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Pētījums
Ceļot nākotnes bibliotēkas (Building Libraries for Tomorrow)
INELI (International Network of Emerging Library Innovations)

Publiskajai 

bibliotēkai jāietver 

četras telpas:četras telpas:

iedvesmas telpa

mācīšanās telpa

tikšanās telpa

skatuves telpa

DC Public Library Services and 

Facilities: A Framework for continuing 

success. DC Office of Planning (2010)

The role of public libraries in urban 

development and culture led 

regeneration (2010)

A new model for the public library in 

the knowledge and experience 

society (2012)



Jaunai 

bibliotēkai 

jābūt jābūt 

pārsteidzošai

(Oho! faktors)

↑ Kanzasas Pilsētas publiskā bibliotēka

IFLA Library Building Guidelines: 

Developments and Reflections (2007)



Pakalpojumiem un ēkām 

jāiekļaujas plašākā 

kontekstā, piem., jāņem 

vērā citu publisko 

←     De Nieuwe Bibliotheek 

Almere, Nīderlande

vērā citu publisko 

pakalpojumu sniegšanas 

modeļi un jāizmanto 

iespējas, ko piedāvā 

partnerības.

People Places: a Guide for 

Public Library Buildings in New 

South Wales (2012)



Biblioteca Viva Biobio 
Čīle

Stadtbibliotek 
Stuttgart

Vācija

Ir dažāda izmēra 

un veida publiskās 

bibliotēkas, tāpēc 

Biblioteca Viva Sur 
Čīle

Library@Cinatown
Singapūra

bibliotēkas, tāpēc 

nav viena 

universāla modeļa



Bibliotēku aptauja

88% izcilo bibliotēku 

piekrīt, ka publiskā 

bibliotēka ir 

• Kopienas 

viesistabaviesistaba

• Mūžizglītības 

centrs

• Kopienas 

bibliotēka
Biblioteca Viva Biobio 

Čīle



Biblioteca Viva Sur
Čīle

Citas bibliotēku lomas:

• Tehnoloģiju centrs

• Kultūras centrs

• Atpūtas centrs

• Sociālā loma, iekļaušana



Tendences

�Bibliotēkā kā «trešā 

vieta», viesistaba

�Bibliotēkas vairo sociālo 

kapitālu, nodrošinot 

iekļaušanu

Stadtbibliotek 
Stuttgart

Vācija

�Bibliotēkas piedāvā 

jaunākās informācijas 

un komunikāciju 

tehnoloģijas



Tendences

�Bibliotēkas īsteno 

partnerības ar citām 

organizācijām

�Bibliotēkas dod jaunu 

elpu kultūras dzīvei 

apkārtnē

Stadtbibliotek 
Stuttgart

Vācija

apkārtnē

�Bibliotēkas piedāvā 

mācīšanās telpu 

dažādām nodarbībām 

un grupu darbam



Kam jābūt bibliotēkā:

� Fiziskajām un 

digitālajām 

kolekcijām 100%

�Datoriem, printeriem, 

skeneriem u.c. 94%

�Bezvadu internetam 

De Niuewe Bibliotheek
Almere
Nīderlande

�Bezvadu internetam 

94%

�Bērnu zonai 94%

� Jaunāko avīžu utml. 

Zonai 94%

� Izstāžu zonai 94%



Kam jābūt bibliotēkā:

�Personāla darba 

kabinetiem 88 %

�Grupu darba telpām 

82%

�Kultūras pasākumu 

telpām 82%

De Niuewe Bibliotheek
Almere
Nīderlande

telpām 82%



De Niuewe Bibliotheek Almere
Nīderlande

Bibliotēkai jābūt 

atraktīvai, košai kā 

Dažādas

stratēģijas

atraktīvai, košai kā 

veikalam, ar 

dzīvīgu pasākumu 

programmu



.

“Trīs obligātās lietas: 

studija digitālā satura 

radīšanai,

pielāgojamas telpas 

dažādām 

programmām, 

iedvesmojošas telpas 

sabiedriskiem 

pasākumiem.”

Bibliotēkā arvien 

vairāk ne tikai 

mācās, bet kaut ko 

izgatavo: vajadzīgas 

Anythink Wright Farms
ASV

Dažādas 

stratēģijas

izgatavo: vajadzīgas 

darbnīcas, elastīgi 

piemērojamas 

telpas



Arvien vairāk 

bibliotēku 

orientējas uz 

konkrētām 

mērķauditorijām

“Tematiskais fokuss uz 

Dažādas 

stratēģijas

“Tematiskais fokuss uz 

Ķīnas mākslu un kultūru 

bijis ļoti veiksmīgs, jo 

piedāvā vienuviet visu 

par Ķīnas mākslu un 

kultūru visiem 

vecumiem un visās 

valodās.”

Library@Cinatown

Singapore



Bērni, jaunieši un 

viņu lasīprasme  

ir ļoti nozīmīga 

prioriāte

Dažādas 

stratēģijas

“Māja kokā piedāvā 

atšķirīgu mācīšanās 

pieredzi.”

My Tree House
Singapūra



Vieta fiziskajām 

kolekcijām 

joprojām ļoti 

nozīmīga

Sture Bibliotek
Zviedrija

Veiksmīgākie 

risinājumi: galvenais 

grāmatu plaukts ar 

izcilām eksponēšanas 

iespējām pašā 

bibliotēkas sirdī



Atsevišķas atziņas

� Telpām jābūt elastīgi pielāgojamām:

Pārvietojamas mēbeles!!!

Pieejamas kontaktligzdas!!!

� Tīkamas krāsas un interjera dizains ir ļoti 
nozīmīgs: «viesmīlīga vide, satriecošs dizains»

� Digitālās tehnoloģijas ir ļoti nozīmīgas – mazāk 
stacionāras un iebūvētas, vairāk bezvadu

� Jāņem vērā ilgtspējīgas vides principi (ekoloģija)



Atsevišķas atziņas

� Obligāti jāieplāno gan skaļās, gan klusās zonas

zonas, kur norobežoties

zonas, kur kaut ko darīt kopā ar citiem

� Cilvēkiem, īpaši jauniešiem, patīk redzēt un pašiem būt 
redzamiem

Sēdvietas «ar skatu» :

pie logiem

ar skatu uz zāli



• Lai ko būvētu vai renovētu, jābūt skaidrai vīzijai

• Nevar visu jaunās, fantastiskās bibliotēkas plānošanu atstāt 

tikai arhitektu un dizaineru ziņā – visdrīzāk tad netiks iebūvēts 

tas, kas vajadzīgs

• Dizainam jābūt brīnišķīgam, bet vienmēr jāseko funkcijai• Dizainam jābūt brīnišķīgam, bet vienmēr jāseko funkcijai

• Vīzija jāizveido, konsultējoties ar cilvēkiem, kuriem bibliotēka 

būs domāta

PALDIES!


