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Latvijas Bibliotekāru biedrība
 Kas tā ir un kāpēc ir vērts tajā iesaistīties

Māra Jēkabsone
LBB valdes priekšsēdētāja bibliotekarubiedriba@gmail.com 
LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre mara.jekabsone@lnb.lv 
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Latvijas Bibliotekāru biedrība

Dibināta 1923. gadā; atjaunota 1989. gadā

Suverēna brīvprātīga profesionāla organizācija, kas uz kopēju 
interešu pamata apvieno personas, kas saistītas ar bibliotēku darba 
praksi, teoriju, darba organizāciju, kā arī personas, kas darbojas 
saskarnozarēs vai citās jomās

Darbības pamats: biedrības statūti

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=15


2023. gadā LBB 100
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Latvijas Bibliotekāru biedrība

Lielākā nevalstiskā profesionālā bibliotēku nozares organizācija Latvijā

397 individuālie biedri; 78 institucionālie biedri ar 93 filiālbibliotēkām

IFLA biedre no 1929. gada; EBLIDA biedre no 2007. gada
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Bibliotēku nozares NVO Latvijā

Latvijas Bibliotekāru biedrība

Latvijas Akadēmisko bibliotēku 
asociācija

Latvijas Skolu bibliotekāru 
biedrība

Latvijas Bibliotekāru izglītības 
apvienība
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LBB mērķi

Saliedēt Latvijas bibliotekārus, aizstāvēt to tiesības un intereses

Panākt bibliotekārā darba un profesijas prestiža paaugstināšanu

Veicināt bibliotēku darba un bibliotekārās izglītības attīstību

Iestāties par visa veida informācijas pieejamību

Sekmēt inovāciju un pozitīvās pieredzes apgūšanu, ieviešanu un 
popularizēšanu bibliotēku darbā
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LBB darbības formas

Līdzdalība bibliotēku jomas politikas izstrādāšanā valstī

Konferenču, semināru, konkursu, diskusiju organizēšana

Labākās bibliotēku darba prakses un progresīvo nozares atziņu 
izplatīšana

Sadarbība ar citvalstu un starptautiskajām bibliotēku un kultūras 
organizācijām



LBB
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LNB
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LBB priekšsēdētāji

Teodors Līventāls

Voldemārs Caune

Mārtiņš Stumbergs

Arturs Eglīte

Aldis Ābele

Kārlis Krēsliņš

Silvija Liniņa

Anna Mauliņa

Silvija Tretjakova

Kristīne Pabērza

Uldis Zariņš

Māra Jēkabsone
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LBB valde

Biedru ievēlēta biedrības izpildinstitūcija 
astoņu valdes locekļu sastāvā
Darbs valdē ir pilnībā brīvprātīgs (bez 
atalgojuma)
Darbs komandā
Biedrības darbā var iesaistīties ikviens 
biedrs!
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Reģionālās nodaļas

Vidzemes nodaļa

Zemgales nodaļa

Kurzemes nodaļa

Latgales nodaļa

? Rīgas/Pierīgas nodaļa

? Sēlijas nodaļa
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Sekcijas

Jauno speciālistu sekcija

Novadpētniecības sekcija

Bērnu un skolu bibliotēku sekcija

Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcija

Bibliotēku mārketinga sekcija
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Informācija un kontakti

LBB tīmekļvietne

http://www.bibliotekari.lv

LBB “Facebook” lapa

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

http://www.bibliotekari.lv/
https://www.facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba
https://www.facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba


Grupu darbs. Stereotipi par bibliotekāriem

1–2 stereotipi par bibliotekāriem
Apraksta shēma:
➾ stereotips
➾ tā saturs, izpausmes, pamatojums, personīgā pieredze (ja ir)
➾ ieteikumi, kā mazināt šo streotipu un tā ietekmi

Laiks: 5 min
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Latvijas Bibliotēku festivāls

