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Jana Dreimane

Ārzemju
bibliotēku
notikumu
apskats
(2011.gada aprīlis–
augusts)
Japānas bibliotēkas pēc 11.marta
zemestrīces
2011.gada 11.martā Japānas lielākās salas Honsju
ziemeļaustrumu reģionu Tohoku satricināja 9 balles
stipra zemestrīce un tai sekojošs cunami vilnis, kas
vietām sasniedza 10 metru augstumu. Zemestrīcē un
cunami gāja bojā 20 000 ļaužu. Daudzi Honsju ziemeļaustrumu piekrastes iedzīvotāji zaudēja savas mājas,
ierasto dzīves un darba vietu. Četrās Japānas atomelektrostacijās izcēlās ugunsgrēks, kas izraisīja radiācijas nokļūšanu atmosfērā un Klusajā okeānā. Atomelektrostaciju bojājumu dēļ Japānā tika ieviesti strikti elektrības
izmantošanas ierobežojumi, tādēļ daudzas bibliotēkas
bija spiestas saīsināt atvērtības laiku un ierobežot internetpiekļuvi lasītājiem.
Līdz 2011.gada jūlijam Japānas Bibliotēku asociācija (Japan Library Association) noskaidroja galvenos
bibliotēku zaudējumus; 50 no 56 visvairāk cietušajām
bibliotēkām jau jūlijā bija pieejamas lasītājiem. Tomēr
USǟTCJCMJPUǖLBTUJLBTBHSBVUBTQJMOǟCǋ1JFNǖSBN PTUBT
pilsētiņu Minami-Sanriku (Mijagi prefektūra, zemestrīces epicentrs Honsju salā) līdz ar tās bibliotēku cunami
vilnis aiznesa sev līdzi — pāri palikušas tikai drupas un
lūžņi, bojā gāja arī bibliotēkas vadītājs. Līdzīgs liktenis
piemeklēja Rikuzen-Takata pilsētas bibliotēku, no kuras
atlicis tikai ēkas karkass. Daudzviet, piemēram, Sendai
publiskajā bibliotēkā, sienas vai jumts ir tik stipri bojāts,
ka bibliotēkas resursus nācies pārvietot citviet.
Tokijas un Japānas rietumdaļas bibliotēkas cietušas
nebūtiskus zaudējumus. Daļa Japānas Nacionālās bibliotēkas un Tokijas Galvenās bibliotēkas grāmatu bija

izkritušas no plauktiem, taču jau dažas dienas pēc zemestrīces abas institūcijas varēja darbu atsākt.
Neraugoties uz fiziskajiem bojājumiem un strikto
elektrības taupības režīmu, daudzas bibliotēkas jau tūlīt pēc zemestrīces piedāvāja lasītājiem tīmekļa vietņu
kopumu, kur rodama informācija par zemestrīci un tās
radītajām sekām.
Japānas Bibliotēku asociācija savā tīmekļa vietnē
sniedza svarīgāko informāciju par zemestrīci, apzināja arī bibliotēku zaudējumus, kas, pretstatā skolām un
augstskolām, nebija valdības uzmanības lokā.
Japānas Bibliotekāru asociācijas (Nippon Association
for Librarianship) tīmekļa vietnē sniegta informācija par
krīzes menedžmentu bibliotēkās un zemestrīces radīto
postījumu novēršanu.
Vēsturisko materiālu tīkla organizācija (Network for
Historical Materials) izplatīja aicinājumu glābt vēsturiskos materiālus, kas zemestrīces radīto juku apstākļos
varētu pazust vai iet bojā.
Filmu saglabāšanas biedrība (Film Preservation Society) sadarbībā ar privātiem uzņēmumiem piedāvāja konsultācijas par oriģinālo audiovizuālo mediju apkopi un
saglabāšanu.
Kultūras nozares aģentūra (Agency for Cultural Affairs) iniciēja “Tohoku-Klusā okeāna zemestrīcē cietušā
kultūras mantojuma glābšanas projektu” (Project for rescuing cultural heritage damaged by Tohoku-Pacific Ocean
Earthquake).
Japānas Nacionālā bibliotēka sastādīja tīmekļa vietņu adrešu kopumu par bibliotēku un arhīvu materiālu
restaurāciju.
Japānas Medicīnas bibliotēku asociācija mediķiem,
kas strādāja zemestrīcē un cunami cietušajos reģionos, nodrošināja brīvpiekļuvi medicīnas datubāzēm un
e-grāmatām.
Vairākas publiskās bibliotēkas, piemēram, Fukui prefektūras bibliotēka un Nīgatas publiskā bibliotēka, piedāvāja grāmatas, kā arī citus medijus, kas noderīgi infrastruktūras atjaunotājiem. Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fonda (United Nations Children’s Fund, UNICEF)
Japānas komiteja izsludināja Bērnu minibibliotēkas projektu, kura ietvaros sagādāta un cietušajiem reģioniem
nosūtīta bērnu literatūra — 30 000 grāmatu.
Japānas bibliotēku lasītāji sociālajā tīklā “Togetter”
apkopoja fotouzņēmumus par bibliotēkās radītajiem
postījumiem. Bibliotekāri izveidoja savu viki rīku “Savelibrary” (http://www45.atwiki.jp/savelibrary), kur rūpīgi
strukturēja ziņas par zemestrīcē cietušo prefektūru bibliotēku zaudējumiem, sniedza informāciju, kur bibliotēkām meklēt palīdzību postījumu novēršanai.
Izmantotā informācija
Kelley, Michael. Widespread Damage Reported to Libraries in
Japan. Library Journal [tiešsaiste]. Mar. 18, 2011 [skatīts 2011.g. 2.aug.].
1JFFKBNT http://www.libraryjournal.com/lj/home/889773-264/widespread_
damage_reported_to_libraries.html.csp
Supporting Afflicted People and Libraries of the Tohoku-Pacific Ocean
Earthquake [tiešsaiste]. Culture in Development, May 1, 2011 [skatīts
HBVH>1JFFKBNThttp://www.cultureindevelopment.nl/News/
Dossier_Heritage_Japan/956/Supporting_afflicted_people_and_libraries
_of_the_Tohoku-Pacific_Ocean_Earthquake
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Jauna piebūve Vācijas Nacionālajai
bibliotēkai Leipcigā

Maiksa Maiera
(Maix Mayer) foto

2011.gada 9.maijā svinīgi atklāta jau piektā piebūve
gandrīz 100 gadu vecumu sasniegušajai Vācijas Nacionālajai bibliotēkai Leipcigā (Deutsche Bücherei in Leipzig,
turpmāk VNB). Tā papildina vēsturisko, 1916.gadā uzcelVācijas Nacionālā bibliotēka
Leipcigā (Haralda Andersa
(Harald Anders) foto)

