
  

 

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA – 2012.gada 23.-29.aprīlis 

BIBLIOTĒKU INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBAS DIENA 

Ceturtdiena, 26.aprīlis, 11:00-16:00 

Tiešraide interneta portālā piesledzieslatvija.lv  

 

 „Bibliotēka man, es bibliotēkai” - PROGRAMMA 

            __  

ATKLĀŠANA (plkst. 11:00) 
Uzruna. Žaneta Jaunzeme-Grende, kultūras ministre 
Uzruna. Armands Magone, v/a „Kultūras informācijas sistēmas” direktors 
„Bibliotēka man, es bibliotēkai” – animācijas filmiņas pirmizrāde.  

Sandra Vīgante, projekta „Trešais tēva dēls” komunikācijas vadītāja 
Kristīne Pabērza, projekta „Trešais tēva dēls” ietekmes novērtēšanas speciāliste 

               
BIBLIOTĒKAS: JAUNAS TELPAS, JAUNI KONCEPTI  (plkst. 11:30) 
„21.gadsimta mazās gaismas pilis” (Jānis Dripe, LNB AB) 
Jaunās Latvijas publiskās bibliotēkas – bibliotēku un pašvaldību sadarbības rezultāts: 
Jaunklidža pieredze (Strenču novada izpilddirektors Aivars Auniņš, bibliotēkas vadītāja Līga Rābante) 
Kuldīgas pieredze (Kuldīgas nov. domes pr-ja Inga Bērziņa, bibliotēkas direktore Laima Ostele) 
Izaicinājumi, meklējot izpratni bibliotēkas telpu risinājumam (Limbaži bibliotēkas direktore Dzintra Justa) 
               
GAISMAS PILS ATBALSTAM (plkst. 12:30)  
Latvijas Nacionālā biblioteka sadarbībā ar LNB Atbalsta biedrību 
               
IESPĒJAS BIBLIOTĒKU DRAUGIEM (plkst. 13:00) 
„Skrienu uz bibliotēku” („Trešais tēva dēls”) 
Velotūre par bibliotēkām - Cycling for Libraries 2011 & 2012 (LBB JSS) 
„Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” (LNB Atbalsta biedrība, Silvija Tretjakova, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja) 
               
BIBLIOTĒKAS UN GRĀMATAS (plkst. 13:40) 
Nozares ekspertu viedokļi: 

Finansējums grāmatu iegādei. Situācija. Risinājumi.  
Darbs ar bibliotēku grāmatu krājumu.  
Grāmatu dāvinājumi. Informatīvi-izglītojoša informācija iedzīvotājiem, kas vēlas dāvināt grāmatas 
bibliotēkām. 

Bibliotēkas par zaļu Latviju jeb savu laiku nokalpojušo grāmatu liktenis (jauna iniciatīva sadarbībā ar „Līgatnes 
papīrfabriku”). 
„Morisa Lessmora kunga fantastiskās lidojošās grāmatas” (“The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore”) – 
animācijas īsfilma, ieguvusi Amerikas Kinoakadēmijas balvu Oskars kā labākā 2011.gada animācijas īsfilma 
               
PARTNERATTIECĪBAS, KAS VEICINA BIBLIOTĒKU ATTĪSTĪBU (plkst. 14:30) 
„Kraft Foods Latvija” par sadarbību ar bibliotēkām bērnu lasīšanas programmās un Valmieras bibliotēkas Bērnu 
apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa 
Mazais uzņēmējs kā bibliotēkas sadarbības partneris 
               
VAI BRĪVPRĀTĪGIE VAR PALĪDZĒT? (plkst. 15:00) 
„Rīga 2014”pieredze darbā ar brīvprātīgajiem (Ints Teterovskis, brīvprātīgo programmas vadītājs) 
Bibliotēku pieredze (Ulbrokas bibliotēkas vadītāja  Daiga Brigmane, Gulbenes bibliotēkas Reģionālā mācību centra 
vadītāja Sabīne Jefimova) 
               
Projektu konkursa „Latvijas kultūrvides TAKAS” uzvarētāju paziņošana (plkst. 15:40) 
NOSLĒGUMS (plkst. 15:50) 

 


