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Advocacy

•Bibliotēku (interešu) pārstāvība

•Bibliotēku (interešu) pārstāvniecība

•Bibliotēku (interešu) aizstāvība



www.tezaurs.lv

pārstāvība

Stāvoklis, attiecību kopums, kas rodas, kad kāda persona, personu 
grupa, valsts institūcija u. tml. pārstāv kādu tiesību subjektu (piemēram, 
citu personu, personu grupu, valsti); pārstāvniecība (1)

pārstāvniecība

1. Stāvoklis, attiecību kopums, kas rodas, kad kāda persona, personu 
grupa, valsts institūcija u. tml. pārstāv (piemēram, citu personu, personu 
grupu, savu valsti); pārstāvība

http://www.tezaurs.lv/
http://www.tezaurs.lv/#/sv/?p%C4%81rst%C4%81vniec%C4%ABba
http://www.tezaurs.lv/#/sv/?p%C4%81rst%C4%81v%C4%ABba


www.tezaurs.lv

aizstāvība

1. jur. Apsūdzības atspēkošana // Aizstāvis vai aizstāvji (tiesas procesā)

2. Aizstāvēšana

3. reti. Aizsardzība (3) (Kara darbības veids)

aizstāvēšana

1. Darbība, process → aizstāvēt

2. novec. Aizsardzība, aizstāvība

aizsardzība

1. Rīcība, ar kuru pasargā (kādu), aizstāv (kādu pret ko); arī šāda nostāja

http://www.tezaurs.lv/
http://www.tezaurs.lv/#/sv/?aizst%C4%81v%C4%93%C5%A1ana
http://www.tezaurs.lv/#/sv/?aizsardz%C4%ABba
http://www.tezaurs.lv/#/sv/?aizst%C4%81v%C4%93t
http://www.tezaurs.lv/#/sv/?aizsardz%C4%ABba
http://www.tezaurs.lv/#/sv/?aizst%C4%81v%C4%ABba


www.tezaurs.lv

aizstāvēt

1. Cīnoties, aktīvi rīkojoties, aizsargāt // Aizsargāt (kādu) pret fiziskiem 
pārdarījumiem // Ar savu rīcību, darbību saglabāt un vairot (godu, slavu 
u. tml.)

2. Vēršoties pret izteiktajiem apvainojumiem, pārmetumiem u. tml., 
citu priekšā atzīt (kādu) par nepatiesi apvainotu; aizsargāt

aizsargāt

1. Rīkoties tā, lai novērstu (ko nevēlamu, ļaunu); paglābt, pasargāt (no 
kā, pret ko) // Ar dažādiem pasākumiem nodrošināt (pret nevēlamu vai 
kaitīgu iedarbību)

http://www.tezaurs.lv/
http://www.tezaurs.lv/#/sv/?aizsarg%C4%81t
http://www.tezaurs.lv/#/sv/?pagl%C4%81bt
http://www.tezaurs.lv/#/sv/?pasarg%C4%81t




Bibliotēku (interešu) aizstāvība

• Darbība bibliotēkas vārdā (interesēs), lai palielinātu finansējumu 
un nodrošinātu bibliotēkas attīstībai nepieciešamos resursus.

http://www.ala.org/pla/leadership/advocacy

• Nepārtraukts līdzdalības veidošanas process, lai citi darbotos jūsu 
labā un kopā ar jums, vēršot pasīvu atbalstu izglītotā darbībā 
bibliotēkas labā.

http://www.ala.org/aasl/advocacy/definitions

http://www.ala.org/pla/leadership/advocacy
http://www.ala.org/aasl/advocacy/definitions


Bibliotēku (interešu) aizstāvība

• Apzinātas, plānotas, ilgstošas pūles paaugstināt izpratni par kādu 
jautājumu.

http://cla.ca/wp-content/uploads/LibraryAdvocacyNow.pdf

• Skaļa izteikšanās par bibliotēkām; aktīva un daudzveidīga darbība, 
lai veidotu skaidrus uzskatus, kas sekmētu bibliotēku stāvokli.

http://www.olaweb.org/assets/BoardMeetings/2014February/advocacy%20definition.pdf

http://cla.ca/wp-content/uploads/LibraryAdvocacyNow.pdf
http://www.olaweb.org/assets/BoardMeetings/2014February/advocacy definition.pdf


Bibliotēku (interešu) aizstāvība

• Organizāciju vai indivīdu darbība, kas tiek veikta, lai ietekmētu 
lēmumu pieņemšanu lokālā, reģionālā, nacionālā vai starptautiskā 
mērogā, kas palīdz veikt vēlamās finansējuma vai politiskās 
izmaiņas bibliotēku atbalstam.

http://www.publiclibraryadvocacy.org/understanding-advocacy

• Saskaņota darbība, kas tiek veikta, lai atbalstītu bibliotēkas, īpaši 
politiska darbība, lai nodrošinātu adekvātu finansējumu 
bibliotēkas darbībai un attīstībai.