UP CJCMJPUǖLBTOBNVVOǏFUSVTHSǋNBUUPSǬVT1JFCǼWFT
celtniecība ilga četrus gadus (kopš 2007.gada), un tās
gaitā arī grāmattorņi ieguva jaunu fasādi.
Jaunajai ēkai, kas atgādina aizvērtu grāmatu, ir deviņi
stāvi, no kuriem trešdaļa atrodas pazemē. Tādējādi bibliotēka ieguvusi 14 000 papildu kvadrātmetru. Lauvas
tiesu no tiem — gandrīz 10 000 m2 — aizņem mediju
krātuve, kur nodrošināts optimāls gaisa mitrums (50%)
un temperatūra (18 C°). Ēkas apsildei daļēji tiek izmantota ģeotermiskā enerģija, ko sniedz zemē, 124 metru dziǦVNǋJFWJFUPUBT[POEFT1JFCǼWFTDFMUOJFDǟCB4BLTJKBT
federālajai pavalstij izmaksājusi 60 miljonus eiro.
1JFCǼWJQSPKFLUǖKBÀUVUHBSUFTBSIJUFLUF(BCSJFMB(MFkere (Gabriele Glöckler), kas uzvarēja starptautiskā ēkas

ga variācijas” motīvs. Šis elements akcentēs arī Leipcigas
senās muzikālās tradīcijas. Dzīves pilnestīgākos gadus
pilsētā pavadījis ne tikai J.S.Bahs, bet arī Fēlikss Mendelssons Bartoldi (1809–1847), Roberts un Klāra Šūmaņi. Leipcigā dzimis un skolojies arī izcilais vācu operas
ģēnijs Rihards Vāgners (1813–1883).
Uz piebūvi tiek pārvietots arī Vācu Grāmatas un rakstības muzejs (Deutsche Buch- und Schriftmuseum, dibināts 1884.gadā), kas apmeklētājiem kļūs pieejams 2012.
gada martā.
VNB (tās otra daļa atrodas Frankfurtē pie Mainas)
kopš 1913.gada apkopo visu vācu literatūru, kas iznākusi Vācijā un ārzemēs, visus vācu literatūras tulkojumus
svešvalodās, kā arī publikācijas par Vāciju. Saskaņā ar
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projektētāju konkursā. Vizuālās koncepcijas pamatideja
ir ”apvāks–vāks–saturs”.
Tā kā ēkā atradīsies pirms 40 gadiem Berlīnē dibinātais un pērn uz Leipcigu pārvestais Vācu Mūzikas arhīvs
(Deutsche Musikarchiv), fasādes ornamentā iestrādāts
Johana Sebastiana Baha (1723–1750) ceturtās “Goldber-

Resources from the Library Community Affected by the March 11th
Earthquake in Japan <UJFÝTBJTUF>*'-" "QSJM 1JFFKBNThttp://
www.ifla.org/en/news/resources-from-the-library-community-affected-bythe-march-11th-earthquake-in-japan
The 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami [tiešsaiste]. The
+BQBO-JCSBSZ"TTPDJBUJPO<4LBUǟUTHBVH>1JFFKBNThttp://www.
jla.or.jp/portals/0/html/index-e.html
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Obligātā eksemplāra likumu, visu Vācijas izdevniecību
pienākums ir iesniegt bibliotēkai divus ikviena izdevuma eksemplārus. VNB kopkrājumā ir 26 miljoni vienību,
no tām Leipcigā glabājas vairāk nekā puse — 14,5 miljoni. VNB gada budžets ir 44 miljoni eiro.
1JFCǼWFT BULMǋÝBOǋ 7BMTUT ,VMUǼSBT NJOJTUST #FSOET
Neimans akcentēja VNB lomu zinātnes un izglītības attīstībā, mudinot to īstenot publiskās un privātās partnerības projektus digitalizācijā līdzīgi Bavārijas Valsts
bibliotēkai. Ministrs gan uzsvēra, ka digitalizētajiem resursiem jābūt pieejamiem bez maksas.

(bibliotēku krājuma veidošanai — pat par ceturtdaļu).
Saskaņā ar provizoriskajiem 2011.gada datiem, šogad
bibliotēku finansējums ir krietni pieaudzis, sasniedzot
140 miljonus eiro, taču krājuma attīstībai tiek atvēlēts
aizvien mazāk (2009.gadā — 3,17 eiro, 2011.gadā —
2,06 eiro uz vienu iedzīvotāju). Īrijas publisko bibliotēku
sistēmā strādā 1800 darbinieku.

Publisko bibliotēku kapitāla programmas dotācijas
pašvaldību projektiem 2010.–2011.gadā

Izmantotā informācija
Kulturstaatsminister eröffnet Erweiterungsbau der Nationalbibliothek
[tiešsaiste]. Deutsche Nationalbibliothek, Mai 9, 2011 [skatīts 2011.g.
TFQU>1JFFKBNThttp://eb4.d-nb.de/presse/pressemitt_eb4.htm

Dotācijas mērķis

Kārlova

Muine Bheag bibliotēkas
modernizācija
Mobilā bibliotēka
240 000
1JFHǋEFTUSBOTQPSUMǟE[FLǦBJFQJSLVNT 40 000
Tīmekļa vietne ”AboutIreland.ie“
60 000