Latvijas bibliotekāru konference/kongress

LBB biedru kopsapulce/kongress

Bibliotēku ideju tirgus

LBB sekciju sapulces

Citas aktivitātes

LBB Gada balva

➾ Gada bibliotekārs

➾ Gada bibliotēka

➾ Gada notikums



Svinēsim bibliotēkas!
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Arī tiešsaistē – jeb – Covid-19 nav šķērslis!
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Bibliotekāru modes diena
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Latvijas bibliotekāru modes skate
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Video
Foto

https://www.youtube.com/watch?v=9ZYpxg-HMjg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-MR3c2OJM-_b5ddPy6XQLCO3AmNEaYMBEn8VlWIkZ5lOjhXz_6h9uHZQ
https://www.flickr.com/photos/lbb_bildes/albums/72157708692570194?fbclid=IwAR36JxK25hOl5oGWbEN_oj2zooBDe_FFXf9gFUFh1N4dCQ49mMoy1fC0G3k
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#bibliotekārumode



#bibliotekārumode
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Kurš strādā – tiek pamanīts
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Citas aktivitātes

Pieredzes apmaiņas braucieni uz 
ārvalstīm

Sekciju un reģionālo nodaļu 
pasākumi un aktivitātes

Dalība reģionāla, nacionāla un 
starptautiska mēroga pasākumos

Bibliotēku interešu aizstāvība

Dalība Latvijas Bibliotēku 
padomē, nozares darba grupās

Komunikācija ar bibliotekāriem, 
nozares politikas veidotājiem, 
masu medijiem



Bibliotēku interešu aizstāvība

Aicinājums Latvijas 
bibliotēku tīkla attīstībai 
(16.04.2019.)

Dalība NAP2027 izstrādes 
darba grupā “Kultūra un 
sports aktīvai un pilnvērtīgai 
dzīvei” (2019)
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Dalība Ķīpsalas Grāmatu izstādē
2020
LBB stends un konference-diskusija
Mērķis: popularizēt “3td e-GRĀMATU bibliotēku”, citādu 
lasīšanas pieredzi un modernus bibliotēku pakalpojumus
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Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss

Atjaunināts
2020. gada 23. aprīlī

Kodekss un plašāka 
informācija
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http://www.bibliotekari.lv/?page_id=9518
http://www.bibliotekari.lv/?page_id=9518


Pieredzes apmaiņas braucieni

Bavārija (2019)
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Dānija (2018)
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LBB bibliotekāru pārgājiens

2018 
Pāvilosta–Jūrkalne 
gar jūras stāvkrastu

2019 
Krāslava–Krauja gar 
Daugavas lokiem
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LBB bibliotekāru pārgājiens

2021

Skrīveri–Ogre–Ikšķile



LBB velobrauciens
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2020 Jelgava–Svēte–Zaļenieki–T
ērvete–Jelgava



Komanda “Bibliotekāres” Sieviešu rallijā
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Kā iesaistīties?

Brīvprātīgais darbs

➾ praktiski darbi

➾ organizatoriski darbi

➾ satura darbi

Darbs sekcijās un reģionālajās 
nodaļās

Aktivitāšu un ideju

➾ iniciēšana

➾ īstenošana

Bibliotēku nedēļa

Projekti
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Kā kļūt par biedru?

Biedrībā var iestāties jebkura fiziska 
vai juridiska persona, iesniedzot 
rakstisku pieteikumu biedrības valdei 
vai reģionālajai nodaļai

Pieteikuma veidlapas sk. LBB 
tīmekļvietnē

LBB biedra naudas apjoms gadā 
individuālajiem biedriem 7,00 EUR

Iestāšanās maksa jaunajiem biedriem 1 % 
no mēneša algas pēc nodokļu nomaksas

Iestāšanās gadā maksājama tikai 
iestāšanās nauda!