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx

http://www.publiclibraryadvocacy.org/understanding-advocacy
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx


Atslēgvārdi

• Darbība bibliotēku labā

• Aktīva

• Ilgstoša

• Nepārtraukta

• Plānota

• Saskaņota

• Daudzveidīga (t. sk. politiska)

• Līdzdalība

• Iesaiste

• Atbalsts

• Izpratne

• Viedoklis

• Lēmums



Aizstāvība ↔ Lobēšana

Aizstāvība

Uzstāšanās/iestāšanās kāda 
interesēs, skaidra 
argumentēšana kāda cita 
interesēs/vārdā. Grupas vai 
indivīda komunikācija ar 
lēmumu pieņēmējiem un citām 
personām, lai atbalstītu vai 
iebilstu kādiem jautājumiem

Lobēšana

Ievēlētu politiķu ietekmēšana 
jūsu īpašo interešu vārdā

https://www.goethe.de/ins/za/pro/lag/kenya-mlanga.pdf

https://www.goethe.de/ins/za/pro/lag/kenya-mlanga.pdf


Metodes

• Informēšana

• Komunikācija

• Publicitāte, sabiedriskās attiecības

• Mārketings

• Reklāma

• Lobēšana

• Zīmolrade, zīmolvedība

• Kampaņas

• Izveidojiet bibliotēkas interešu 
aizstāvības plānu

• 1–2 lpp.

• Darbības metodes un formas

• Informācija par to, kā ir 
plānots komunicēt ar 
mērķauditorijām



Kāpēc skolu bibliotēkām?

• Lai bibliotēka ir apmeklēta, populāra, iecienīta, atbalstīta

• Mūsdienu skolas bibliotekāram ir jāstrādā vairāk nekā jebkad 
agrāk, lai pierādītu savu vērtību

• 21. gadsimta skolas bibliotekāra spēks un vājums ir tas, kā 
viņš spēj iekļauties informācijpratības veicināšanas laukā

• Skolas budžeta samazinājuma gadījumā skolas bibliotēka un 
bibliotekārs ir visapdraudētākā pozīcija



Aizstāvības rīks – pētniecība

• Pētniecība ir jūsu sabiedrotais, tā sniedz pamatojumu, kāpēc jums kaut 
kas ir vai nav nepieciešams

• Lēmumu pieņēmējiem ļoti patīk skaitļi, statistika un cita pārliecinoša 
informācija

• Daudzi pētījumu rezultāti rāda, ka to skolu skolēni, kurās ir laba skolas 
bibliotēka un pilnas slodzes skolas bibliotekārs, uzrāda labākus mācību 
rezultātus

• Veiciet pētījumus paši vai rosiniet to darīt atbildīgās iestādes

• Piedalieties pētījumos un rosiniet to darīt skolas vadībai un skolotājiem

• Prezentējiet pētījumu rezultātus, lai pamatotu savu vietu vai vajadzības 



Aizstāvības rīks – publicitāte

• Informācijas materiāli drukātā un elektroniskā formā:

 bukleti, skrejlapas, biļeteni, ziņu lapas

 attēli, plakāti, grāmatzīmes, videoklipi

 bibliotēkas tīmekļvietne, lapa vai profils sociālajos tīklos

 raksti plašsaziņas līdzekļos, TV un radio reklāma

• Konkursi

• Citāti, aforismi, pieredzes un veiksmes stāsti

• Atsauksmes



Aizstāvības rīks – publicitāte

• Iesaistīšanās dažādās aktivitātēs:

 Skolu bibliotēku mēnesis

 Bibliotēku nedēļa

 E-prasmju nedēļa

 Dzejas dienas

 Autortiesību diena

 …



Aizstāvības rīks – bibliotēkas darbs

• Atbilstoši iekārtota bibliotēka, lai tā atbilstu skolēnu un skolotāju 
vajadzībām