Kavana
Klēra
Bibliotēku
padome
Korka
Korkas novads
Korkas novads
Donegola

Publisko bibliotēku atbalsta
programma Īrijā
HBEB KǼMJKǋ ƟSJKBT 1BÝWBMEǟCV  TBCJFESǟCBTVO
vides ministrs Fils Hogans (Phil Hogan) paziņoja par pērn
BJ[TǋLUǋT1VCMJTLPCJCMJPUǖLVLBQJUǋMBQSPHSBNNBTUVSQJOǋÝBOV1SPHSBNNBOPESPÝJOBWBMTUTBUCBMTUVCJCMJPtēku celtniecībai vai renovācijai, kā arī mobilo bibliotēku
tīkla paplašināšanai. Tā tiek īstenota lielās valsts programmas “Veidojot gudru Īrijas ekonomiku” (Building
Ireland’s Smart Economy: a Framework for Sustainable
Economic Renewal  JFUWBSPT 1JFÝǣǟSVNT QVCMJTLBKǋN
bibliotēkām 2011.gadā ir 4,8 miljoni eiro, kam pieskaitāms vēl viens miljons eiro, kas tika atvēlēts krājumu
BUUǟTUǟCBJ1ǖSOWBMTUTJFHVMEǟKVNTTBTOJFE[B NJMKPOVT
eiro, kas tika izmantoti ne vien jaunu grāmatu un multimediju iegādei publisko bibliotēku krājumiem (finansējumu administrē galvenā Īrijas publisko bibliotēku
pārvaldības organizācija — Bibliotēku padome), bet arī
13 bibliotēku celtniecības (renovācijas) projektiem un 6
mobilo bibliotēku izveidei.
Ministrs uzsvēra, ka “investīcijas bibliotēkās ir labi ieguldīta nauda, kas turpmākajos gados nesīs dividendes
visu vecumgrupu un sociālo slāņu iedzīvotāju personiskās un pilsoniskās izaugsmes ziņā”. Ministrs piezīmēja,
ka pēdējos gados strauji pieaug bibliotēku apmeklētība,
kas sasniedz 16 miljonus gadā. Vēl pavisam nesen, aizpagājušajā gadā, Īrijas publisko bibliotēku apmeklētāju
skaits bija 14,6 miljoni.
“Bibliotēkās ir plaša aprīkojuma dažādība mācībām,
sevišķi valodu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju apguvei, kas ir ļoti svarīgas prasmes konkurētspējai darba tirgū. Internetpiekļuve un bezvadu internets
arī ir ļoti noderīgi rīki bibliotēku lietotājiem,” piebilda ministrs. Viņš pauda pateicību bibliotēku darbiniekiem par
viņu profesionālismu, aizrautību un entuziasmu vietējo
kopienu dzīves uzlabošanā.
2010.gadā Īrijā bija 32 publisko bibliotēku sistēmas,
kuru ietvaros darbojās 348 stacionārās, kā arī gandrīz 30
NPCJMǋT CJCMJPUǖLBT 1ǖSO CJCMJPUǖLV V[UVSǖÝBOBJ ƟSJKBT
pašvaldības tērēja 108 miljonus eiro — 2,4% no to kopējā budžeta. Salīdzinot ar 2009.gadu, finansējums Īrijas
publiskajām bibliotēkām sarucis par vairāk nekā 11%

Pašvaldība

Dublina
Dublina
Fingala
Kilkeni
Limerikas
novads
Longforda
Mejo
Mīta
Ofali
Roskomona
Slaigo
Dienviddublina
Dienviddublina
Voterfordas
novads
Veksforda

Piešķīrums
(eiro)
276 000

Holyhill bibliotēkas renovācija
Cobh bibliotēkas modernizācija
Mobilā bibliotēka
Gweedore bibliotēkas renovācijas
bilances izlīdzinājums
Ballyfermot bibliotēkas
modernizācijas bilances izlīdzinājums
Kevina ielas bibliotēkas renovācija
Mobilā bibliotēka
Centrālās bibliotēkas renovācija
1JFHǋEFTUSBOTQPSUMǟE[FLǦBNBJǬB

1 500 000
200 000
190 000
37 500

Ballymahon bibliotēkas
modernizācijas bilances izlīdzinājums
Svinfordas bibliotēkas
modernizācijas bilances izlīdzinājums
Navanas bibliotēkas renovācija
Talamoras bibliotēkas renovācija
Apgabala bibliotēkas renovācija
Mobilā bibliotēka
Ballyroan bibliotēkas renovācija
Skolas mobilā bibliotēka
Mobilā bibliotēka

73 600 00

100 000
1 000 000
260 000
240 000
3 224 000
190 000
240 000

Centrālās bibliotēkas renovācija

1 821 993,86

367 631,25
2 000 000
190 000
1 800 000
37 000

273 282,62

Izmantotā informācija
Annual Report for the Year Ended 31st December 2010 [tiešsaiste]. An
Chomhairle Leabharlanna (The Library Council), August 4, 2011 [skatīts
HTFQU>1JFFKBNThttp://www.librarycouncil.ie/2010-annualreport-published
€5.8m New Library Programme Announced [tiešsaiste]. An Chomhairle Leabharlanna (The Library Council), July 19, 2011 [skatīts 2011.g.
TFQU> 1JFFKBNT http://www.librarycouncil.ie/e5-8m-new-libraryprogramme-announced

Iepriecinošas pārmaiņas Rumānijas
publiskajās bibliotēkās
Līdz 2009.gada pavasarim tikai katrā desmitajā Rumānijas publiskajā bibliotēkā bija internetslēgums. Itin
drīz tas būs pieejams bez maksas gandrīz katrā otrajā
Rumānijas publiskajā bibliotēkā. 2009.gada aprīlī, iegūstot Bila un Melindas Geitsu fonda (BMGF) “Globālās
bibliotēku iniciatīvas” finansējumu — nepilnus 27 miljonus ASV dolāru —, Rumānijā uzsākta bibliotēku moder-
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nizācijas programma “Biblionet”. Sākumā bija iecerēta
2000 Rumānijas publisko bibliotēku modernizācija, kā
arī tajās nodarbināto 3000 bibliotekāru izglītošana datoru un interneta lietošanā (Rumānijā darbojas nepilni
3000 publisko bibliotēku, kuras apkalpo 21 miljonu iedzīvotāju), taču bibliotēkām izvirzīto augsto prasību dēļ
projektā ietverto institūciju skaitu nācās krietni reducēt.
1JSNBKǋ LǋSUǋ  LBT OPSJUǖKB HBEǋ  UJLB EBUPSJ[ǖUBT
un internetizētas 235 bibliotēkas 12 lauku reģionos, jauno informācijas tehnoloģiju izmantošanā izglītoti 350
bibliotekāri. Otrajā kārtā — 2010.gadā — modernizēto
bibliotēku un datorpratīgo bibliotekāru skaits pieauga
divkārt. “Biblionet” programmas trešajā, noslēdzošajā
posmā, kas sākās šī gada pavasarī, paredzēta 556 biblio-

