
Latvijas Bibliotekāru biedrības 
darbības atjaunošanas trīsdesmitgade

Aiga Pīķe

2020. gada 23. aprīlī
Latvijas bibliotekāru 13. kongresā “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”



2019. gada pētījums
Bakalaura darbā “Latvijas Bibliotekāru biedrība un profesionālie pieredzes apmaiņas 
pasākumi kopš darbības atjaunošanas” veikts apkopojums un analīze:

● LBB organizētie pasākumi (1989.–2018. gads)

● to tematika, apmeklētība, attīstība

● intervijas, dokumentu analīze, anketēšana



Dokumentu analīze
● Analizētie avoti: LBB arhīva dokumenti, nozares publikācijas un ziņas, profesionālie 

izdevumi

● Pasākumu aptvērums: kongresi, konferences, semināri, saieti (t. sk. vasaras skolas), 
profesionālie braucieni

● Dekāžu princips:

○ 1989.–1998. g.
○ 1999.–2008. g.
○ 2009.–2018. g.



1989–1998



1989.–1998. g.: Ikgadējie (pārskata) pasākumi
LBB atjaunošana:
● Trešais Latvijas bibliotekāru kongress 

(05.05.1989.)

● Rīgā, Latvijas republikāniskās arodbiedrību padomes 
Kultūras namā

● atjaunots LBB laikraksts “Bibliotekārs” (1937–1940)

● pirmais numurs – “Bibliotekārs. Latvijas Bibliotekāru 
biedrības 3. kongresa speciālizlaidums” (redaktore 
Ināra Klekere)

● visapmeklētākais šī perioda pārskata pasākums – 
pulcē 384 bibliotekārus



1989.–1998. g.: Ikgadējie (pārskata) pasākumi
3 kopsapulces, 3 konferences (kopš 1995. g.), 3 kongresi:

● 1992. g. – Latvijas bibliotekāru 4. kongress norisinājies decembrī (ierasti pavasara 
mēnešos februārī–maijā)

● 1993. g. – kopsapulce, iespējams, nav notikusi (nav rakstisku liecību)

● bieži norisinās bez lektoriem (ārvalstu lektori – Zviedrija, Norvēģija)

● aktuālais – finansējums, likumdošana, izglītība, profesionālie izdevumi, automatizācija



1989.–1998. g.: Bibliotēku nedēļas
1997. gadā aizsākta Latvijas Bibliotēku nedēļas tradīcija:

● 14.–18. aprīlis

● konkursi

● apaļā galda diskusijas

● pirmais Latvijas pagastu bibliotekāru kongress (idejas pirmsākumi 1996. g. aprīlī, 
valdes sēdē)

Tradīcija turpinās aizvien: http://www.bibliotekari.lv/?page_id=5588 

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


1989.–1998. g.: Pagastu kongresi
1997. gadā pirmo reizi norisinās Latvijas pagastu bibliotekāru kongress:

● tēma – “Pagasta bibliotēka 20. gadsimta beigās”

● 16.–17. aprīlis

● Jūrmalā, Sanatorijā “Marienbāde”

● Somijas vieslektors

● organizē sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

● pulcē gandrīz 200 pagastu bibliotekārus



1989.–1998. g.: Vasaras semināri
1998. gadā pirmo reizi norisinās Bibliotekāru vasaras seminārs:

● tēma – “Jaunie laiki bibliotēkās”

● 16.–17. aprīlis

● Dobeles rajonā, rehabilitācijas centrā “Tērvete”

● Lietuvas un Igaunijas vieslektori

● 53 dalībnieki



1989.–1998. g.: Starptautiskie pasākumi
● 20.–22.06.1991. Baltijas bibliotekāru 4. kongress (bija iecerēts 1941. gadā)

● 1991., 1992. g. – IFLA satelītkonference un seminārs

● 1993., 1994., 1995. g. – semināri (seminārnometne) sadarbībā ar Liebritānijas 
Bibliotekāru biedrību

● jauna tradīcija no 1993. gada – 1. Ziemeļvalstu–Baltijas bibliotekāru tikšanās 
(Jūrmalā, Ķemeros)

● u. c. semināri, zinātniskas konferences



1989.–1998. g.: Profesionālie braucieni
Sadarbība ar Stokholmas bibliotēkām:

● 1993. g. – brauciens uz Zviedriju (Stokholmas Universitātes, Stokholmas publiskā un 
Karaliskā bibliotēka)

● 1997. g. – brauciens uz Zviedriju (Stokholmas u. c. publiskās bibliotēkas)



