
LBB nominācijas “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2018” balsojuma rezultāti 
 

Nacionālās enciklopēdijas atklāšana 103 

LBB bibliotekāru pārgājiens 77 

Izstāde “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” 77 

Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 17. konference “Bibliotēkas=Ludotēkas?” Cēsīs 68 

LBB Zemgales nodaļas “Vasaras skola” Lejeniekos 67 

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un Dubultu bērnu bibliotēkas atklāšana 58 

Rīgas Centrālās bibliotēkas Latvijas simtgades projekts – izstāde un katalogs “100 grāmatas bērniem” 53 

LBB Vidzemes nodaļas 21. saiets-konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi” Alūksnē 52 

Multimediāla vietne “Knuts Skujenieks” 51 

Gulbenes novada piederības spēle “Pavedieni” 50 

Lasīšanas veicināšanas projekts “100 izlasītas grāmatas – manai Latvijai” 47 

Orientēšanās spēle “Literārais detektīvs” 46 

Pasākums “Viesatu pagasta 100 Zudušās mājas” 45 

Starptautisks konkurss ģimenēm ar bērniem “ZINI vai MINI” Liepājas bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis” 40 

Akcija “Atved savu bērnu uz bibliotēku!” Siguldas novada bibliotēkā 40 

LBB organizētais pieredzes apmaiņas brauciens uz Dānijas bibliotēkām 39 

Konference “21. gadsimta bibliotēka” 38 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Ģimeņu sacensības “Bibliomāni” 38 

Skaļās lasīšanas Talsu reģionālā sacensība 36 

Ģimenes spēļu diena Liepājas bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis” 36 

“Latvijas simtgades lasītājs” Neretas novada bibliotēkās 36 

Madonas bibliotēkas 95 gadu jubilejai veltīts projekts “Soļi un pakāpieni laikā: paaudžu sarunas bibliotēkā” 33 

2018. gada dzejas dienas Jelgavā “Dzeja – valodas putni” 33 

“Atklātās stundas/Open Lessons” Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā 33 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pepijas Garzeķes un viņas draugu ceļojums pa profesiju pasauli” 31 

Cimdu stāsti Ozolnieku novada Centrālajā bibliotēkā 30 

Ceļojošā izstāde “Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli” 30 

“Muzeju nakts 2018” Preiļu Galvenajā bibliotēkā 30 

Virtuālā izstāde “Mana novada simtgades cilvēks” 29 

Latvijas vēsture uz Staiceles papīra rakstīta 28 

Izstādes “Brīvības ielas stāsts” tapšana Balvos 27 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas atklāšanas zibakcija Siguldas dzelzceļa stacijā 26 

Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēkas gadskārtējie Grāmatu svētki 26 

Lekcija par kinoamatierismu padomju laikā un brīvdabas kino vakars Siguldas novada bibliotēkā 24 

Iztulkotas IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas 24 

Rēzeknes Centrālās bibliotēkas Gada balva “LASIs 2017” 21 

Stopiņu novada Dzejas dienas pasākums “...viss ir tik vienkārši” 20 

Atpūtas diena vecākas paaudzes bibliotēkas lasītājiem “Vairo prieku un laimi ap sevi” 20 

Ziedoņa svētki: radošo personību tikšanās viensētā “Brasliņas” 14 

Meistarklase “Viss, ko cilvēkam vajag, ir mīlestība. Bet mazliet gardumu šad tad nenāks par ļaunu” 13 

“Kur saulīte rotājas” – 8. lamiņnieku salidojums 13 

Izstāde “Rūdolfs Baltaisvilks” 10 

Sveču kompozīcija “Kad sasnigs visdziļākie sniegi un ārā būs tumšs un kluss, es iedegšu gaišu sveci...” 9 

Evitas Gūtmanes keramikas izstāde “Atspulgi” Ogres tehnikuma bibliotēkā 9 

Pērļotu saktu izstāde “DIŽAPĻI” Olaines 1. vidusskolas bibliotēkā 8 

Konference “Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģija: vēsturiskais un mūsdienu aspekts” 8 

Latvijas simtgades dāvinājumi Ogres tehnikuma bibliotēkai 7 

 