tēku infrastruktūras modernizācija un darbinieku izglītošana. “Biblionet” tīmekļa vietnē uzsvērts, ka tādējādi
projekta ietvaros tiks datorizētas un internetizētas 1400
Rumānijas publiskās bibliotēkas. Turklāt katrā Rumānijas
reģionā (pavisam 41), kā arī galvaspilsētā Bukarestē ir izveidots viens reģionālais mācību centrs un katrā novadā
izglītoti divi treneri, kas nodrošinās bibliotekāru tālāku
profesionālo pilnveidi bibliotēku pārvaldībā, pakalpojumu attīstībā un datoru/interneta izmantošanā.
Rumānijā izveidots arī atraktīvs publisko bibliotēku
portāls, iznāk elektronisks jaunumu biļetens, kurā tiek
atspoguļots “Biblionet” ieviešanas process, pārmaiņas
lauku bibliotēkās un iedzīvotāju pieaugošā interese par
bibliotēku pakalpojumiem.
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1SPKFLUB QǋSWBMEǟCV OPESPÝJOB 4UBSQUBVUJTLǋ QǖUǟKVmu un apmaiņas padome (International Research and
Exchanges Board, IREX), kas darbojas 50 valstīs. IREX piedāvā vadlīnijas un inovatīvas programmas izglītības kvalitātes pilnveidei, veicina mediju neatkarību un plurāli
domājošu pilsoņu sabiedrības veidošanos. Organizācija
dibināta 1968.gadā. Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē
IREX darbojas kopš 1991.gada. IREX vada arī Ukrainas
publisko bibliotēku attīstības programmu “Bibliomist”,
bet 2011.gadā ar ASV valdības atbalstu uzsākts Kirgizstānas jauniešu internetpratības veicināšanas projekts
“Digitālā plaisa jaunatnes vidū” (Digital Youth Divide,
http://irexgl.wordpress.com/2011/01/11/kyrgyz-library).
“Biblionet” izveidē iesaistītas arī vairākas citas starpUBVUJTLBT PSHBOJ[ǋDJKBT  Lǋ BSǟ 3VNǋOJKBT 1VCMJTLP CJCliotēku un bibliotekāru biedrība (Asociaţia Naţională a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, ANBPR),
kas dibināta pirms 21 gada un apvieno 3000 individuālo
un institucionālo biedru. Bila Geitsa dibinātā korporācija
“Microsoft” Rumānijas bibliotēkām uzdāvinājusi datorprogrammatūru 15 miljonu ASV dolāru vērtībā.
“Biblionet” partneri izstrādājuši bibliotekāru pilnveides sistēmu un metodiskos materiālus, kas nodrošina
inovāciju ieviešanu bibliotēkās. “Biblionet” projekta ietvaros stiprināta arī ANBPR ilgtspēja, jo tai būs jāuzņemas vadošā bibliotēku aizstāvības loma sabiedrībā un
QǋSWBMEFTTUSVLUǼSǋT1SPKFLUBǟTUFOPUǋKJDFOÝBTOPTLBJErot Rumānijas iedzīvotāju informācijas vajadzības izglītībā, medicīnā, kultūrā un ekonomikā, lai datorpratīgie
bibliotekāri varētu šo informāciju sagatavot un izplatīt.
BMGF piešķīrums “Biblionet” ieviešanai ir viena no
prāvākajām summām, kas atvēlēta kādai valstij “Globālās bibliotēku iniciatīvas” ietvaros. Līdz šim finansēta
publisko bibliotēku modernizācija desmit valstīs: Čīlē,
.FLTJLǋ  #PUTWǋOǋ  -JFUVWǋ  3VNǋOJKǋ  6LSBJOǋ  1PMJKǋ 
Bulgārijā, Vjetnamā un Latvijā. Lielākais finansējums tiDJT1PMJKBJ NJMKPOJ"47EPMǋSV 3VNǋOJKBJVO6LSBJOBJ
(25 miljoni ASV dolāru). Ukrainā līdz 2013.gadam tiks
modernizētas vairāk nekā 1500 publiskās bibliotēkas un
izveidoti 25 reģionālie mācību centri.
Bibliotēku modernizācija visās valstīs rit pēc līdzīga
plāna: moderno informācijas tehnoloģiju un platjoslas
interneta ieviešana; bezmaksas internetpiekļuves nodrošinājums lasītājiem; bibliotekāru mācību tīkla (reģionālo mācību centru) izveide, kur profesionāļi apgūst ne
vien datoru un interneta izmantošanu, bet arī bibliotēku
pārvaldību, aizstāvību un citas aktuālas tēmas. Vairākās
valstīs, piemēram, Ukrainā un Rumānijā, īpaša uzmanība
pievērsta profesionālo nevalstisko organizāciju — programmas īstenotāju sadarbības partneru — ilgtspējas
stiprināšanai. Nozīmīga piešķīruma daļa atvēlēta projektu publicitātei un ietekmes novērtēšanai. Katrā valstī izveidots bibliotēku portāls, kur atspoguļota gan projekta
attīstība, gan bibliotēku aktualitātes. Nozīmīgs projekta
publicitātes un ietekmes novērtēšanas elements ir bibliotēku lasītāju veiksmes stāsti par to, kā brīva piekļuve bibliotēku (īpaši interneta) informācijai uzlabojusi
viņu dzīvi. 1BSBTUJQSPKFLUBMǟE[öOBOTǖUǋKTJSLPSQPSǋDJKB
“Microsoft”, kas atvēl ievērojamus naudas līdzekļus da-

torprogrammatūras iegādei. Tomēr, neraugoties uz lielo
BMGF un korporācijas “Microsoft” piešķīrumu, katrai valstij jānodrošina arī prāvs līdzfinansējums.
Atgādinām, ka 2006.gadā arī Latvija “Globālās bibliotēku iniciatīvas” ietvaros ieguva 16,2 miljonus ASV dolāru publisko bibliotēku modernizācijai (projekts “Trešais
tēva dēls”), bet 2008.gadā — vēl 2 miljonus dolāru, lai
paplašinātu piekļuvi jaunajām tehnoloģijām bibliotēkās, turpinātu bibliotekāru izglītošanu, organizētu projekta publicitāti, kā arī ietekmes novērtēšanu. Jāatzīmē,
ka šis piešķīrums, samērojot to ar mūsu valsts iedzīvotāKVTLBJUVVOCJCMJPUǖLVUǟLMV CJKBJ[DJMT1BUFJDPUJFTEǋTnajam valsts un pašvaldību līdzfinansējumam, Latvijas
projektā “Trešais tēva dēls” tika aptvertas gandrīz visas
pašvaldību publiskās bibliotēkas.

