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LBB statūtu 6. nodaļa
«Biedrības tematiskās sekcijas»

Sekcijas veido atsevišķu bibliotekārā darba virzienu 
attīstībai, bibliotēku veidu akcentēšanai un bibliotēku 

speciālistu grupu saliedēšanai.

Katrs biedrības biedrs var brīvi izvēlēties sekciju, kurā 
iestāties, kā arī darboties vairākās sekcijās vienlaikus.



Vēsturiski (1923–1940)

Bibliogrāfijas 
sekcija

Bibliotēku 
vēstures 
sekcija

Bibliotēku 
tehnikas 
sekcija

Bibliotekārās 
izglītības 
sekcija

Tūrisma un 
ekskursiju 

sekcija

Sekcija 
sadarbībai 

ar radiofonu



Pēc biedrības atjaunošanas

Bibliogrāfijas sekcija ➔ Kataloģizācijas sekcija

Automatizācijas sekcija ➔ Publisko bibliotēku sekcija

Profesionālās izglītības sekcija

Bērnu un skolu bibliotēku sekcija

Novadpētniecības sekcija

Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcija

Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcija

Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcija

Jauno speciālistu sekcija

Bibliotēku attīstības sekcija



Iespēja tikties 17. aprīlī
plkst. 14.00–15.30 klātienē!

Konferenču centra

telpa 075
Jauno speciālistu sekcijas sapulce

Konferenču centra

telpa 081 A
Novadpētniecības sekcijas sapulce

Konferenču centra

telpa 076
Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas sapulce

Konferenču centra

telpa 074

Grāmatniecības un bibliotēku vēstures 

sekcijas sapulce

Konferenču centra

telpa 081 B
Bibliotēku attīstības sekcijas sapulce



Bērnu un skolu bibliotēku sekcija

Sekcijas darbības konceptuālais ietvars:
SADARBĪBA, ATBILDĪBA, ATBALSTS UN KOMUNIKĀCIJA

Vadītāja Aija Jankava
Olaines 1. vidusskola



Novadpētniecības sekcija

Sekcijas galvenais mērķis: sabiedrības iesaiste 
novadpētniecībā, novadpētniecības darba 
bibliotēkās un visu novadpētniecībā iesaistīto 
bibliotekāru un citu profesiju pārstāvju sadarbības 
veicināšana

Vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga
Jelgavas pilsētas bibliotēka



Grāmatniecības un bibliotēku 
vēstures sekcija

Sekcijas galvenais mērķis: veicināt grāmatniecības un 
bibliotēku vēstures pētniecību, ieviest apritē jaunākos 
pētījumus un atziņas

Vadītāja Jana Dreimane
Latvijas Nacionālā bibliotēka



Jauno speciālistu sekcija

Sekcijas darbības virzieni:

• Nozares speciālistu informēšana par bibliotēku un 
informācijas nozares, kā arī saskarnozaru aktualitātēm

• Latvijas jauno speciālistu kustības pārstāvniecība 
sabiedrībā

• Nozares, saskarnozaru un starptautiskā sadarbība

• Profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana

Vadītāja Elīna Sniedze
LR Patentu valdes Intelektuālā 
īpašuma informācijas centrs



Bibliotēku attīstības sekcija

Sekcijas darbības virzieni atbilstoši 
2018. gada 18. aprīļa apvienotajā 
sekciju sapulcē paustajiem 
ierosinājumiem:

• bibliotēku publicitāte un 
mārketings

• nozares pētniecība

• bibliotēku pakalpojumu, 
resursu un infrastruktūras 
attīstība

• bibliotēku interešu aizstāvība

Vadītāja vieta
brīva









Sekcijas vadītājs?

Savas profesijas entuziasts

…Līderis

Plāno un organizē…

Izjūt nepieciešamību stiprināt
Latvijas bibliotēku attīstību

Komandas darbs :)


