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Public Libraries 2020

• www.publiclibraries.eu

• Lasīšanas un Rakstīšanas Fonds (Reading & Writing 
Foundation)

• Bibliotēku organizācijas un interešu pārstāvji no visām 
ES valstīm

• publisko bibliotēku interešu pārstāvniecība

• publisko bibliotēku loma un ieguldījums sociālās 
iekļaušanas, digitālās iekļaušanas un mūžizglītības 
jomās Eiropā

http://www.publiclibraries.eu


Generation 
Code: born at 

the library
interaktīva izstāde 

Eiropas Parlamentā

18.-20.10.2016.

#GenerationCode

ES Programmēšanas 
nedēļas 2016 ietvaros



• Faktu lapas

• Dati

• PL2020 Tour video

• Libraries change 
lives

http://www.publiclibraries2020.eu/content/country-factsheets
http://www.publiclibraries2020.eu/content/see-numbers
https://www.youtube.com/user/LibrariesEU/playlists
http://librarieschangelives.eu/index.cfm/public-libraries-2020-tour/home


MEP Library Lovers group
www.meplibrarygroup.eu

http://www.meplibrarygroup.eu


Librarians Reloaded (LibRe)
• Erasmus+ projekta pieteikums (KA2: Cooperation for innovation and the 

exchange of good practices - Sector Skills Alliances) bibliotekāru 
prasmju attīstībai

• Konsorcijs (19) = RWF (NL), IFLA (NL), FRSI (PL), Varšavas 
Universitāte (PL), Polijas Bibliotekāru asociācija (PL), LBB (LV), LNB 
(LV), KISC (LV), Lietuvas Nacionālā bibliotēka (LT), Lietuvas Bibliotekāru 
asociācija (LT), Šauļu Valsts koledža (LT), Innovative Community 
Centres Association (BG), Bulgārijas Bibliotēku un informācijas 
asociācija (BG),  Brasovas un Klujas reģionu bibliotēkas (RO), 
Rumānijas Bibliotēku asociācija (RO), WebJunction (ASV), Amerikas 
Bibliotēku asociācija (ASV), Microsoft (LV)

• Asociētie partneri (11) = bibliotēkas (DK, SI, FR), akreditācijas, 
sertifikācijas vai kvalifikācijas institūcijas, kurām ir regulējošā funkcija 
(LV, RO, BG)



Librarians Reloaded (LibRe)
• Bibliotekāru profesionālās izglītības modeļa programmas 

izstrāde un adaptēšana

• esošo prasmju validācijas pašnovērtēšanas rīks

• programmas moduļu izstrāde, balstoties uz esošajām un 
nākotnē nepieciešamajām prasmēm

• rokasgrāmata “jaunajiem” bibliotekāriem

• darba vidē balstīta mācīšanās

• kvalifikāciju atzīšana un bibliotekāru mobilitāte partneru valstīs



Librarians Reloaded (LibRe)
• Aptauja projekta pieteikuma sagatavošanas fāzē (130 bibliotekāri 

visās partnervalstīs)

• Apmācību vajadzības un prasmju trūkumi:

• Krājuma pārvaldība un darbs ar lietotājiem

• Tehnoloģijas

• Vadība, komunikācija un sadarbība ar dažādiem partneriem

• Kopienu novērtēšana, lietotāju vajadzību izpēte un auditorijas 
attīstība

• Inovatīva pieeja tradicionālajiem pakalpojumiem



EBLIDA



EBLIDA

• Eiropas Bibliotēku, 
Informācijas un 
Dokumentācijas Asociāciju 
Birojs

• Bibliotēku interešu lobēšana

• Informācijas sabiedrības 
jautājumi, t.sk. autortiesības 
un licencēšana, kultūra un 
izglītība



Library Advocacy 4 EU
• Bibliotēku interešu pārstāvju 

tīkla veidošana un 
stiprināšana (26 bibliotēku 
asociāciju prezidenti un 
bibliotēku direktori no 19 
valstīm)

• Pētījums par publisko 
bibliotēku lomu neformālajā un 
informālajā izglītībā (n=1413; 
24 no 28 ES dalībvalstīm)

http://www.eblida.org/Activities/KIC/libA4EU/eblida_libad4eu_survey_data_results.pdf