Izmantotā informācija
BiblioNet Program [tiešsaiste]. IREX Romania. [Skatīts 2011.g. 29.sept.].
1JFFKBNThttp://www.irex.ro/show/index/k/30
Biblionet — Global Libraries Romania. IREX. [Skatīts 2011.g. 29.sept.].
1JFFKBNThttp://www.irex.org/project/biblionet-global-libraries-romania

Strauji paplašinās digitālās bibliotēkas
“Google Books” partneru loks
Kopš 2004.gada decembra, kad ASV korporācija
“Google” uzsāka lielapjoma digitālās bibliotēkas “Google
Books” (agrākie nosaukumi “Google Book Search”, “GoogMF1SJOUw J[WFJEJTBEBSCǟCǋBS.JǏJHBOBT 4UFOGPSEB )ǋSvarda un Oksfordas universitāšu bibliotēkām (UB), kā arī
ƬVKPSLBT1VCMJTLPCJCMJPUǖLV UǋTQBSUOFSVMPLTJSLSJFUOJ
QBQMBÝJOǋKJFT 1BUMBCBO QSPKFLUǋ JFTBJTUǟKVÝǋT BQUVWFOJ
40 zinātniskās bibliotēkas. Katra no tām var lepoties ar
vairākiem miljoniem informācijas vienību. Sākotnējais
plāns — desmit gadu laikā digitalizēt ap 15 miljoniem
sējumu — izpildīts 2010.gada nogalē.
Viens no eiropiešu pārmetumiem “Google Books”
veidotājiem bija pasaules informācijas telpas amerikanizācija, jo sākumā digitālās bibliotēkas partneru lokā bija
tikai viena Eiropas bibliotēka. Tagad projektā līdztekus
Oksfordas UB, Lozannas UB, Ģentes UB, iesaistītas arī vairākas Eiropas nacionālās bibliotēkas (NB):
t,BUBMPOJKBT/#  QSPKFLUTQBCFJHUT 
t#BWǋSJKBT7BMTUTCJCMJPUǖLB  
t"VTUSJKBT/#  
t/ǟEFSMBOEFT ,BSBMJTLǋ /BDJPOǋMǋ  CJCMJPUǖLB
(2010);
t*UǋMJKBT,VMUǼSBTNBOUPKVNBNJOJTUSJKB*UǋMJKBT/Bcionālās bibliotēkas Florencē un Itālijas Nacionālās
bibliotēkas Romā grāmatu, kurām beidzies autortiesību aizsardzības termiņš, digitalizācija (2010);
tƎFIJKBT/#  
t#SJUVCJCMJPUǖLB  

“Google Books” jaunāko partneru —
bibliotēku — ieguldījums
Čehijas NB (ČNB) ar “Google” un Eiropas Savienības
(ES) finansiālu atbalstu paredzējusi pusmiljona grāmatu
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pausto Eiropas Savienības institūciju un Eiropas valstu vadītāju atbalstu, pat turīgāko Eiropas valstu nacionālās bibliotēkas nesaņem šim nolūkam pietiekamu finansējumu.
Nīderlandes Karaliskās (Nacionālās) bibliotēkas līgumu ar korporāciju “Google” var skatīt Nīderlandes
Karaliskās (Nacionālās) bibliotēkas tīmekļa vietnē http://
www.kb.nl/nieuws/2011/contract-google-kb.pdf; Britu
bibliotēkas un korporācijas “Google” līgums, noslēgts
2011.gada 30.martā, pieejams Lielbritānijas bezpeļņas organizācijas “Open Rights Group” tīmekļa vietnē
http://www.openrightsgroup.org/assets/files/pdfs/BL%20
Google%20Contract.pdf.

Plašāka informācija
Philippe Aigrain. Can Public Libraries Sell or Capture the Rights of the
Public?<UJFÝTBJTUF><4LBUǟUTHPLU>1JFFKBNT http://paigrain.debatpublic.net/?p=3448&lang=en
Ruiz, Javier. Is the Deal Between Google and the British Library Good
for the Public? [tiešsaiste]. Open Rights Group, August 24, 2011 [Skatīts
HPLU>1JFFKBNT http://www.openrightsgroup.org/blog/2011/
access-to-the-agreement-between-google-books-and-the-british-library

Kopš 12.augusta lasītājiem slēgta
Britu muzeja centrālā bibliotēka

Tā kā nākamajos četros gados Britu muzejs saņems
par 15% mazāku valsts finansējumu nekā līdz šim, iestādes vadība nolēmusi slēgt galveno no tās desmit bibMJPUǖLǋN1PMB)FNMJOBQVCMJTLPCJCMJPUǖLV The Paul
Hamlyn Library). Britu izdevēja, multimiljonāra, filantroQB 1PMB )FNMJOB o  WǋSEǋ OPTBVLUBKǋ CJCMJPtēkā glabājas vairāk nekā
50 000 grāmatu un žurnālu, to skaitā 1762.gadā
Nacionālo bibliotēku līgumi ar “Google”
izdots muzeja ceļvedis,
Jaunākie NB un korporācijas “Google” līgumi liecina, grāmatas par arheoloģiju,
ka bibliotēku tiesības pēdējos gados kļuvušas plašākas, eģiptoloģiju, numismātinekā sākumposmā. Ciparotās grāmatas būs pieejamas ku, austrumu mākslu, mune vien “Google Books” tīmekļa vietnē (kā bija noteikts zeoloģiju un citām speciāpirmajos līgumos), bet arī bibliotēku mājaslapās, kā arī lajām nozarēm.
1PMB )FNMJOB CJCMJP- Pola Hemlina bibliotēka
Eiropas digitālajā bibliotēkā “Europeana”. “Google” kritiķi
atrodas vienā ēkā ar Britu
gan norāda — līgumi korporācijai tomēr nodrošina lielā- tēka izveidota 2000.gadā. muzeju (Billija De Vita (Billy
LVSǟDǟCBTCSǟWǟCVOFLǋCJCMJPUǖLǋN1SPUJ QǖDEJHJUǋMǋT 2007.gadā tā apvienota De Witt) foto)
kopijas saņemšanas bibliotēkas 15 gadus nedrīkst to izBritu muzeja lasītava, kur bija
mantot komerciāliem mērķiem vai nodot trešajai pusei,
pieejami arī Pola Hemlina bibliotēkas
kas vēlētos ar to gūt peļņu. Arī publikāciju lejupielāde
materiāli (Nikosa Vatopoulusa (Nikos
lielākā vai pilnā apjomā no bibliotēku tīmekļa vietnēm
Vatopoulos) foto)
netiek atļauta. Kritiķi uzsver, ka bibliotēkas, pretstatā
korporācijai “Google”, neapjauš — ciparotās grāmatu
kopijas ir jauna veida intelektuālais īpašums, ar kuru var
gūt ieņēmumus, tādēļ ar vieglu prātu atsakās no savām
tiesībām uz to.
Tiek aizrādīts, ka korporācija nodrošina tikai resursu
ciparošanu, kamēr bibliotēkas finansē arī materiālu atlasi
un sagatavošanu digitalizācijai. Globālas digitālās bibliotēkas veidošana būtu uzticama bezpeļņas organizācijām, nevis komercuzņēmumiem, kurus interesē vienīgi ar muzeja centrālo bibliotēku, kas ietvēra grāmatas par
produktu ienesīgums. Tomēr jāatzīst — bibliotēkām nav muzeja vēsturi, muzeja seniespieddarbu kolekciju, kā arī
citas iespējas intensificēt digitalizāciju, kā vien riskantā #SJUV QBSMBNFOUB "QBLÝQBMǋUBT SFUVNV LSǋKVNV 1PMB
sadarbībā ar komercuzņēmumiem. Neraugoties uz skaļi Hemlina bibliotēkas resursus ikviens interesents varēja
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digitalizāciju. 2011.gada februāra beigās tā paziņoja par
diviem grāmatu digitalizācijas projektiem. Ar valsts un ES
finansējumu līdz 2019.gadam tiks digitalizētas 300 000
čehu grāmatas, kas izdotas no 19. līdz 21.gadsimtam.
2010.gada jūnijā ČNB saņēma iespaidīgu finansējumu
Nacionālās Digitālās bibliotēkas (NDB) attīstībai: Kultūras ministrija atvēlēja 45 miljonus čehu kronu, bet Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — 255 miljonus
čehu kronu. NDB ietvers lielāko daļu Čehijā, par Čehiju
un čehiem izdoto un ar šo valsti saistīto grāmatu. Digitalizējamo iespieddarbu skaitā īpaši izceļami čehu nacionālās atmodas laikā, 19.gadsimtā, rakstītie un izdotie
sacerējumi. Tiks nodrošināta digitālās kolekcijas saglabāšana un ērta pieejamība.
Ar “Google” atbalstu tiks ciparotas 200 000 grāmatas
no ČNB Vēstures arhīva un Slavistikas bibliotēkas: 16.–
18.gadsimta iespieddarbi, to skaitā čehu reformatora
Jana Husa (ap 1371–1415), teologa un pedagoga Jana
Amosa Komenska (1592–1670), austriešu komponista
Volfganga Amadeja Mocarta (1756–1791) un citu Eiropas zinātnieku, mākslinieku un mūziķu darbu izdevumi.
Sadarbībā ar “Google” īstenotais projekts ir 2011.
gadā uzsāktās programmas “Google Čehijai” (Google for
Czech) sastāvdaļa.
Savukārt Britu bibliotēka vienojusies ar “Google” par
aptuveni 250 000 grāmatu, kas izdotas no 18.gadsimta
līdz 19.gadsimta 70.gadiem, ciparošanu. Digitalizējamo
darbu skaitā ir kāds pamflets par Francijas karalieni Mariju Antuaneti (1755–1793), kā arī viens no senākajiem
zemūdenes projektiem — spāņu izgudrotāja Narciso
Monturiolas (1819–1885) 1858.gadā zīmētā skice.

