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Latvijas Bibliotekāru biedrība

• Dibināta 1923. 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
• Kopš 1929. gada: Starptautiskās Bibliotēku asociāciju 

un institūciju federācijas (IFLA) locekle un Latvijas 
bibliotekāru pārstāvis šajā starptautiskajā 
organizācijā



LBB mērķi
• Saliedēt Latvijas bibliotekārus, aizstāvēt to profesionālās un 

ekonomiskās tiesības, un likumīgās intereses

• Panākt bibliotekārā darba kā kultūras sastāvdaļas prestiža 
paaugstināšanu

• Veicināt un pilnveidot bibliotēku darbu un akadēmisko un 
profesionālo bibliotekāro izglītību valstī

• Sekmēt bibliotēkzinātnes attīstību, tās ciešu un organisku saistību ar 
lietišķo praksi

• Aizstāvēt visa veida informācijas pieejamību un vērsties pret jebkādu 
tās ierobežošanu, cenzēšanu, filtrēšanu

• Sekmēt ārvalstu bibliotēku darba pozitīvās pieredzes apgūšanu, 
ieviešanu un popularizēšanu

• Veicināt sakarus ar ārvalstu bibliotekāriem un nozares 
profesionālajām organizācijām, aktīvi piedalīties IFLA un EBLIDA darbā



LBB darbības formas
• Piedalās bibliotēku darba un bibliotekārās izglītības attīstības politikas 

izstrādāšanā valstī

• Piedalās Latvijas kultūras, izglītības, politiskās un ekonomiskās dzīves 
norisēs, uztur sakarus ar nacionālajām un starptautiskajām kultūras un 
profesionālajām nevalstiskajām organizācijām un atbalsta to aktivitātes

• Organizē nacionālus un starptautiskus kongresus, konferences, 
priekšlasījumus, seminārus, konkursus, diskusijas, pētījumus, veicina 
bibliotēku darba pozitīvās pieredzes un progresīvo bibliotēkzinātnes
atziņu izplatību

• Sadarbojas ar kolēģiem ārvalstīs, īsteno divpusēju un daudzpusēju 
sadarbību ar citvalstu un starptautiskajām bibliotēku un kultūras 
organizācijām, uztur sakarus ar latviešu izcelsmes bibliotekāriem ārzemēs

• Attīsta uzņēmējdarbību un saimniecisko darbību un ienākumus izmanto 
statūtos noteikto mērķu sasniegšanai



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



LBB skaitļos (2017)

• Valde – 8

• Individuālie biedri – 385

• Institucionālie biedri – 50

• Reģionālās nodaļas – 4

• Tematiskās sekcijas – 7



LBB valde, 2017–2020

• Māra Jēkabsone, Latvijas 
Nacionālā bibliotēka

• Dace Ūdre, Latvijas Nacionālā 
bibliotēka

• Daiga Puķīte, Madonas novada 
bibliotēka

• Elīna Sniedze, Latvijas 
Universitātes Bibliotēka

• Ilona Skorodihina, Preiļu 
Galvenā bibliotēka

• Krista Annija Lauberga, Cēsu
Centrālā bibliotēka

• Daina Girvaite, Kuldīgas novada 
Pelču pagasta bibliotēka

• Madara Maslova-Konrāde, 
Bauskas Centrālā bibliotēka



Reģionālās nodaļas

• Vidzemes nodaļa

Vadītāja Olga Kronberga
Valmieras bibliotēka

• Latgales nodaļa

Vadītāja Inta Kušnere
Ludzas pilsētas galvenā 
bibliotēka

• Kurzemes nodaļa

Vadītājs Mārtiņš Lagzdons
Kursīšu pagasta bibliotēka-
informācijas centrs

• Zemgales nodaļa

Vadītāja Lāsma Zariņa
Jelgavas pilsētas bibliotēka



Tematiskās sekcijas
• Bērnu un skolu bibliotēku sekcija
Vadītāja Silvija Tretjakova, Latvijas Nacionālā bibliotēka
• Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcija
Vadītāja Kristīne Pabērza, Starptautiskā bibliotēku asociāciju 
un institūciju federācija (IFLA)
• Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcija
Vadītāja Jana Dreimane, Latvijas Nacionālā bibliotēka
• Jauno speciālistu sekcija
Vadītāja Elīna Sniedze, Latvijas Universitātes Bibliotēka
• Publisko bibliotēku sekcija
Vadītāja Antra Sprudzāne, Gulbenes bibliotēka
• Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcija
• Novadpētniecības sekcija



