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• Latvijas Bibliotēku padomes gadagrāmata (1926,1932)

• Bibliotekārs: žurnāls bibliotēku darbiniekiem un 

Pirm ās Latvijas br īvvalsts 
izdevumi

• Bibliotekārs: žurnāls bibliotēku darbiniekiem un 
grāmatu mīļotājiem (1937 – 1940)



Latvijas Bibliot ēku padomes 
gada gr āmata
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Latvijas Bibliot ēku padomes 
gada gr āmata (1926, 1932)

• Izdevējs- Latvijas Bibliotēku padome, atbalsta Kultūras 
fonds

• Mērķis - “…vākt, apkopot un sistematizēt materiālus 
par Latvijas bibliotēkām, censties ievadīt bibliotēku 
kustību jaunā attīstības posmā, sekot ārzemju kustību jaunā attīstības posmā, sekot ārzemju 
bibliotēku politikai un likumdošanai, nodibināt sakarus 
ar ārzemju bibliotēku veicināšanas organizācijām, lai 
apmainītos ar informāciju un kopīgi risinātu ar 
bibliotēkām saistītos jautājumus”.  
(Priekšvārds. Latvijas Bibliotēku padomes gada grāmata. Rīga, 
1926) 



Latvijas Bibliot ēku padomes 
gada gr āmata (1932)

”Bibliotēku padome izdod šo rakstu krājumu, kurā tad 
arī galveno vietu ieņem bibliotēku statistikas pārskats 
uz 1931. gadu. Salīdzinot 1926. gada datus ar uz 1931. gadu. Salīdzinot 1926. gada datus ar 
tagadējiem, mūsu bibliotēku attīstībā redzams krietns 
progress. 



Latvijas Bibliot ēku padomes 
gada gr āmata (1932)

Tomēr ieskatoties lietā pēc būtības, jākonstatē zināms 
idejisks apsīkums. Latvijas pastāvības sākumā strauji 
ievadītā kustība nav gājusi dziļumā . Tas lieku reizi ievadītā kustība nav gājusi dziļumā . Tas lieku reizi 
spiež mūs šī krājuma rakstos atkārtot galvenos 
vēlējumus, ko esam izteikuši pirmajā Gada grāmatā.”

(Ievadvārdi. Latvijas Bibliotēku padomes gada grāmata. Rīga,1936) 
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Bibliotek ārs (1937-1940)

• Žurnāls bibliotēku darbiniekiem un grāmatu mīļotājiem

• Latvijas Bibliotekāru biedrības izdevums, redaktors 
Gustavs Šaurums

• Periodiskums 4 reizes gadā 



Bibliotek ārs (1937-1940)

“…tas  par savu mērķi ir spraudis bibliotēku un 
grāmatniecības lietas veicināšanu Latvijā. Mums tagad 
Latvijā ir vairāk nekā 1000 bibliotēku un ne mazāk 
bibliotekāru, tomēr daudziem no tiem bibliotēku bibliotekāru, tomēr daudziem no tiem bibliotēku 
vadīšanas un kārtošanas lietās trūkst vajadzīgo 
piedzīvojumu. Tādiem “Bibliotekārs” sniegs praktiskus 
norādījumus darba sekmīgai veicināšanai, cenšoties 
padziļināt viņu speciālo (bibliotekāro) izglītību. 



Bibliotek ārs (1937-1940)

• Dodot vietu domu izmaiņai žurnāla slejās, ceram 
panākt to, ka viens otrs bibliotekāra  dzīvē svarīgs 
jautājums tiks vispusīgi apgaismots no praksē vairāk 
piedzīvojušiem bibliotēku darbiniekiem, kas mazāk piedzīvojušiem bibliotēku darbiniekiem, kas mazāk 
piedzīvojušiem aiztaupīs dažu labu maldu ceļu 
bibliotēku darbā. Lai atvieglotu grāmatu iegādi, 
sniegsim jauniznākušo ieteicamo grāmatu sarakstu.” 
(Gaitu sākot. Bibliotekārs, Nr.1, 1937)



Un sākas viss no gala… 
1989-2013

• Bibliotekārs (1989-1991)
• Nota Bene (1992-1993)• Nota Bene (1992-1993)
• Es daru tā (1994-2000)
• Bibliotēkas pasaule (2000-2003)
• Bibliotēku Pasaule (2003-2012)



Bibliotek ārs (1989-1991)

• Latvijas Bibliotekāru biedrības 3. kongresa 
speciālizdevums. Atbildīgais par izdevumu Aldis 
Ābele, redaktore Ināra KlekereĀbele, redaktore Ināra Klekere

• LBB un LNB izdevums 



Bibliotek ārs (1989-1991)



Bibliotek ārs (1989-1991)



Nota Bene (1992 -1993) 

• Izdevējs –LNB un LBB

• Redaktore Antra Puriņa. Redkolēģijā vadošie LNB 
speciālisti: Ināra Klekere, Silvija Liniņa, Aldis Ābele, 
Raimonds Vanags



Nota Bene (1992-1993)

• Mērķis - turpināt  LBB žurnāla “Bibliotekārs” tradīcijas.
Publicēt rakstus par Latvijas bibliotēku darba 
jautājumiem, aktualizēt Latvijas un ārzemju bibliotēku 
sadarbību, informēt par bibliotēku darbinieku sadarbību, informēt par bibliotēku darbinieku 
kongresiem, konferencēm, semināriem un citām 
aktualitātēm.



