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vēstures mozaīka (1923vēstures mozaīka (1923--1940)1940)
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� Bibliotekāru profesionālās organizācijas 

izveides priekšvēsture

Bibliotēku lietu veicināšanas biedrība 

(1912)(1912)

� Latvijas bibliotekāru biedrības galvenie 

darbības virzieni 20.-30. gados: 

personības, norises un risinājumi



viens no pirmajiem LBB dokumentiemviens no pirmajiem LBB dokumentiem



1. Latvijas bibliotekāru kongress                              1. Latvijas bibliotekāru kongress                              

(18.(18.--20.08.1923)20.08.1923)



Kārlim Kārlim EglemEglem izsniegtā kongresa dalībnieka izsniegtā kongresa dalībnieka 

kartekarte



1. kongresa tēmu loks1. kongresa tēmu loks

� atskats Latvijas bibliotēku un grāmatniecības vēsturē     
(T. Līventāls, J. Misiņš, A. Gulbis);

� aktuālais bibliotēku un grāmatniecības jomā:

- bibliotēku sistēmas izveide (T. Līventāls),

- bibliotēku krājuma kvalitāte (V. Caune),

- bibliotekāru izglītība un materiālais stāvoklis (R. Egle        - bibliotekāru izglītība un materiālais stāvoklis (R. Egle        

un E. Kalniņa),

- bibliotēku likumdošana (R. Egle),

- bērnu bibliotēkas (V. Caune),

- bibliotekārā prese (M. Stumbergs, T. Līventāls),

- pārskati par grāmatu ražu (K. Egle, R. Liepiņš, J. 

Vītoliņš)



1. kongresā par bibliotekāro izglītību runāja 1. kongresā par bibliotekāro izglītību runāja 

Rūdolfs EgleRūdolfs Egle



Bibliotēku padome (1924. gada 4. aprīlī)Bibliotēku padome (1924. gada 4. aprīlī)



igauņu bibliotekāri Rīgā (29.igauņu bibliotekāri Rīgā (29.--31.12.1924)31.12.1924)



igauņu bibliotekāri Rīgā IIigauņu bibliotekāri Rīgā II



ASV bibliotēku asociācija aicina LBB uz sadarbību ASV bibliotēku asociācija aicina LBB uz sadarbību 

(1926) (1926) 



Latvijas bibliotekāri iepazīst citvalstu Latvijas bibliotekāri iepazīst citvalstu 

bibliotēkasbibliotēkas



1929. gadā Latvijas bibliotekāru biedrība       1929. gadā Latvijas bibliotekāru biedrība       

kļūst par kļūst par IFLAIFLA loceklilocekli

15.-30. jūnijā ap 30 LBB delegātu piedalās 

Starptautiskās bibliotēku asociāciju un Starptautiskās bibliotēku asociāciju un 

institūtu federācijas (IFLA) 1. kongresā 

Romā 



1. Baltijas bibliotekāru kongress Rīgā 1. Baltijas bibliotekāru kongress Rīgā 

(12.10.1930)(12.10.1930)



1. Baltijas bibliotekāru kongress Rīgā 1. Baltijas bibliotekāru kongress Rīgā 

(13.10.1930)(13.10.1930)



pavisam iznāca 13 žurnāla numuri (1937pavisam iznāca 13 žurnāla numuri (1937--

1940) 1940) 



biedrības 15 gadu jubileja Rīgas pilsētas biedrības 15 gadu jubileja Rīgas pilsētas 

bibliotēkā (30.04.1938)bibliotēkā (30.04.1938)



uzaicinājums uz LBB pēdējo pilnsapulci                  uzaicinājums uz LBB pēdējo pilnsapulci                  

1940. gada 26.maijā1940. gada 26.maijā