Informālā un neformālā 
mācīšanās bibliotēkās

• 82% bibliotēku ES nodrošina neformālās un informālās mācīšanās aktivitātes

• 2015.gadā aptuveni 1,45 miljoni cilvēku piedalījušies neformālās mācīšanās 
aktivitātēs + 3,1 miljons informālās mācīšanās aktivitātēs

• Eiropas publiskajās bibliotēkās 2015.gadā notikuši aptuveni 400’000 
neformālās mācīšanās pasākumi + 6,5 miljoni informālās mācīšanās 
aktivitātes

• 3 galvenās mērķa grupas = studenti, bezdarbnieki un nodarbinātie + cilvēki ar 
īpašām vajadzībām 33% un imigranti 21,5%

• 3 galvenie virzieni = digitālā pratība (85%), izglītība (67,5%) un lasīšanas 
veicināšana (65,5%) 

• 87% publisko bibliotēku nav atsevišķu darbinieku apmācību nodrošināšanai



IFLA



IFLA

• Starptautiskā Bibliotēku Asociāciju un Institūciju 
Federācija

• Stratēģiskie virzieni 2016-2021:

• Bibliotēkas sabiedrībā

• Informācija un zināšanas

• Kultūras mantojums

• Kapacitātes stiprināšana



IFLA: Bibliotēkas sabiedrībā

• Lasīšanas veicināšana un pratība kā būtisks 
priekšnoteikums aktīvai līdzdalībai sabiedrībā; 
piekļuve informācijai jebkurā formātā

• Bibliotēkas starptautisko organizāciju dienas kārtībā 
(UNESCO, ANO)

• IFLA Tendenču ziņojuma attīstība

• IFLA standartu attīstība



IFLA: Informācija un zināšanas

• Ilgtermiņa ilgtspējīgas informācijas vides definēšana

• Interešu pārstāvniecība vienlīdzīga autortiesību 
regulējuma jomā (Marakešas līgums; e-grāmatu 
izsniegšana; WIPO u.c.)

• Nākotnes interneta pārvaldības modeļa 
ietekmēšana (bibliotēku loma publiskās piekļuves 
internetam nodrošināšana; pozīcija attiecībā uz 
interneta neitralitāti u.c.)



IFLA: Kultūras mantojums

• Saglabāšanas un konservācijas centru tīkla 
stiprināšana, lai nodrošinātu dokumentārā kultūras 
mantojuma saglabāšanu globāli

• Krājuma un satura saglabāšanas standartu attīstība 
(digitālā saglabāšana)

• Dokumentārā kultūras mantojuma saglabāšana, 
veicot katastrofu risku samazināšanu (IFLA 
dokumentārā mantojuma riska reģistrs)



IFLA: Kapacitātes stiprināšana

• Bibliotēkas un ANO 2030 ilgstpējīgas attīstības mērķi

• Starptautiskā Bibliotēku interešu pārstāvniecības 
programma

• Līderības programma

• Bibliotēku asociāciju stiprināšanas programma

• IFLA stiprināšana, stiprinot reģionālo un sektoriālo 
kapacitāti un līdzdalību visās aktivitātēs



International Leaders 
Programme

http://www.ifla.org/node/10801


#GlobalGoals 
#SolisPasaulē



International Advocacy 
Programme (IAP)

• Bibliotēku darbinieku informētība par ANO 2030 
Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un bibliotēku lomu

• Publisko bibliotēku pārstāvju līdzdalība interešu 
pārstāvniecībā vietējā, nacionālā un globālā līmenī

• Zināšanas, rīki un pakalpojumi bibliotēku 
darbiniekiem, lai varētu pārstāvēt bibliotēku 
intereses ANO 2030 mērķu kontekstā



ERASMUS+



Erasmus+ DIDEL projekts
Daily Innovators and Daily Educators in Libraries



DIDEL projekts
• Partneri no LV, LT, PL, NO, BE

• Multikulturālismu, sociālās inovācijas un radošumu veicinoši 
pakalpojumi pieaugušajiem (galvenokārt publiskajās bibliotēkās)

• Esošās situācijas izpēte = ziņojums “Apmācību eksperimenti 
Eiropas bibliotēkās”

• Izpratnes veicināšana = 4 mācīšanās pasākumi (“bibliotēku rallijs” 
PL, LV, NO, LT)

• Mācību materiāli bibliotekāriem (modelis, materiāli pašmācībai, 
scenāriji aktivitāšu īstenošanai)

• Izplatīšana un popularizēšana (nacionālie semināri un starptautiskās 
konferences)

• Termiņš = 2018.gada beigas
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