DAŽĀDA INFORMĀCIJA t7&$Ɗ6/+"6/Ɗ(3Ɗ."5/*&$Ɵ#" tƊ3;&.ƕ4t1"(Ɗ+Ɵ#"6/"1$&3&4t#ƕ3/*6/+"6/*&À*#*#-*05ƕ,Ɗ4t,0/'&3&/$&4 4&.*/Ɗ3* 4"/Ɗ,4.&4 t&ű3&4634* &ű1","-10+6.* &ű,0.6/*,Ɗ$*+"t$*-7ƕ,* /05*,6.* 130#-ƕ."4t#*#-*05&,Ɗ3*-"57*+Ɗ6/1"4"6-ƕ

kāciju un informācijas jautājumos Jānis Kārkliņš, kurš
nolasīja vienu no centrālajiem konferences referātiem
“Digitālā rakstpratība: ko bibliotēkas var darīt” (http://
conference.ifla.org/past/ifla77/114-karklins-en.pdf). Viņš
aplūkoja līdzšinējo IFLA un UNESCO sadarbību tradicionālās rakstpratības veicināšanā, kā arī pievērsās bibliotēku uzdevumiem, rūpējoties par digitālās rakstpratības
apguvi sabiedrībā: vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšana
informācijai, informācijas vides daudzvalodības sekmēšana, bibliotēku kolekciju digitalizācija, digitālo resursu
saglabāšana, kā arī bibliotekāru profesionālā pilnveide.
UNESCO skatījumā bibliotekāriem jāizprot ne vien informācijas tehnoloģiju funkcionalitāte, bet arī informācijas
brīvas piekļuves ētiskie un autortiesiskie aspekti, digitālo
resursu saglabāšanas nozīme un metodes.
Izmantotā informācija
Harris, Gareth. #.$POöSNT$MPTVSFPG1BVM)BNMZO-JCSBSZ
Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes
Museums Journal<UJFÝTBJTUF>"VHVTU 1JFFKBNThttp://www.
bibliotēkas izpilddirektore Katarina Isberga savā blogā
museumsassociation.org/museums-journal/news/11082011-paul-hamlyn(http://catharinaisberg.blogspot.com) par konferences
library-to-shut-on-Friday
5IF1BVM)BNMZO-JCSBSZBritish Museum<UJFÝTBJTUF>1JFFKBNThttp://
karstāko tematu atzina mobilo tehnoloģiju integrēšanu
www.britishmuseum.org/the_museum/news_and_press/statements/paul
bibliotēku pakalpojumu sistēmā. Konferencē tika ziņots,
_hamlyn_library.aspx
ka, piemēram, Albertas Universitātes (Edmontona, KaSharp, Rob. Historic Library May Close as Subsidy Slashed. Indepennāda) Raterforda bibliotēkā viedtālruņi ir uzziņu bibliodent.co.uk [tiešsaiste]. 7 July, 2011. 1JFFKBNThttp://www.independent.co.
uk/arts-entertainment/books/news/historic-library-may-close-as-subsidytekāru ikdienas darba instruments, kas ļauj viņiem brīvi
slashed-2308196.html
pārvietoties no vienas telpas uz otru, meklējot atbildes uz
lasītāju jautājumiem, operatīvi sniegt gan vienkāršas, gan
Ieskats IFLA 77.ģenerālkonferencē
sarežģītas uzziņas. Jāpiebilst, ka arī daudzas citas biblio“Bibliotēkas — vairāk nekā
tēkas piedāvā īpašus pakalpojumus mobilo informācijas
bibliotēkas: integrācija, inovācijas un UFIOPMPǚJKVDJFOǟUǋKJFN1JFNǖSBN OP5PSPOUPQVCMJTLǋT
informācija ikvienam”
bibliotēkas tīmekļa vietnes lasītāji uz saviem viedtālruņiem var lejupielādēt gan lasāmvielu, gan klausāmvielu,
No 13. līdz 18.augustam 4BOIVBOǋ 1VFSUPSJLP BJ[SJ- gan mācību resursus (http://www.torontopubliclibrary.ca/
tēja Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju fe- books-video-music/downloads-ebooks/mobile-apps.jsp).
derācijas (International Federation of Library Associations
Tiešsaistes datorizēto bibliotēku centra (Online Comand Institutions, IFLA) 77.ģenerākonference, kas bija pul- puter Library Center, OCLC) vadītāji prezentācijā “Mākoņcējusi 2593 dalībniekus (pērn IFLA 76.ģenerākonferencē datošana un bibliotēkas” (Cloud Computing and Libraries,
Gēteborgā piedalījās 3300) no 116 valstīm. Kā allaž, tās http://www.oclc.org/multimedia/2011/files/IFLA-windstematiskais spektrs bija ļoti plašs: e-resursu krājumu at- of-change-slides.pdf) mēģināja skaidrot jauno terminu
tīstība, izmantošana un autortiesības; mobilo tehnolo- “mākoņdatošana”. Mākoņdatošana ļauj izveidot milzīģiju ieviešana; bibliotēkas un mākoņpakalpojumi, kā arī gus virtuālo datu masīvus, kuriem var piekļūt attālināti
mūžam aktuālais jautājums — informācijas pieejamība ar interneta starpniecību. Tādējādi iespējams ietaupīt uz
un cenzūra. Atsevišķa sesija bija veltīta publisko biblio- informācijas tehnoloģiju iegādes un uzturēšanas rēķina.
tēku nākotnes paradigmai (Rethinking the role of public OCLC vadītāji apgalvoja, ka pirms mākoņdatošanas ielibraries, http://conference.ifla.org/past/ifla77/2011-08-16. spēju apjēgsmes uzņēmumi 70% līdzekļu bijuši spiesti