Informācija un kontakti

LBB tīmekļvietne http://www.bibliotekari.lv

LBB «Facebook» lapa

LBB «YouTube» konts 

LBB «Flickr» konts 

LBB «SlideShare» konts

http://www.bibliotekari.lv/
https://www.facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba
https://www.youtube.com/channel/UCSQenapd-cviYBH53Vt0bxw
https://www.flickr.com/photos/lbb_bildes/albums
https://www.slideshare.net/lbb_dokumenti


Attīstības un darba plāns, 2017–2020

• Mērķis: saliedēt bibliotekāro sabiedrību, 
motivēt profesionālajai pilnveidei, celt 
bibliotekāra profesijas prestižu un iestāties par 
adekvātu bibliotekāru darba novērtējumu

• Vērtības: atvērtība; profesionalitāte; radošums; 
pašcieņa; stabilitāte

• Darbības instrumenti: biedrības tīmekļa vietne 
un «Facebook» lapa; konferences u. c. nozares 
norises; projekti; informācijas veidošana un 
izplatīšana; aptaujas; sarunas; kampaņas; 
konkursi; pieredzes apmaiņas braucieni



Darbības virzieni

• Bibliotekāru sabiedrības saliedēšana

• Interešu aizstāvība

• Bibliotekāru motivācijas celšana

• Biedrības darbības pilnveide un attīstība



Bibliotekāru sabiedrības saliedēšana

• Vienot bibliotekārus, nostiprināt bibliotekāru 
kopības apziņu

• Popularizēt biedrību, veicināt piederības izjūtu 
biedrībai, celt biedru iniciatīvu

• Celt bibliotekāra profesijas prestižu un tēlu 
(Bibliotēku nedēļa; izcilāko, aktīvāko 
bibliotekāru godināšana; Karjeras dienas 
bibliotēkā)



Interešu aizstāvība

• Iestāties par bibliotēku interesēm, paust 
bibliotekārās sabiedrības viedokli 
starptautiskā, nacionālā un lokālā līmenī

• Prioritāte – atbalsts bibliotēkām Latvijas 
reģionos un adekvāts bibliotekāru atalgojums

• Skaidrot bibliotēku lomu un vietu sabiedrībā, 
palielināt izpratni par bibliotēkām, vairot 
sabiedrības atbalstu



Interešu aizstāvība

• Starptautiskā līmenī – darbojoties IFLA un EBLIDA

• Nacionālā līmenī – aizstāvot bibliotēku intereses 
Kultūras ministrijā, Latvijas Bibliotēku padomē, 
Latvijas Pašvaldību savienībā u. c.

• Lokālā līmenī – aizstāvot bibliotēku intereses 
sarunās ar pašvaldībām un politikas veidotājiem 
(reģionālā un individuālā aizstāvība – atzinumu 
sagatavošana un dalība sarunās ar lēmumu 
pieņēmējiem pēc biedru pieprasījuma)



Bibliotekāru motivācijas celšana

• Atbalstīt un piedalīties bibliotekāru profesionālajā 
pilnveidē

• Veicināt labākās pieredzes un inovāciju pārnesi 
(popularizēt labāko pieredzi un inovācijas –
Latvijas bibliotēku pieredzes popularizēšana tepat 
Latvijā, ārzemju pieredzes pārnese uz Latviju, 
Latvijas pieredzes popularizācija ārvalstīs)

• Iedvesmot bibliotekārus, aizraut ar idejām



Biedrības darbības pilnveide un attīstība

• Stiprināt reģionālās nodaļas; reorganizēt sekciju darbu

• Pilnveidot biedrības dokumentāciju

• Uzlabot biedrības komunikāciju (attīstīt biedrības 
tīmekļa vietni un pozicionēt to par centrālo biedrības 
komunikācijas rīku, turpināt darbību biedrības 
«Facebook» lapā, vairāk sniegt informāciju par to, ko 
dara valde un biedrība)

• Izvērst sadarbību ar citām nozares organizācijām 
(Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija, Latvijas Skolu 
bibliotekāru biedrība, ārvalstu bibliotekāru biedrības)



Kāpēc?

• Piederība

• Motivācija

• Prestižs (pašcieņa)

• Atbalsts

• Attīstība

• Iniciatīva

• Degsme



Kā?

• Kā LBB var saliedēt bibliotekāru 
sabiedrību?

• Kā LBB var veikt Latvijas bibliotēku 
interešu aizstāvību?

• Kā LBB var celt bibliotekāru motivāciju 
un kompetenci?




