4CanGurus 2018

➔ bibliotēku un informācijas nozares jauno 

speciālistu konference 

➔ 24.–25.05.2018.

➔ Jelgavas pilsētas bibliotēkā

https://lbbjss.wordpress.com/4cangurus/4cangurus-jelgava/


Citas aktivitātes

➔ Sekcijas sapulces

➔ Studentu iesaiste (dalība LU SZF 

pirmsaristotelī un vieslekcijās)

➔ Dalība starptautiskajā 

bibliotēkzinātnes un informācijas 

zinātnes simpozijā BOBCATSSS 

(2018, 2020)

Atzīmējot sekcijas 10 gadu jubileju, 
2019. gada 17. aprīlī Latvijas Bibliotēku festivālā

https://lbbjss.wordpress.com/2018/09/21/publicets-simpozija-bobcatsss-2018-referatu-krajums/
https://lbbjss.wordpress.com/2020/02/04/francija-aizvadits-28-starptautiskais-bibliotekzinatnes-un-informacijas-zinatnes-simpozijs-bobcatsss-2020/


Tuvākie nākotnes plāni

➔ Š. g. augustā tiešsaistes akcija “Viena diena bibliotēkas dzīvē” (LibdayLV)

➔ Starptautiskā Baltijas jauno bibliotēku un informācijas speciālistu 

konference “4CanGurus 2020” Madonas novada bibliotēkā

Sekojiet aktualitātēm!



Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcija

Vadītāja Jana Dreimane

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423

E. jana.dreimane@lnb.lv

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=5756


Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcija
(dib. 1997)

Sekcijas uzdevumi: veicināt grāmatniecības un bibliotēku vēstures pētniecību 
Latvijas un latviešu bibliotekāru sabiedrībā

● sniedzot informatīvu un konsultatīvu atbalstu pētniekiem
● iniciējot grāmatniecības un bibliotēku vēstures popularizēšanas 

pasākumus
● apvienojot un stiprinot grāmatniecības un bibliotēku vēstures 

interesentu pulku
● ieviešot apritē jaunākos pētījumus un atziņas (t. sk. IFLA Bibliotēku 

vēstures interešu grupas informāciju)



Dažas aktivitātes

● LBB pirmā darbības posma (1923–1940) vēstures avotu apzināšana un 
popularizēšana (līdzdalība LBB hronikas sastādīšanā, kura izmantota 
Vikipēdijas šķirkļa par LBB sagatavošanā)

● Pētījumi par LBB vēsturi (“Valsts bibliotēkas darbinieku ieguldījums 
Latvijas Bibliotekāru biedrības attīstībā tās pirmajā darbības posmā 
(1923–1940)” 2019. g.; LBB pirmā darbības posma valdes locekļu 
biogrāfijas)

● Līdzdalība pirmās latviešu bibliotēkas jubilejas (atvērta 1848. g. 
Lieldienās) svinībās ar priekšlasījumu “K. Valdemārs un viņa sekotāji 
bibliotēku nozarē” Ēdolē (2018. g.)



Nozīmīgas jubilejas

● LBB iniciētajai pirmajai Baltijas 
bibliotekāru konferencei (12.–
13.10.1930. Rīga) – 90

● Kultūras fondam (1920) – 100

! LBB (1923) 2023. gada aprīlī –
100 Pirmās Baltijas valstu bibliotekāru 

konferences dalībnieki Rīgā, klubā 
“Ressource” 1930. gada oktobrī



Bērnu un skolu bibliotēku sekcija

Vadītāja Aija Jankava*

Olaines 1. vidusskola

Zeiferta iela 4, Olaine, LV 2114

T. 29497230

E. aijajankava@inbox.lv

Līdz 2018. gada jūnijam sekcijas vadītāja Silvija Tretjakova

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=4914


Bērnu un skolu bibliotēku sekcija

DOMAS             MISIJA
● Pārstāvēt Latvijas bērnu un skolu

bibliotēku, bibliotekāru, bērnu un

jauniešu intereses

● Veicināt bērnu un skolu bibliotekāru

profesionālo piederību un izaugsmi

Latvijā un pasaulē

● Atbalstīt un rosināt bibliotekāru

profesionālās aktivitātes, projektus,

konferences un aktīvu sadarbību ar

citām savas nozares asociācijām

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=4914


Bērnu un skolu bibliotēku sekcija

DARBI             
❏ Latvijas bibliotekāru 20. konference “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām + Sekcijas sapulce

❏ “Medijpratībasmeistarumācības” (LNB)

❏ “Ceļā uz pilsoniskumu, izmantojot Eiropas kultūrasmantojumu (ERASMUS+ )