htm), sanāksmē savu viedokli par to pauda Zviedrijas, investēt infrastruktūrā, tādēļ tikai 30% atlicis personāSomijas, Ķīnas bibliotēku speciālisti. Visi bija vienisprā- lam un inovācijām. Mākoņdatošana turpretī ļaujot lietis, ka pārmaiņas ir nenovēršamas, ja bibliotēkas vēlas lāko daļu līdzekļu ieguldīt cilvēkresursu attīstībā. OCLC
saglabāt (attīstīt) savu nozīmīgo lomu izglītībā, kultūrā aicināja bibliotēkas intensīvāk iesaistīties gan mākoņdaun zinātnē. Referāti liecināja, ka nav vienas “pareizās” tošanā, gan mākoņpakalpojumu izmantošanā.
nākotnes stratēģijas, galvenais ir būt drosmīgiem un neDānijas kolēģi apzinājuši specializēto (tematisko)
baidīties no kļūdām!
bibliotēku portālu zemās izmantojamības cēloņus. Viņuprāt, vainojama portālu veidotāju vienpusīgā pieeja:
viņi respektējot vienīgi resursu pārvaldītāju intereses,
Modernās informācijas tehnoloģijas —
bet ignorējot potenciālos vai esošos lietotājus.
jaunas iespējas, jauni izaicinājumi
izmantot Britu muzeja lasītavā. Tagad vispārpieejama
paliks tikai Antropoloģijas bibliotēka.
1PMB )FNMJOB GPOEB WBEǟUǋKT 3PCFSUT %BGUPOT Dufton), kā arī Lielbritānijas bibliotēku un muzeju speciālisti
pauž sašutumu par muzeja vadības lēmumu, norādot,
ka sabiedrība par bibliotēkas slēgšanu nav tikusi laicīgi
informēta. Tiek uzsvērts, ka, pieņemot šo lēmumu, muzeja vadība nav ņēmusi vērā bibliotēkas nozīmīgo lomu
sekmīgā muzeja darbībā, vēstures pētniecībā un sabiedrības izglītībā.
1PMB )FNMJOB CJCMJPUǖLǋ TUSǋEǋKB  EBSCJOJFLJ ;Jnāms, ka 9 no tiem jau piekrituši atbrīvošanai no darba.
Bibliotēkas krājuma tālākais liktenis vēl nav izšķirts.

Nav precīzu ziņu par Latvijas pārstāvniecību šajā ģenerālkonferencē. Taču arī tādā gadījumā, ja tālo ceļu uz
Sanhuanu nebūs mērojis neviens bibliotekārs no Latvijas,
mūsu valsts netieši tomēr tika pārstāvēta, jo konferencē
piedalījās UNESCO ģenerāldirektores vietnieks komuni-

Informācijas brīvas pieejas un vārda brīvības
komiteja: kā atspoguļot pasauli?
Sevišķi interesanta bija IFLA Informācijas brīvas pieejas un vārda brīvības komitejas (Committee on Freedom
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Bibliotēkas — pārmaiņu spēks!
Ģenerākonferences dalībnieki tika iepazīstināti ar
jauno IFLA prezidenti (2011–2013) Ingrīdu Perentu (Ingrid Parent), kas vada arī Britu Kolumbijas Universitātes
bibliotēku (Vankūvera, Kanāda). Viņa ir pirmā IFLA prezidente OP,BOǋEBT1BSTBWV*1FSFOUBJ[WǖMǖKVTJFTJFEWFTmojošu rindu ”Bibliotēkas — pārmaiņu spēks”, jo ir pārliecināta, ka bibliotēkas spēj pārveidot indivīdu un visas
kopienas dzīvi, tām piemīt ievērojams potenciāls sociāli
mazaizsargāto un atstumto iedzīvotāju integrācijai sabiedrībā. IFLA darbību viņa fokusēs uz bibliotēku aizstāvību, kas pagaidām ir nepiedodami vāja, kā arī uz digitālo kolekciju un pakalpojumu pārvaldības aspektiem.
Līdzšinējā IFLA prezidente, Stellenbošas Universitātes bibliotēkas (Dienvidāfrika) direktore Elena Taisa
(Ellen Tise), atvadoties no konferences dalībniekiem, aicināja viņus uzņemties ne tikai digitālo resursu pārvaldību, bet arī to veidošanu, piemēram, sastādot un papildinot Vikipēdijas ierakstus. Viņai jāpiekrīt: bibliotekāri
līdz šim iejutušies galvenokārt ērtajā Vikipēdijas pēlēju
lomā, kritizējot tās kļūdaino saturu, taču izvairoties no
tās veidošanas. Vai bibliotekāriem nevajadzētu biežāk
izmēģināt arī autoru un sastādītāju lomu, jo tieši viņi vislabāk orientējas informācijas masīvā, kā arī spēj noteikt
publikāciju kvalitāti? Informācija kļūst par spēku tikai
tad, ja to liek lietā.
IFLA 78.ģenerālkonference “Bibliotēkas tagad! — iedvesmojošas, pārsteidzošas, spēcinošas” (Libraries Now!
— Inspiring, Surprising, Empowering) 2012.gada 11.–17.
augustā ritēs pavisam netālu — Helsinkos. Jācer, ka šoreiz no Latvijas būs daudz gan referentu, gan klausītāju.
Gatavojoties braucienam uz Somijas galvaspilsētu, bibliotekāri tiek aicināti apsvērt savu līdzdalību arī aiznākamajā ģenerālkonferencē, kas notiks Singapūrā.