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=20


“
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Uzrakstot iesniegumu, 
no biedra naudas 
atbrīvoti nestrādājoši 
studenti bibliotekāra 
profesijai atbilstošā 
studiju programmā



Kāpēc?Piederība

Motivācija

Prestižs (pašcieņa)

Atbalsts

Attīstība

Pašrealizācija (sasniegumi)

Iniciatīva

Degsme

40
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“
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Vēlies 
pievienoties? 

Laipni lūgti LBB 
klubiņā! :)
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Aiga Pīķe
LBB JSS vadītāja 
aiga.pike@gmail.com 

mailto:aiga.pike@gmail.com


Par mani: studijas (1)

Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultāte
bakalaura studiju programma “Informācijas pārvaldība” 
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Par mani: darba pieredze (1)

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
filiālbibliotēka “Avots”
vecākā → galvenā bibliotekāre
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Par mani: ceļš LBB (1)

⬗ Kursa darbs
⬗ Studiju prakse biedrības arhīvā
⬗ Bakalaura darbs
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Par mani: ceļš LBB (2)

⬗ Brīvprātīgais darbs
⬗ Dalība pasākumos
⬗ Turpinās darbs ar arhīvu, publicitāte par to
⬗ Jauno speciālistu sekcija
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Par mani: darba pieredze (2)

Latvijas Nacionālā arhīva
Institūciju dokumentu un arhīvu 
pārvaldības departaments
vecākā eksperte
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Par mani: studijas (2)

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
maģistra studiju programma “Bibliotēkzinātne un informācija” 
2. kursa studente
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Par mani: ceļš LBB (3)

⬗ Maģistra darbs



“

52

Esiet aktīvi, 
izrādiet iniciatīvu 

un tiksiet pamanīti!

✩



Jauno speciālistu sekcija
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Aiga Pīķe
LBB JSS vadītāja 
aiga.pike@gmail.com 

mailto:aiga.pike@gmail.com


Jauno speciālistu sekcija

Jauni domāšanas veidā, 
jauni bibliotēku nozares pieredzē!
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Kas ir JSS?

Vieta, kur profesionāli attīstīties, pielietojot savus talantus un spējas. 

Misija – veicināt bibliotēku un infromācijas nozares attīstību un prestiža 
celšanu, sniedzot jaunajiem speciālistiem vislabākās iespējas profesionālajai 
izaugsmei.
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Darbības virzieni

⬗ Nozares speciālistu informēšana par bibliotēku un informācijas nozares, 
kā arī saskarnozaru aktualitātēm.

⬗ Latvijas jauno speciālistu kustības pārstāvniecība sabiedrībā.
⬗ Nozares, saskarnozaru un starptautiskā sadarbība.
⬗ Profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana.
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JSS skaitļos

⬗ 2009–2021 (12 gadi)
⬗ 3 vadītājas
⬗ ~ 40 biedri
⬗ 2012. g. pirmo reizi notiek 4CanGurus un Libday
⬗ 5 4CanGurus 
⬗ 11 Libday (Viena diena bibliotēkas dzīvē) 10 gadus 
⬗ 34 bibliotekāri no 19 valstīm 

(e-grāmata “Bibliotekāri apkārt pasaulei”)
⬗ 5 biedru semināriem (2016., 2017., 2019. g.)
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Viena diena bibliotēkas dzīvē jeb Libday

#LibdayLV_2021
...       

