Latgales reģionālais seminārs
“Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”
2020. gada 9. oktobris
Tiešsaiste, platforma “Microsoft Teams”

PROGRAMMA
9.15

Pieslēgšanās semināram

10.00

Semināra atklāšana

10.15

Kas ir ilgtspējīgas attīstības mērķi un kāpēc tas ir svarīgi?
Kristīne Deksne, LNB Bibliotēku attīstības centra tīmekļa resursu redaktore

10.30

“No skatītāja par dalībnieku” – kā Norvēģijas publiskās bibliotēkas var sasniegt vairāk,
īstenojot ilgtspējīgas attīstības mērķus savā darbā, un izstāstīt stāstu par to, kā tas tiek
darīts (“From spectator to participant” – how Norwegian public libraries can achieve
more by implementing the SDG goals in their work and tell the story on how they do
it)*
Heidi Hovemūena (Heidi Hovemoen), Vikenas novada bibliotēkas vadītāja (Head of
Viken County Library)

11.15

Preiļu reģiona pieredze
Rītdienu veido šodienas zināšanas, pieredze un prakse
Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja

11.30

Līvānu reģiona pieredze
Ilgtspējīgas attīstības mērķi Rožupē
Maija Jasinska, Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes filiālbibliotēkas vadītāja

11.45

Pārtraukums

12.15

Balvu reģiona pieredze
Valstij un kopienai: nemateriālā kultūras mantojuma centra UPĪTE pieredze
Andris Slišāns, Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Nemateriālā kultūras mantojuma
centra direktors

12.30

Ludzas reģiona pieredze
Ilgtspējīgas attīstības mērķi Ludzas reģiona bibliotēkās
Svetlana Onufrijeva, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas
nodaļas vadītāja

12.45

Daugavpils reģiona pieredze
Latgales Centrālās bibliotēkas līdzdalība Daugavpils iedzīvotāju izglītošanā un
mūžizglītības veicināšanā
Anna Pakere, Latgales Centrālās bibliotēkas vadītājas vietniece

13.00

Rēzeknes reģiona pieredze
Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu pieredze ANO ilgtspējīgas
attīstības mērķu sasniegšanā
Artūrs Bondars, Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas filiāles – Rēzeknes pilsētas
2. bibliotēkas vecākais bibliotekārs

13.15

Krāslavas reģiona pieredze
Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējām kopienām lauku publiskajās
bibliotēkās
Žaneta Moiseja, Krāslavas novada centrālās bibliotēkas metodiķe

13.30

Jēkabpils reģiona pieredze
Veidojot sevi un vidi sev apkārt
Jeļena Hnikina, Krustpils novada Kūku bibliotēkas vadītāja

13.45

Semināra noslēgums

* Angļu valodā ar secīgo tulkojumu latviešu valodā.

Semināru organizē:

Latvijas Nacionālā bibliotēka
mara.jekabsone@lnb.lv
67716050

Semināru atbalsta:

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
b.molnika@unesco.lv
67325109

Latvijas Bibliotekāru biedrība
bibliotekarubiedriba@gmail.com
67716050