1999–2008



1999.–2008. g.: Ikgadējie (pārskata) pasākumi
6 konferences, 4 kongresi:

● 2002. g. – Latvijas bibliotekāru 7. kongress veltīts IFLA 75. gadskārtai

● 2004. g. – LBB gadskārtējā 10. konferencē pulcējas 420 bibliotekāri 
(visapmeklētākais pārskata pasākums darbības atjaunošanas trīsdesmitgadē)

● aktuālais – tehnoloģijas, projekti, profesionālās organizācijas, reformas, izglītība



[1997.]–2008. g.: Pagastu kongresi
5 kongresi ar 2–3 gadu starplaiku:

● aprīlis/maijs

● Jūrmala/Rīga

● > 100 dalībnieki (1997. g. sasniedz 168)

● 16–30 lektori 
(bibliotekāri, pašvalību, ministriju pārstāvji u. c.)

● aktuālais – reģionālā reforma, attīstība, kultūra, 
politika, profesionālā izglītība



[1998.]–[2007.] g.: Vasaras semināri
9 semināri ik gadu (izņemot 2004. g.):

● norisinās reģionos – Dobeles, Tukuma, Kuldīgas, Gulbenes, Rīgas (Sigulda), 
Alūksnes, Jēkabpils, Ventspils, Tukuma rajoni

● noslēdzošais visapmeklētākais – 93 dalībnieki

● 6–33 lektori

● daudzveidīgas aktualitātes

● 2005.–2007. g. nosaukums – 
Bibliotēku vasaras mācībseminārs



1999.–2008. g.: Starptautiskie pasākumi
Sadarbība ar internacionālām organizācijām:

● EBLIDA (Eiropas Bibliotēku un informācijas izglītības un pētniecības asociācija)

● UNESCO (Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija)

● CELIP (Centrālās un Austrumeiropas valstu licenzēšanas informācijas platforma

Cieša sadarbība arī ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

Turpinātas tradīcijas gan organizējot Latvijā, gan apmeklējot ārvalstīs:

● Ziemeļvalstu–Baltijas bibliotekāru sanāksmes

● Baltijas bibliotekāru kongresi



1999.–2008. g.: Profesionālie braucieni
Gandrīz katru gadu (izņemot 2004. un 2005. g.):

● sadarbība ar tūrisma aģentūrām un ārvalstu bibliotēkām

● 2000., 2004. g. – brauciena atcelšana

● no 2006. g. jauna tradīcija – mācību brauciena apvienojums ar Latvijas un ārvalstu 
bibliotekāru kopsemināru

● galamērķi – Zviedrija, Norvēģija, Itālija, Vatikāns, Austrālija, Holande, Francija, 
Vācija, Šveice, Horvātija, Slovēnija, Ungārija, Dānija, Spānija, Grieķija



2009–2018



2009.–2018. g.: Ikgadējie (pārskata) pasākumi
7 konferences, 3 kongresi:

● 2009. g. – LBB 13. konference pulcē 76 bibliotekārus

● 2015. g. – Latvijas bibliotekāru 17. konference norisinās rudenī (vienlaikus ar 
Baltijas bibliotekāru 10. kongresu)

● plaša ārvalstu lektoru piesaiste – 2018. g. Latvijas bibliotekāru 19. konferencē 6!

● aktuālais – bibliotēku loma (attīstība, mūsdienīgums), tehnoloģijas, inf. sistēmas



2009.–2018. g.: Starptautiskie pasākumi
● 2 konferences sadarbībā ar IFLA, EBLIDA un NAPLE (Publisko bibliotēku pārvaldības 

organizāciju forums)

● darbseminārs projektā “Bibliotēku interešu pārstāvniecība Eiropas Savienībai” 
(Library Advocacy 4 EU)

● turpināta Baltijas bibliotekāru kongresu tradīcija (10. kongress vienlaikus ar LBB 
pārskata pasākumu)



2009.–2018. g.: Profesionālie braucieni
● 2009. gada brauciens uz Ēģipti un kopseminārs (organizēts divreiz!)

● velobraucieni:

○ 2012. g. – vietējā mērogā (Rīga–Allaži)
○ 2014. g. – starptautiskā mērogā un ne-konference (Preiļi–Kauņa, 

sadarbībā ar Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas bibliotekāriem)

● 2018. g. – tradīcijas atjaunošana, apmeklējot Dānijas bibliotēkas



Uzzini vairāk!
www.bibliotekari.lv   –>   Aktivitātes

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=4436 

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=4436


Paldies!

Aiga Pīķe

LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja
Sazināties: aiga.pike@gmail.com

mailto:aiga.pike@gmail.com