#LibdayLV_2012
#Libday8 (2012)

139* dalībinieki – kultūras institūcijas
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Karte: https://lbbjss.wordpress.com/dalibnieku-karte/ * Līdz 2020. gadam (ieskaitot)

https://lbbjss.wordpress.com/dalibnieku-karte/


Viena diena bibliotēkas dzīvē jeb Libday
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Karte: https://lbbjss.wordpress.com/dalibnieku-karte/ 

https://lbbjss.wordpress.com/dalibnieku-karte/


Viena diena bibliotēkas dzīvē jeb Libday

⬗ Tvīti, dienasgrāmatas, fotogrāfijas, video…
⬗ Bibliotekāru ikdiena
⬗ Jebkurš darbs/uzdevums
⬗ Profesijas “noslēpumi”
⬗ Priekšstats lietotājiem
⬗ Bibliotēku tēls
⬗ Iedvesmošanās
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Konference 4 CanGurus
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https://lbbjss.wordpress.com/4cangurus/ 

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


Konference 4 CanGurus

4
Četri lektori, “for” (vārda locīšanai – jaunajiem speciālistiem)

Can
Varēt

Guru (sanskritā गुरू)
Skolotājs, speciālists, nozares praktiķis
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4
 

Can
 

Guru (sanskritā गुरू)



Konference 4 CanGurus

⬗ Pieredzes apmaiņa
⬗ Praktiskas zināšanas
⬗ Aktuāli jautājumi
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Konference 4 CanGurus

2012 – Rīgā 
2014 – Preiļos (Latgalē)
2016 – Ventspilī (Kurzemē)
2018 – Jelgavā (Zemgalē)
2020 – tiešsaistē (Vidzemē 

→ visā Latvijā!)
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Baltijas jauno speciālistu tikšanās (1)
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2018. g. 2019. g.



Baltijas jauno speciālistu tikšanās (2)
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2020. g. 2021. g.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8asdePokxxJ1
fuzx6NSyV4DjXMhGhlfN 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8asdePokxxJ1fuzx6NSyV4DjXMhGhlfN
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8asdePokxxJ1fuzx6NSyV4DjXMhGhlfN
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Jauno speciālistu sekcijas blogs

https://lbbjss.wordpress.com/ 

https://lbbjss.wordpress.com/


Laipni aicināti ielūkoties:
www.bibliotekari.lv 

(Sekcijas –> Jauno speciālistu sekcija)
lbbjss@gmail.com 
lbbjss.wordpress.com 
facebook.com/lbbjss 

instagram.com/lbb_jss
twitter.com/lbbjss 
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http://www.bibliotekari.lv
mailto:lbbjss@gmail.com
http://www.lbbjss.wordpress.com
http://www.facebook.com/lbbjss
https://www.instagram.com/lbb_jss/
https://twitter.com/lbbjss


Grupu darbs
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⬗ 4–5 vārdi, kas saistīti ar bibliotēku, bibliotekāriem
◇ A 
◇ B
◇ C
◇ O
◇ T
◇ S

⬗ Laiks: 2–3 minūtes



BOBCATSSS
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⬗ Ikgadējs bibliotēkzinātnes un informācijzinātnes (BIZ) simpozijs
⬗ Rīko vismaz divas universitātes
⬗ Studenti citiem studentiem un pasniedzējiem
⬗ Piedalās esošie un topošie nozares speciālisti no visas pasaules

Kas ir BOBCATSSS?



BOBCATSSS aizsākumi

⬗ 1993. g. Amsterdamas Universitāte
⬗ Studiju uzdevums
⬗ Ruds Brens (Ruud Bruyns) – simpozija 

“tēvs”
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BOBCATSSS & Latvija

⬗ 2000. g. Krakovā (Polija) – pirmo 
reizi piedalās dalībnieki no Latvijas 

⬗ 2004. g. Latvijā – 
Latvijas Universiāte (LU) sadarbībā 
ar Burosas Universitāti (Zviedrija)

⬗ 2018. g. Latvijā – LU sadarbībā ar 
Etveša Loranda Universitāti 
(Ungārija)
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2018. g.
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⬗ 2020. g. 22.–24. janvārī
⬗ Parīzes piepilsētā Champs-sur-Marne
⬗ “Informācijas pārvaldība, viltus ziņas un 

dezinformācija”

BOBCATSSS 2020 Francijā
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https://lbbjss.wordpress.com/2020/02/04/francija-aizvadits-28-starptautiskais
-bibliotekzinatnes-un-informacijas-zinatnes-simpozijs-bobcatsss-2020/ 