❏ “Aktīvs!” nodarbība, LBB Jauno speciālistu sekcijas seminārs (Kuldīga, LBB)

❏ “Skolas bibliotēkas telpiskā identitāte” (LNB konference "21. gadsimta bibliotēka")

❏ “Radošā tūre Vidzemes bibliotēku stiprināšanai” (Gulbene, LBB Vidzemes nodaļas 22.

konference)

❏ Ciclo-Biblio HAPAR 2019 (Velo ne-konference Normandija, dalība, 2019)

❏ Ciclo-Biblio Rumania2018 (Velo ne-konference Rumānija, dalība, 2018)

❏ Bērnu literatūras un bibliotēku speciālistu konferences (LNB, IBBY Latvija)

❏ Skolu bibliotekāru semināri (LNB)

❏ IFLA konferences

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=4914
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/22660745.pdf


Bērnu un skolu bibliotēku sekcija

IZAICINĀJUMI UN IESPĒJAS             

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=4914


Novadpētniecības sekcija

Vadītāja Baiba Īvāne

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001

M. 26367743

E. Baiba.Ivane@biblioteka.jelgava.lv

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=5556


HRONOLOĢISKS IESKATS
● Sekcija dibināta 1994. gadā, līdz 2003. gadam Intas Sallinenes vadībā aktīvākais

sekcijas darbības laiks

● 2003.–2018. sekcijas dīkstāves periods

● 2018.18.04. sekcijas koris acapella izdzied vēlmi pēc dusošās skaistules vārdā

Novadpētniecības sekcija modināšanas, par sekcijas vadītāju izvirza Baibu Īvāni, par

galveno uzdevumu:

Kopīga ideju un pieredzes apmaiņa, sekcija kā neformālas saziņas 

platforma ikvienam Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba 

veicējam



KO VĒLAMIES?

2019. gada janvārī tiek veikta LBB
Novadpētniecības sekcijas biedru tiešsaistes
aptauja, vēlāk, aprīlī, organizēta LBB
Novadpētniecības sekcijas klātienes sapulce,
kurā tiek izvirzīti vēlamie un interesējošie
darbības virzieni un nākotnes mērķi.

2020. gada janvārī pēc biedru ierosinājuma tiek
izveidota “Facebook” LBB Novadpētniecības
sekcijas domubiedru grupa ātrākai un ērtākai
saziņai.



TIEK MEKLĒTS!!!

Aicinu brīvprātīgi pieteikties klusējošos, bet kopīgi darboties 

gribošos LBB biedrus no visiem Latvijas reģioniem 

Novadpētniecības sekcijas darba grupas izveidošanai!

Atlīdzība garantēta

Raksti: baibaivanelv@gmail.com

Zvani: 26367743

mailto:baibaivanelv@gmail.com


Bibliotēku mārketinga sekcija

Vadītāja Viktorija Agafonova

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001

E. Viktorija.Agafonova@biblioteka.jelgava.lv

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=7502


18.04.2018. biedrības sekciju sapulču norises laikā tika pieņemts lēmums izveidot jaunu

sekciju – Bibliotēku attīstības sekciju, kurā apvienotas trīs sekcijas: Publisko bibliotēku

sekcija, Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcija un Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un

būvniecības sekcija.

17.04.2019. biedrības sekciju sapulču norises laikā tika pieņemts lēmums Bibliotēku

attīstības sekciju pārsaukt par Bibliotēku mārketinga sekciju.

Sekcijas galvenie darba virzieni:

● bibliotēku publicitāte un mārketings
● nozares pētniecība
● bibliotēku pakalpojumu, resursu un infrastruktūras attīstība
● bibliotēku interešu aizstāvība



Aptauja Bibliotēku mārketinga sekcijas biedriem

https://ej.uz/wvbw

https://ej.uz/wvbw


Valde nav tikai valdes priekšsēdētājs – valde ir ikviens 
no mums!

Elīna Veļa, LBB valdes locekle

Daina Girvaite, LBB valdes locekle

Krista Annija Lauberga, LBB valdes locekle

Ilona Skorodihina, LBB valdes locekle

Daiga Puķīte, LBB valdes locekle, LBB priekšsēdētājas vietniece

Dace Ūdre, LBB valdes locekle, LBB priekšsēdētājas vietniece





LBB sekretāre Kristīne Deksne

Paldies!



Sekojiet līdzi mūsu darbam un iesaistieties!

➔Tīmekļvietne www.bibliotekari.lv

➔“Facebook” lapa 

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

biedriba

➔E-pasts bibliotekarubiedriba@gmail.com

http://www.bibliotekari.lv
https://www.facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba/
mailto:bibliotekarubiedriba@gmail.com

