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Godājamie kongresa dalībnieki, dāmas un kungi! 
 
 Kongresa pamattēma ir "Brīva piekĜuve zināšanām: pastāvīga progresa 

veicināšana". Manuprāt, tā ir laba tradīcija savas konferences un kongresus nosaukt 

tāpat kā iepriekšējā gada lielākos starptautiskos bibliotekāru forumus, ko rīko IFLA, 

150 valstu bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas ăenerālkonferences. 

Pagājušajā gadā IFLA notika Zviedrijas pilsētā Gēteborgā, kur piedalījās arī liela 

bibliotekāru grupa no Latvijas.  

 Latvijas bibliotekāriem vajag iedvesmojošus nosaukumus, taču tiem jābūt 

sakĦotiem mūsu darba mērėos un uzdevumos, jāatbilst laika garam un jāparāda 

kongresa dalībniekiem, kā palīdzēt mūsu valstij. Latvijas Bibliotekāru biedrība – 

lielākā un vecākā bibliotekāru organizācija valstī - vienmēr ir izmantojusi šīs 

demokrātiskās tiesības un apvienojusi bibliotēku profesionāĜus un to atbalstītājus 

kopīgiem centieniem – kalpot izglītībai, kultūrai, sabiedrības attīstībai ne tikai savā 

darba vietā, bet arī brīvajā laikā ārpusstundu darbā, it visur rādot aktīvu nostāju un 

dedzību tajā, ko darām, lai bibliotēkas varētu veikt savu misiju! Redzot, cik daudz 

bibliotekāru ir ieradušies no visiem Latvijas novadiem, un tie nav tikai mūsu biedrības 

(538) biedri, bet visi citi, kas tic, ka kopā var paveikt daudz vairāk nekā katrs savā 

atsevišėajā darba vietā, sirdi iedvesmo cerība! Paldies jums par to!  

 Jūsu klātbūtne ir novērtējums divu dienu kongresa programmai, kura šogad 

iesāksim ar Pārskatu par tautas attīstību, ar ko iepazīstinās doktore Aija Zobena. Uldis 

ZariĦš no Nacionālās bibliotēkas runās par pakalpojumiem digitālajā vidē. Akcents 

mūsu kongresā ir amerikāĦiem, jums tiks piedāvāta Amerikas bibliotēku pieredze 

bibliotēku interešu pārstāvniecībā un pasaules kampaĦā @your library, jo pie mums 

viesojas Amerikas bibliotēku biedrības (ALA) Starptautiskās sadarbības departamenta 

vadītājs Maikls Doulings, nākošās dienas programmā redzat Mortensona centra 

projektus bibliotēku līderiem un inovatoriem, kas arī ir Amerikas iedvesmoti. 

Kongresā piedalīsies arī Lietuvas un Igaunijas bibliotekāru biedrību pārstāvji - 

prezidente Alina Jaskūniene un Asko Tamme, kā arī Helsinku pilsētas bibliotēkas 

projektu vadītāja Kristina Virtanen, kura runās par 2012.gada IFLA kongresu 
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Helsinkos. Mūsu pašu konsultatīvā sabiedriskā institūcija – Bibliotēku padome tās 

priekšsēdētājas Aijas Janbickas personā, iepazīstinās ar savu plašo darbības lauku 

bibliotēku sistēmas sakārtošanā un attīstībā, v/a Kultūras informācijas sistēmas ir ne 

vien viens no kongresa lielākajiem atbalstītājiem, bet ir saturiski nodrošinājusi 

rītdienas sesiju „Partnerība inovācijām”. Doktore Žaneta Jaunzeme-Grende skaidros 

jēdzienu „bibliotēka kā konkurētspējas akadēmija”, LNB Atbalsta biedrība apbalvos 

konkursa „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs!„ uzvarētājus, notiks vēlēšanas un 

atskaites kā jau tas kongresos paredzēts.  

Atšėirību no citiem kongresiem rada plakātu sesija, kurā savus darbu un projektus 

rāda LBB reăionālās nodaĜas, sekcijas, iniciatīvas grupas un citas bibliotēku atbalsta 

institūcijas, starptautiskās kultūras organizācijas – Gētes institūts, UNESCO LNK u.c. 

Trīs gados ir noticis kvalitatīvs lēciens, it kā mēs visi būtu sekojuši Aleksandrijas 

manifestam 2005 un ar savu darbu apliecinājuši, "... ka zināšanām ir izšėiroša nozīme 

ekonomikas progresā, bibliotēkas ir būtiskas tās izaugsmes plāniem, tās palīdz izprast 

tūkstošgades attīstības mērėus. Par spīti pieticīgajam atbalstam, bibliotēkas ir 

darījušas daudz vairāk, daudzkārt pārsniedzot ieguldījumus". Lai zināšanas kĜūtu par 

brīvi pieejamu kopēju labumu, bibliotēkas darīs daudz vairāk, kā no mums prasa, 

biedrošanās un pleca sajūta mums palīdz. Palīdz īstenot tiesiskumu, te es domāju 

tiesības uz informāciju, bērnu tiesības uz materiāliem izglītībai, uz drošu vidi, iespēju 

attīstīties, cilvēku piedalīšanos lēmumu pieĦemšanā, cīĦu pret smacējošo birokrātiju.  

10.kongress rosina atskatīties pagātnē, 1923.gads – biedrības dibināšana; 1989.gads – 

atkal atjaunošana. Īstais brīdis sveikt cilvēkus, kas ir Biedrības līderi, palīdzējuši tai 

augt un attīstīties: 1. priekšsēdētājs Aldis Ābele; 2.priekšsēdētājs – Kārlis Kr ēsliĦš; 

3.priekšsēdētāja – Silvija Lini Ħa; 4.priekšēdētāja – Anna MauliĦa un mūsu 

nenogurstošais ārvalstu aăents – Inese AuziĦa Smita, kuriem vēlētos pasniegt pirmās 

LBB biedra kartes un pierakstu blokus un pildspalvas, lai veidotos atmiĦu pieraksti. 

2013.gadā – LBB būs 90.gadi, būtu labi izdot grāmatu par Latvijas Bibliotekāru 

biedrības vēsturi.  

Lai mums visiem labs kongress!        

 