Antra Upeniece ar referātu 
“Academic Honesty in Humanities in Latvia: 
Reporting Mistakes of Academic Publications”

Aiga Pīķe ar referātu 
“Statistical Disinformation in the 

Library Association of Latvia Reports”

Latvijas dalība BOBCATSSS 2020 Francijā

https://lbbjss.wordpress.com/2020/02/04/francija-aizvadits-28-starptautiskais-bibliotekzinatnes-un-informacijas-zinatnes-simpozijs-bobcatsss-2020/
https://lbbjss.wordpress.com/2020/02/04/francija-aizvadits-28-starptautiskais-bibliotekzinatnes-un-informacijas-zinatnes-simpozijs-bobcatsss-2020/
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⬗ 2021. g. 21.–22. janvārī
⬗ Tiešsaistē (plānots Portu)
⬗ “Digitālā transformācija”
⬗ Organizēja 3 universitātes – Portugālē, Spānijā, Bulgārijā

BOBCATSSS 2021  Portugālē  tiešsaistē

https://bobcatsss2021.sciencesconf.org/ 

https://bobcatsss2021.sciencesconf.org/


MIC (Mini Information Conference)
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⬗ Bezmaksas tiešsaistes konference, pēc-BOBCATSSS pasākums
⬗ Pirmo 2021. g. 24. aprīlī organizē studenti no Norvēģijas
⬗ Par projektiem un pētījumiem BIZ jomā
⬗ Pulcējas:

◇ studenti
◇ skolotāji, pasniedzēji
◇ pētnieki
◇ profesionāļi, praktiķi

https://mic2022.sciencesconf.org/ 

https://mic2022.sciencesconf.org/
https://www.facebook.com/miniinformationconference
https://twitter.com/miniinfocon
https://www.linkedin.com/company/miniinformationconference/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/miniinformationconference/
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https://youtu.be/Nf36YGv-edE BOBCATSSS aktīvie dalībnieki 
no Norvēģijas

http://www.youtube.com/watch?v=Nf36YGv-edE
https://www.bobcatsss.nl/
https://youtu.be/Nf36YGv-edE


BOBCATSSS 2022 Ungārijā
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https://konferencia.unideb.hu/en/BOBCATSSS2022 

⬗ 2022. g. 23.–25. maijā
⬗ Debrecenā un tiešsaistē
⬗ “Datu un informācijas zinātne”
⬗ Organizē:

◇ Ungārija: University of Debrecen
◇ Vācija: University of Applied Sciences and Arts Hannover

https://konferencia.unideb.hu/en/BOBCATSSS2022
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“Datu un informācijas zinātne” apakštēmas (1)
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https://konferencia.unideb.hu/en/BOBCATSSS2022 

Datu zinātne (data science):
⬗ Scientometrics
⬗ Knowledge Discovery for Decision and Policy Making
⬗ Information and Data Literacy
⬗ Data Privacy and Security
⬗ Scientometrics, Bibliometrics
⬗ Big Data and Data Mining
⬗ (Responsible) Artificial Intelligence
⬗ Data Visualization
⬗ Presentation of Data and Information in Virtual Spaces
⬗ Data Science and Cognitive Infocommunications (CogInfoCom)
⬗ Human-Computer Interaction and Data Science
⬗ Intelligent Knowledge Production

https://konferencia.unideb.hu/en/BOBCATSSS2022


“Datu un informācijas zinātne” apakštēmas (2)
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https://konferencia.unideb.hu/en/BOBCATSSS2022 

Atvērtība (openness):
⬗ Open Science, Open Access and Knowledge Justice
⬗ Open (Government) Data
⬗ FAIR Data
⬗ Semantic Web and Linked Open Data
⬗ Citizen Science and Collaborative Knowledge Production
⬗ Sustainability

https://konferencia.unideb.hu/en/BOBCATSSS2022


“Datu un informācijas zinātne” apakštēmas (3)
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https://konferencia.unideb.hu/en/BOBCATSSS2022 

