
Izglītojošs seminārs

“Bibliotēkas un sabiedrības 
ilgtspējīga attīstība:  
mēs būvējam šo pasauli paši”
2019. gada 4. aprīlis
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Rīga, Mūkusalas iela 3, Konferenču centrs (-1. stāvs)

09.30–10.00 Reģistrēšanās / rīta kafija

10.00–10.30 Semināra atklāšana

10.30–11.10 IFLA un ārvalstu bibliotēku aktivitātes IAM jomā
KRIStīNe PaBēRza, Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas 
(International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) biedru iesaistes 
speciāliste

11.10–11.30 Bibliotēku loma IAM veicināšanā + RCB pieredze = iedvesmas stāsts
DzIDRa ŠMIta, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore

11.30–11.50 Ilgtspēja kā saruna. Bibliotēka iesaistās
DaIga RoKPeLNe, Valmieras bibliotēkas direktore

11.50–12.20 IAM Latvijā un pasaulē, citu sektoru piemēri
INeSe VaIVaRe, biedrības “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LaPaS) direktore

12.20–13.30 Pusdienu pārtraukums

13.30–15.45

Norises vieta: Konferenču centrs (-1. stāvs)

Paneļdiskusija “Bibliotēka kā savas kopienas ilgtspējīgas attīstības centrs”
Diskusijas un pieredzes stāsti par bibliotēku iesaisti sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, 
realizētajām aktivitātēm, izmantotajām iespējām un sadarbību

Diskusijas tēmas:
Kultūras un intelektuālā mantojuma nodošana nākamajām paaudzēm:
• ko un kam mēs nododam?
• kāpēc tas ir svarīgi?
• kā tas ietekmē sabiedrību?
JaNa ĶIKāNe, Latvijas Nacionālā bibliotēka
gIta RozeNBeRga, Latvijas Universitātes Bibliotēka



Semināru organizē:

Semināra partneri: LR Kultūras ministrija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, 
Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (IFLA)

Kontaktinformācija:
KRIStīNe DeKSNe
Latvijas Nacionālā bibliotēka
tālr.: 67716043
e-pasts: kristine.deksne@lnb.lv

Klimata pārmaiņas un bioloģiskā daudzveidība:
• vai bibliotēkām ir jāreaģē uz klimata pārmaiņām?
• ko bibliotēkas var darīt, lai mazinātu klimata pārmaiņas?
aStRa PUMPURa, Ventspils bibliotēka
Līga BIezIņa, Valmieras pilsētas pašvaldība

Iekļaujošas sabiedrības veidošana:
• kāda ir iekļaujoša sabiedrība?
• kurām sabiedrības grupām īpaši svarīga iekļaušanās un sajūta, ka esi “daļa no 

sabiedrības”?
aNDRa JāKoBSoNe, Latvijas Neredzīgo bibliotēka
LIega PIeŠIņa, Rakstniecības un mūzikas muzejs
LāSMa zaRIņa, Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pilsoniskā līdzdalība:
• kas ir pilsoniskā līdzdalība?
• kādos veidos var īstenot pilsonisko līdzdalību?
• kāda ir bibliotēku loma pilsoniskas sabiedrības veidošanā?
JāNIS KReICBeRgS, Latvijas Nacionālā bibliotēka
SoLVIta KaLINJUKa, Kandavas novada zemītes pagasta bibliotēka

13.30–15.45

Norises vieta: Bibliotēkzinātnes lasītava (8. stāvs)

Radoši praktisks seminārs “Ietekmīgi stāsti: kā tos radīt un izmantot bibliotēkas 
interešu pārstāvībā”*
Vada: KRIStīNe PaBēRza

Ikviena bibliotēka sniedz būtisku ieguldījumu IaM sasniegšanā. Bet kā par to pastāstīt tā, 
lai to sadzirdētu, saprastu un novērtētu mūsu lēmumu pieņēmēji vietējās pašvaldībās un 
valdībā? Un kāpēc tas vispār svarīgi?

* Dalībnieku skaits ierobežots. Dalība tikai ar iepriekšēju pieteikšanos.


