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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 tiesības un 
intereses

• Panākt bibliotekārā darba prestiža paaugstināšanu

• Veicināt un pilnveidot bibliotēku darbu un bibliotekāro 
izglītību

• Sekmēt bibliotēkzinātnes attīstību, tās saistību ar lietišķo 
praksi

• Aizstāvēt visa veida informācijas pieejamību

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

• Veicināt sakarus ar ārvalstu bibliotekāriem un nozares 
profesionālajām organizācijām



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 
Galvenā 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

Pieejams: http://www.bibliotekari.lv/?p=2581

http://www.bibliotekari.lv/?p=2581


Kāpēc?

• Piederība

• Motivācija

• Prestižs (pašcieņa)

• Atbalsts

• Attīstība

• Iniciatīva

• Degsme