• Pasākumi: tikšanās ar rakstniekiem u. c. populāriem cilvēkiem, 
tehnoloģiju darbnīcas, lasīšanas programmas, grāmatu klubs, 
videospēļu klubs

• Praktiskas ievirzes nodarbības skolēniem un skolotājiem, 
informatīvas un izglītojošas, radošas nodarbības

• Īpaši pakalpojumi skolotājiem

• Skolēnu (skolotāju) mīļāko grāmatu izstāde



(Sa)darbība skolā

• Sāciet strādāt sākumā ar vienu skolotāju

• Piedalieties skolotāju sapulcēs, darba grupās, skolas padomēs, 
projektos, pasākumos

• Aiciniet skolotājus uz kafiju bibliotēkā

• Iepazīstiniet ar sevi (gan skolotājus un darbiniekus, gan skolēnus)

• Esiet draudzīgs, atvērts un pieejams

• Ieklausieties, ja kādam ir kas sakāms

• Piedāvājiet resursus un palīdzību, kad prasa un arī kad neprasa

• Kļūstiet par bibliotekāro lietu ekspertu skolā (mentors, padomdevējs, 
uzticības persona, guru)



Sadarbība ārpus skolas

• Bibliotēkas interešu aizstāvība ir darbs ar visu kopienu un 
sabiedrību

• Jāpozicionē, kādu labumu skolas bibliotēka dod ne tikai 
skolai, bet visai kopienai un sabiedrībai

• Sadarbība ar vietējo publisko bibliotēku

• Sadarbība ar vietējām (un ne tikai vietējām) iestādēm, 
institūcijām, organizācijām, biedrībām, uzņēmumiem, 
iedzīvotājiem utt.



Interesantas metodes

•Slavenību siena

•Bibliotēkas klubs

•Bibliotēkas diena

• Ideju banka



Sevis pasniegšana

• Stāstiet par sevi un savu bibliotēku

• Atgādiniet, ka arī jūs esat skolotājs un arī jums ir sava klase –
bibliotēka

• Piedāvājiet savu palīdzību

• Veidojiet savu personīgo zīmolu un reputāciju

• Pozicionējiet sevi kā ekspertu nevis tikai skolas bibliotekāru

• Demonstrējiet, kā tas, par ko jūs iestājaties, ir noderīgs visai 
skolai

• Veidojiet partnerattiecības ar mērķauditoriju



Taktika

• Mērķauditorijas noteikšana un izpēte

• Mērķa izvēle (reāls, skaidrs, sasniedzams un izmērāms mērķis ar 
laika termiņu)

• Stratēģijas izvēle (kas, kur, kad, ko, kā)

• Komunikācijas rīku izvēle

• Plāna izveide

• Sasniegtā novērtēšana, plāna uzlabošana

• Bibliotēku aizstāvības darbs ir bezgalīgs. Katrs panākums nes 
jaunus uzdevumus



Komunikācija

• Izvēlieties atbilstošu komunikācijas veidu un metodes

• Veidojiet pozitīvas attiecības

• Sniedziet pierādījumus: faktus un skaitļus, veiksmes stāstus, 
pētījumu, aptauju rezultātus utt.

• Dodiet plašāku sava jautājuma kontekstu

• Prasiet konkrētas lietas un konkrētu atbildi

• Ne tikai izklāstiet problēmu, bet arī piedāvājiet risinājumu

• Atsaucieties uz augstāku personu un iestāžu viedokļiem un 
rekomendācijām



Komunikācija

• Vienā reizē koncentrējieties uz vienu tēmu (gan sarunā, gan 
sarakstē) un neļaujiet novirzīties no sarunas tēmas

• Esiet lietišķs un pieklājīgs. Nepārspīlējiet ar emocijām, 
nedraudiet, nedusmojieties un neapvainojaties

• Ja tomēr rodas konflikts, mēģiniet atrast pozitīvus pieturas 
punktus

• Ja neizdodas pārliecināt vienā jautājumā, ierosiniet sadarboties 
citā jautājumā