Institucionālā loma (institutional roles):
⬗ Tools, Techniques and Applications of Data Science
⬗ Information Management
⬗ Development of Data and Information Services
⬗ The Role of Libraries and Librarians in the Data Science Movement
⬗ Data Science from the Knowledge Management Perspective
⬗ Data Science in Education and Training
⬗ Training for Data and Information Scientists
⬗ Knowledge and Skills of the Data Professionals

https://konferencia.unideb.hu/en/BOBCATSSS2022


Grupu darba turpinājums
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⬗ Izvēlēties 1–2 no uzrakstītajiem vārdiem un sasaistīt ar 
tēmu “Datu un informācijas zinātne”

⬗ Laiks: 2–3 minūtes

B O B C A T S S S



Solim tālāk
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⬗ Konkretizēt, sašaurināt – izvēlēties noteiktu aspektu
⬗ Kādēļ tas ir aktuāli šobrīd / mūsu reģionā, valstī, pilsētā, ... / noteiktā 

sabiedrības grupā / u. tml.?
⬗ Ko šajā aspektā būtu iespējams apzināt, izpētīt?
⬗ Ar kādiem paņēmieniem to būtu iespējams izpētīt?

B O B C A T S S S



Kas jādara, lai piedalītos?

87

* Precīzāka informācija vēl tiks publicēta, skatīt šeit: https://konferencia.unideb.hu/en/BOBCATSSS2022 

⬗ Jāizdomā tēma
⬗ Jāizvēlas veids, kādā piedalīties:

◇ referāts
◇ plakāts 
◇ pecha-kucha (20 slaidi x 20 minūtes)
◇ darbnīca (workshop)

⬗ Jāuzraksta kopsavilkums (abstract)
⬗ To jāiesniedz laikā no š. g. oktobra līdz 2022. g. janvāra sākumam * 

https://konferencia.unideb.hu/en/BOBCATSSS2022


Kopsavilkums (abstract)
⬗ Visām pieteikuma formām
⬗ Temata apraksts, problēma, mērķis – par ko, 

kādēļ būtiski?
⬗ Inovācija – kas atšķir no citiem?
⬗ Īss metodoloģijas apraksts – kā noskaidros?
⬗ Petāmie jautājumi – kādā aspektā?
⬗ Paredzamie rezultāti – ko noskaidros?
⬗ Akadēmiskais stils
⬗ Atsauces atbilstoši APA
⬗ Angļu valodā
⬗ Viens vai vairāki autori

88

~ 200–300 vārdi, organizatoru izstrādātā veidnē * 

* Precīzāka informācija vēl tiks publicēta, skatīt šeit: 
https://konferencia.unideb.hu/en/BOBCATSSS2022 

https://konferencia.unideb.hu/en/BOBCATSSS2022
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Ieskatam par referāta apjomu
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MIC (Mini Information Conference)
2022. g. 16. novembrī

https://mic2022.sciencesconf.org/
& 

https://www.facebook.com/events/529382671759551/ 

https://www.facebook.com/events/529382671759551/
https://mic2022.sciencesconf.org/
https://www.facebook.com/events/529382671759551/


Paldies!
Laipni aicināti 

pievienoties LBB!
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www.bibliotekari.lv
www.lbbjss.wordpress.com

bibliotekarubiedriba@gmail.com 
lbbjss@gmail.com 

mara.jekabsone@lnb.lv
aiga.pike@gmail.com 

http://www.bibliotekari.lv
http://www.lbbjss.wordpress.com
mailto:bibliotekarubiedriba@gmail.com
mailto:lbbjss@gmail.com
mailto:mara.jekabsone@lnb.lv
mailto:aiga.pike@gmail.com