Nota Bene: speci ālizdevums 
(1992-1993)  



Nota Bene (1992 -1993)  



Nota Bene (1992 -1993) 



Es daru t ā (1994-2000)

• Izdevējs Latvijas Nacionālās bibliotēkas  Bibliotēku 
dienests, BD vadītāja Dzidra Šmita, atbildīgā par 
izdevumu Inta Sallinene, redaktore Zinta Geršmane

• Uzdevums – iepazīstināt ar Latvijas un ārzemju  
bibliotēku darba pieredzi, sniegt bibliogrāfiskus 
sarakstus, metodiskus ieteikumus, teorētiskus rakstus, 
lekciju konspektus, bibliotēku darbinieku atmiņas, 
intervijas, lasītāju vērtējumus. 



Es daru t ā (1994-2000)



Es daru t ā un 
Bibliot ēkas pasaules burtu laidieni

• A - Latvija publisko bibliotēku Novadpētniecības 
konkursa materiāli

• B - Novadpētniecības darbs
• C - Informācijas pakalpojumi, bibliografēšana• C - Informācijas pakalpojumi, bibliografēšana
• D - Latviešu bibliogrāfijas vēsture
• E - Datu apstrāde UK MARC formātā
• F - Bibliotēku automatizācija   
• G - Bibliotēku fondi un katalogi 



Es daru t ā – A, B, C, D, E
Bibliot ēkas pasaule – F, G



Bibliot ēkas pasaule 
(2000-2003)

• “Es daru tā“ pāraug “Bibliotēkas pasaulē”

• LNB Bibliotēku attīstības institūta izdevums

• “Bibliotēkas pasaule” Nr. 14- 24 un F, G burtu laidieni 



Bibliot ēkas pasaule 
(2000-2003 )



Bibliot ēku Pasaule
(2003-2012)

• Redkolēģija: LNB direktors Andris Vilks, LNB Reto 
grāmatu un rokrakstu nod. vad. Ināra Klekere, LNB 
BAI vadītāja LBB prezidente Anna Mauliņa, RCB BAI vadītāja LBB prezidente Anna Mauliņa, RCB 
direktore Dzidra Šmita, Rīgas Juridiskās augstskolas 
bibliotēkas vadītāja Ligita Vasermane 

• Redakcija:  galv. red. A.Mauliņa, red. J.Dreimane, 
red., atbildīgā sekretāre M.Petriņa, datorgrafika 
G.Lūse



Bibliot ēku Pasaule
(2003-2012)

• “Jūsu priekšā žurnāla “Bibliotēku Pasaule” kārtējais 
numurs. Kārtējais un reizē jauns.No publisko 
bibliotēku pasaules pārtapis par Latvijas bibliotēku bibliotēku pasaules pārtapis par Latvijas bibliotēku 
pasauli, sniedzot ieskatu arī globālajā bibliotēku 
pasaulē.”

(Redkolēģijas sleja. Bibliotēku Pasaule,  Nr. 25, 2003)



Bibliot ēku Pasaule 
(2003-2008 Nr. 26-44) 



Bibliot ēku Pasaule elektroniski
(2009-2012, Nr. 45-57)  



Rīgas Centr ālās bibliot ēkas 
(RCB) izdevumi

• Rīgas Centrālās bibliotēkas informatīvais izdevums • Rīgas Centrālās bibliotēkas informatīvais izdevums 
“Jaunās Vēstis” (2001…)

• “Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata” (2003…) 



Jaunās Vēstis (2001…)



Jaunās Vēstis (2001…) 

• Pieejams RCB mājas lapā www.rcb.lv

• Izdevuma sastādītāja  RCB Bibliotēku dienesta • Izdevuma sastādītāja  RCB Bibliotēku dienesta 
galvenā speciāliste Aiga Cakule

• Periodiskums  reizi mēnesī 12 gadu garumā

• Rakstus un informāciju iesūta  RCB un filiālbibliotēku 
darbinieki 



Rīgas Centr ālās bibliot ēkas 
gadagr āmata (2003…) 



Rīgas Centr ālās bibliot ēkas 
gadagr āmata

• Redkolēģija  starptautiska: Adolfs Knolls  (Čehija), 
Krista Talvi (Igaunija), Dzidra Šmita (RD Izglītības, 
kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes 
priekšniece), Doloresa Veilande (RCB direktore), 
Andra Vīta( RCB direktora vietniece), Daiga Bērziņa 
(RCB BD vadītāja), Inta Sallinene (RCB BD galvenā 
speciāliste)

• Sastādītāja Inta Sallinene, redaktore Agra Turlaja, 
korektore Zinta Geršmane



Rīgas Centr ālās bibliot ēkas  
gadagr āmata (2003 …)

• Gadagrāmatas top  ar Rīgas Domes atbalstu, tā  ir  
iekļauta RCB kārtējā gada budžetāiekļauta RCB kārtējā gada budžetā

• Gadagrāmata ir  RCB prezentācijas izdevums, to 
nevar nopirkt, bet var saņemt kā dāvanu

• Sagatavošanā “Rīgas Centrālās bibliotēkas 
gadagrāmata, 2012”



Rīgas Centr ālās bibliot ēkas 
gadagr āmatas, 2011  atv ēršana:
redkol ēģija un autoru kolekt īvs 



Paldies par uzmanību! 