• Veidojiet stratēģiskas attiecības, lai nenokļūtu nevēlamo personu 
sarakstā



Personalizēti e-pasti



Plakāti



Pateicību dēlis



Stāsti



Zīmolrade



Noslēguma atziņas

• Bibliotēkai un tās darbam ir jābūt redzamam

• Komunikācija ar visiem un visur

• Jāizmanto dažādi komunikācijas kanāli

• Jārada bibliotēkas kvalitātes zīmols

• Veidojiet, apkopojiet un stāstiet veiksmes stāstus

• Bibliotēku interešu aizstāvībā svarīga ir komanda

• Meklējiet sadarbības partnerus un domu biedrus



Noslēguma atziņas

• Aizstāvībā ir kā bankā – tu nevari neko izņemt, ja neesi neko 
ieguldījis

• Vislabākā aizstāvība ir labs darbs un spilgti stāsti par to, kā arī 
lietotāju (ideālā gadījumā iedzīvotāju, visas kopienas) atbalsts

• Vislabāko rezultātu interešu aizstāvībā var panākt, 
koncentrējot uzmanību nevis uz bibliotēku, bet uz lietotājiem 
un kopienu

• Izmantojiet bibliotēku interešu aizstāvību arī tam, lai iegūtu 
vairāk lietotāju



Noslēguma atziņas

• Bibliotēku interešu aizstāvība nedrīkst izskatīties egocentriska

• Nesiet iecirtīgi, spītīgi un īgni, bet gan pozitīvi un neatlaidīgi

• Vislabākais veids, kā skolas bibliotēka sevi var pierādīt, ir 
uzrādīt savu pozitīvo ietekmi uz skolēnu mācīšanās rezultātu

• Vēl skolas bibliotēka var sevi pierādīt, ja tiek akceptēts, cik 
bibliotēka ir nozīmīga mācību satura atbalstā un 
nodrošināšanā

• Izveidojiet bibliotēku aizstāvību par ieradumu un dzīvesveidu, 
ikdienas sastāvdaļu





Informācijas resursi

• Latvija Serbijas Bibliotekāru biedrības 14. konferencē. Ziņu sagat.: Māra Jēkabsone. Latvijas 
Bibliotekāru biedrība, 08.01.2018. Pieejams: http://www.bibliotekari.lv/?p=3354

• Advocacy and the 21st century school librarian: challenges and best practices. EBSCO. 8 p.

• Advocacy for school libraries. Compiled by Elizabeth Greef with assistance from Lesley Farmer, 
May 2015. IASL, International Association of School Librarianship. 12 p.

• Burns, Elizabeth Ann. Practitioner strategies for effective advocacy engagement in the USA. IFLA 
2014 Lyon. 11 p.

• Butler, Rebecca P. School libraries 3.0 : principles and practices for the digital age. Lanham : 
Rowman & Littlefield, [2015]. P. 165–177.

• Defining advocacy. Turning the page. Supporting libraries, strengthening communities. Prezent.

• Library Advocacy. Trustee Essentials : A Handbook for Wisconsin Public Library Trustees. 
Wisconsin Department of Public Instruction. 2016. 3 p.

• Library Advocacy Top-10 List. 1 p.

http://www.bibliotekari.lv/?p=3354


Informācijas resursi

• Newman, Wendy. Advocacy Unshushed! Saskatchewan Library Association Conference, May
2016.

• Nonprofit Advocacy Rules & Regulations. National Council on Aging. Pieejams: 
https://www.ncoa.org/public-policy-action/advocacy-toolkit/advocacy-basics/nonprofit-
advocacy-rules-regulations

• Schleihagen, Barbara. Strike while the iron is hot: lobbying for libraries in times of digital 
transformation. XIV Conference of the Serbian Library Association «What I talk about when I 
talk about libraries: Advocacy, Promoting and Lobbying». Belgrade, Dec. 14, 2017.

• Ten Rules for Engagement. American Alliance of Museums. Pieejams: http://www.aam-
us.org/advocacy/resources/ten-rules-for-engagement

• 10 Rules of Effective Lobbying. Kansas Association of School Boards. Pieejams: 
https://kasb.org/advocacy/advocacy-tips/10-rules-of-effective-lobbying

• Thomas J. Hennen, Jr. Stand Up for Libraries. American Libraries, June/July 2005, p. 46–48.

https://www.ncoa.org/public-policy-action/advocacy-toolkit/advocacy-basics/nonprofit-advocacy-rules-regulations
http://www.aam-us.org/advocacy/resources/ten-rules-for-engagement
https://kasb.org/advocacy/advocacy-tips/10-rules-of-effective-lobbying