Izmantotā informācija
Kniffel, Leonard. How IFLA Fixes the World: FAIFE, Hope, and Charity.
American Libraries Magazine<UJFÝTBJTUF>"VHVTU 1JFFKBNThttp://
americanlibrariesmagazine.org/global-reach/how-ifla-fixes-world-faifehope-and-charity
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Bibliotēkas gan nebija prioritāri renovējamo objektu
skaitā, tomēr līdz 2011.gada nogalei postījumi gandrīz
pilnībā būs novērsti un bibliotēku resursi tiks atkal darīti
QJFFKBNJQVCMJLBJ1ǖD[FNFTUSǟǏVTǖSJKBTCJCMJPUFLǋSJTBpratuši — gan viņiem pašiem, gan citiem iedzīvotājiem
nepieciešama izsmeļošāka informācija par zemestrīcēm,
tādēļ bibliotēku tīmekļa vietnēs šim tematam atvēlēta
atsevišķa sadaļa. Nākotnē bibliotēkām vēlams izstrādāt
detalizētas instrukcijas darbībai ekstremālos apstākļos.
Iestādes vadītājam jāparūpējas arī par šķietamiem sīkuNJFN LBTLSǟ[FTTJUVǋDJKǋWBSJ[SǋEǟUJFTMJLUFOǟHJ1JFNǖram, administrācijai uz galda allaž būtu jāatrodas atjauninātam personāla tālruņu sarakstam — gadījumiem, ja
nedarbotos nedz datori, nedz internets, bet būtu svarīgi
gūt informāciju par situāciju bibliotēkā.

of Access to Information and Freedom of Expression, FAIFE)
organizētā sanāksme “Kā atspoguļot pasauli” (How to Fix
the World), kurā tika pārrunāta bibliotēku loma krīzes situācijās. Spilgtāko vēstījumu sniedza Aleksandrijas bibliotēkas direktors Izmails Serageldins, daloties savās
izjūtās un pārdomās par 25.janvārī izcēlušos Ēģiptes revolūciju, kurā varu zaudēja ilggadējais valsts prezidents
Hosni Mubaraks. Aleksandrijas bibliotēka atrodas tikai
10 kvartālu attālumā no valdības ēku kompleksa, tādēļ
nokļuva revolūcijas centrā. Blakus esošās ēkas trauksmainajās dienās tika sagrautas, taču bibliotēka palika kā
miera osta, jo to no bojāejas izglāba jaunieši. Sadevušies
rokās, viņi ap bibliotēku izveidoja blīvu ķēdi, neļaudami marodieru un demolētāju pūlim piekļūt bibliotēkai.
Jaunā Aleksandrijas bibliotēka ir tikai 8 gadus veca, taču
paspējusi jau izaudzināt lielu un dedzīgu bibliotēkas
aizstāvju pulku. Iespējams, tādēļ, ka, neraugoties uz lielo Hosni Mubaraka un viņa dzīvesbiedres finansiālo un
morālo atbalstu bibliotēkai, tā spējusi saglabāt politisko
neitralitāti un vārda brīvības simbola lomu. “Neviena armija nespēj nosargāt ideju, kuras laiks ir pagājis,” revolūcijas gaitu komentēja bibliotēkas direktors un piebilda,
ka lielākais demokrātijas drauds ir arvien augošā plaisa
starp nabagiem un bagātajiem, ko varam vērot arī Latvijas sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Uz klātesošo jautājumu, kurš tad uzskatāms par revolūcijas uzvarētāju,
I.Serageldins un viņa kolēģis Šavki Salems (Shawky Salem) atbildēja — sociālie mediji un, protams, bibliotēka,
kas ieguvusi daudz dokumentālu liecību (filmu un fotouzņēmumu) no dažādām tīmekļa vietnēm.
Amerikas Bibliotēku asociācijas Intelektuālās brīvības biroja (American Library Association’s Office for Intellectual Freedom) direktore Barbara Džonsa (Barbara
Jones) stāstīja par nepatīkamo pārsteigumu 2010.gada
decembrī, kad, atsaucoties federālo drošības iestāžu aicinājumam, ASV Kongresa bibliotēka lasītājiem bloķēja
pieeju bezpeļņas organizācijas “WikiLeaks” tīmekļa vietnei, kur bija publicēta ASV diplomātu darbību atmaskojoša informācija. “Tā bija ļoti mulsinoša situācija”, viņa
atzina, “ikvienu cilvēku Amerikas Savienotajās Valstīs šis
solis apstulbināja, un pēc dažām dienām liegums tika
atcelts.” Tā kā slepenie dokumenti tomēr bija internetā,
tiem itin vienkārši varēja piekļūt arī bibliotēkas apmeklētāji, aizstaigājot, piemēram, uz netālo “Starbucks” kafejnīcu, piebilda B.Džonsa. “WikiLeaks” apspriešana ASV
Kongresā 2011.gada 16.decembrī liecina, ka valsts iestāžu darbības caurskatāmība un disidentu drošība arī šajā,
par demokrātijas citadeli pašpasludinātajā valstī, joprojām ir pelēkā zona. Arī valdības dokumentu atslepenošanas sistēma esot disfunkcionāla.
+BVO[ǖMBOEFT 1BSMBNFOUB CJCMJPUFLǋSF VO JOGPSNǋcijas speciāliste Moira Freizere (Moira Fraser) stāstīja
par 2010.gada septembra, 2011.gada februāra un jūnija stiprajām zemestrīcēm Kraistčērčā, Jaunzēlandes
Dienvidsalā. Bojāgājušo skaits nebija liels, taču zemestrīču biežums raisīja nedrošības izjūtu salas iedzīvotājos.
Nozīmīgi bojājumi radīti arī Kraistčērčas pilsētas publisko bibliotēku sistēmai, sevišķi Centrālajai bibliotēkai,
diemžēl apdrošināšanas kompensācija tai tika liegta.

