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Saskaņā ar nacionālo ziņojumu, kas publicēts 2010.
gada 25.martā, pērn gandrīz 1/3 pieaugušo amerikāņu 
(aptuveni 77 miljoni cilvēku), kas vecāki par 14 gadiem, 
izmantojuši publisko bibliotēku datorus vai bezvadu tīk-
lu, lai piekļūtu internetam. 2009.gadā, kad nācija pārcie-
ta ekonomisko lejupslīdi, cilvēki izmantojuši bibliotēku 
tehnoloģisko infrastruktūru darba meklējumiem, lai pie-
teiktos augstskolās, saņemtu sociālās garantijas, iegūtu 
informāciju par medicīnas pakalpojumiem u.t.t.

Ziņojums “Iespējas visiem: kādu labumu gūst ame-
rikāņi no interneta piekļuves ASV bibliotēkās” (Oppor-
tunity for All: How the American Public Benefits from In-
ternet Access at U.S. Libraries) ir balstīts uz pirmo plaša 
mēroga pētījumu par to, kas, kā un kādēļ izmanto brīv-
piekļuves datorus un internetu publiskajās bibliotēkās. 
To veica Vašingtonas universitātes Informācijas skola 
(University of Washington Information School) un finan-

-
liotēku pakalpojumu institūts (Institute of Museum and 
Library Services, Washington).

Cilvēki ar zemiem ienākumiem vairāk nekā citas ļau-
žu grupas paļaujas uz publisko bibliotēku kā vienīgo 
piekļuves vietu datoram un internetam. Kopumā 44% 
cilvēku, kas dzīvo zem federālās valdības noteiktā na-
badzības līmeņa, izmantoja datorus ar internetslēgu-
mu tuvākajā publiskajā bibliotēkā.

Visu vecuma grupu amerikāņi atzina, ka viņi izman-
to bibliotēkas datorus ar internetpiekļuvi. Pusaudži ir 
vieni no aktīvākajiem bibliotēku apmeklētājiem. Puse 
14 – 18 gadus veco jauniešu 2009.gadā izmantoja bib-
liotēkas datorus, galvenokārt mājasdarbu veikšanai.

“Visu sociālo slāņu pārstāvji izmanto bibliotēkas 
datorus gan ikdienas, gan īpašām vajadzībām, sākot ar 
elektroniskā pasta izmantošanu līdz pat darba meklē-
jumiem”, secina Vašingtonas universitātes Informācijas 
skolas pasniedzējs Maikls Krendels (Michael Crandall). 
“Vairāk nekā ¾ cilvēku, kas izmantojuši bibliotēku in-
ternetslēgumu, bijusi iespēja piekļūt globālajam tīmek-
lim arī mājās, darbā vai citur. Bieži tas noticis tāpēc, ka 
viņiem vajadzēja ātrāku internetu, bibliotekāra palīdzī-
bu vai īslaicīgu piekļuvi neparedzētos gadījumos.”

Bibliotēku tehnoloģijas īpaši intensīvi tiek izmanto-
tas nodarbinātības, izglītības un veselības jomās, kā arī 
sociālo kontaktu veidošanā. Pēdējo 12 mēnešu laikā:

40% bibliotēku datorlietotāju ó  (apmēram 30 mil-
joniem cilvēku) sniegtas konsultācijas par karje-
ras veidošanu. 75% no viņiem darbu meklēja ar in-
terneta starpniecību. Puse aizpildīja darba pieteiku-
mu vai nosūtīja motivācijas vēstules elektroniski.
37% interesējās par veselību ó . Lielākā daļa (82%) 
šīs grupas respondentu izmantoja bibliotēku dato-
rus, lai gūtu plašāku informāciju par kādu slimību, 
kaiti vai medicīnisku stāvokli. 1/3 meklēja ārstus vai 
citus veselības aprūpes darbiniekus. Apmēram puse 
šīs grupas respondentu izmantoja iegūto informāci-
ju, lai pieteiktu vizītes pie speciālistiem.
42% saņēma konsultācijas par izglītību ó . 37% no 
viņiem (apmēram 12 miljoni skolēnu un studentu) 
izmantoja vietējās bibliotēkas datorus mājasdarbu 
veikšanai.
Bibliotēkas datori izmantoti komunikācijai ar  ó
pārvaldes un sabiedriskajām organizācijām. 
60% lietotāju (43,3 miljoni cilvēku) izmantoja bib-
liotēkas tehnoloģijas jaunu kontaktu veidošanai.

“Dati liecina, ka miljoniem cilvēku bibliotēkas ir no-
zīmīgs informācijas un zināšanu ieguves avots,” uzsver 
Muzeju un bibliotēku pakalpojuma institūta direktora 
vietas izpildītāja Mārša Semmela (Marsha Semmel). Po-
litikas veidotājiem jāapzinās un jāakcentē bibliotē-
ku devums darba tirgus attīstībā, izglītības, veselī-
bas un labklājības jomās, kā arī pārvaldes iestāžu 
pakalpojumu popularizēšanā.

Patlaban gandrīz visas ASV publiskās bibliotēkas 
piedāvā apmeklētājiem brīvpiekļuves datorus un inter-
netu. Taču pirms četrpadsmit gadiem, 1996.gadā tikai 
28% bibliotēku piedāvāja datorus ar internetslēgumu.

Diemžēl gandrīz trešā daļa publisko bibliotēku at-
zīst, ka to internetslēguma ātrums nav atbilstošs sa-
biedrības pieprasījumam. Tās cenšas nomainīt nove-
cojušos datorus pret jauniem un palielināt internetslē-
guma ātrumu, atzīst Bila un Melindas Geitsu fonda ASV 
programmas direktors Alans Golstons (Allan Golston). 
Šis pētījums parāda bibliotēku riska faktoru: iedzī-
votāji, īpaši indivīdi ar zemiem ienākumiem, ļo-
ti paļaujas uz publiskajām bibliotēkām un to teh-
noloģijām, taču nākotnē šī uzticība var izplēnēt, ja 
valsts un privātais finansējums nenodrošinās pub-
lisko bibliotēku infrastruktūras atbilstību sabiedrī-
bas pieprasījumam.

Pētījuma ietvaros aptaujāti vairāk nekā 50 000 res-
pondenti, no tiem tikai 3176 — izmantojot telefonu. 
Lielākā daļa respondentu (44 881) atbildes uz jautāju-
miem sniedza ar interneta starpniecību. Aptaujā pār-
stāvēti 400 publisko bibliotēku klienti.
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