
1

I F L A

IFLA ziņojums par 
attīstības tendencēm 2018

Atjauninātais izdevums

„Mēs nezinām, kas notiks nākamajos desmit gados, 
taču zinām, ka mūsu iespējas uz to reaģēt pieaugs, 
ja savas zināšanas, spēkus un balsis apvienosim.”

Ieskats IFLA Ziņojumā par attīstības tendencēm 2018
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Priekšvārds 
IFLA Ģenerālsekretārs Geralds Leitners (Gerald Leitner)

Strauju pārmaiņu laikā  var šķist, ka pilnīgi droša ir 
tikai nedrošība. Pirms desmit gadiem pasaule atradās 
(vairumam gan par to nekā nezinot) uz lielas un 
ilgstošas finanšu un ekonomiskās krīzes robežas. Kopš 
tā laika mēs esam pieredzējuši ievērojamu tehnoloģisku 
izrāvienu, sociālus satricinājumus un aizvien pieaugošu 
neskaidrību klimatisko pārmaiņu ziņā.

Tā nav zemestrīce, drīzāk arvien pieaugošs mainīgums, 
kas liek apšaubīt ilgu laiku par nesatricināmām 
uzskatītas patiesības. Kā šajā ziņojumā par attīstības 
tendencēm uzsver Glins Mūdijs (Glyn Moody), protams, 
tas vienlīdz attiecas arī uz pašu „patiesību”.

Profesors Rafaels Ramiress (Rafael Ramirez) savā esejā 
norāda, ka no tā ir izrietējusi vajadzība pēc jaunas 
pieejas. Pēc holistiska, reālistiska skatījuma uz mūsu 
pasauli ietekmējošām tendencēm un izpratnes par šo 
tendenču dažādajām izpausmes iespējām. Mēs nevaram 
būt pilnīgi droši, bet varam būt labāk sagatavoti.

Bibliotēkas ir mainījušās. To loma kā savām kopienām 
piesaistītām institūcijām neizbēgami ir palielinājusies. 
Bibliotēku misija, krājumi un pakalpojumi ir pielāgojušies 
lietotāju vajadzībām un vēlmēm – bieži vien tādā veidā, 
kas pirms dažiem gadiem nebūtu iedomājams.

Tomēr – un tas ir būtiski – noteiktības trūkums 
nekādā ziņā nenozīmē pārliecības trūkumu. Tā mums 

būs vajadzīga, jo mums ir daudz, ar ko lepoties, 
un daudz, ko aizstāvēt. Pārmaiņām nav obligāti 
jāizraisa vērtību nomaiņa, īpaši, ja šīs vērtības ietver 
sabiedrisko pakalpojumu, individuālo un kopienas 
iespēju nodrošināšanu, inovāciju veicināšanu un 
mantojuma saglabāšanu.

Keisija Robinsone (Cassie Robinson) uzskata, ka tieši 
bibliotekāriem ir noteicošā ietekme procesā, kas 
digitālo revolūciju, no kuras tika gaidīts, ka bibliotēkas 
kļūs pilnīgi liekas, padarītu par visiem sabiedrības 
locekļiem pilnībā pieņemamu. Savukārt Rodžers Beigs 
(Roger Baig) pievēršas jautājumam par bibliotēku 
jauno lomu digitālajā laikmetā un neapšaubāmo 
spēju piedāvāt alternatīvu mūsdienās par tik 
jaudīgu uzskatītajam lielo telesakaru uzņēmumu 
piedāvājumam.

Secinājums ir nepārprotams – bibliotēkām ir viss 
nepieciešamais, lai tās saglabātos un attīstītos.

IFLA Globālā vīzija nav mēģinājums nākotni paredzēt, 
bet gan sagatavoties tai. Mēs nezinām, kas notiks 
nākamajos desmit gados, taču zinām, ka mūsu 
iespējas uz to reaģēt pieaugs, ja savas zināšanas, 
spēkus un balsis apvienosim.

Darboties sekmīgi ir mūsu pienākums gan savā, gan 
tagadējās un nākotnes sabiedrības priekšā.
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IFLA ir bibliotēku un informācijas jomas 
profesionāļu globālā balss

IFLA nodrošina bibliotēku pamanāmību globālā 
mērogā un palīdz tām attīstīties. Mēs esam bibliotēku 
un informācijas jomā strādājošo globālā pārstāvniecība 
un lielākais profesionālo zināšanu centrs, ko veido 
vairāk nekā 1400 biedru liels tīkls, aptverot vadošās 
bibliotēku nozares institūcijas un spēlētājus vairāk nekā 
140 valstīs, un kas uztur ciešu saikni ar ANO un citām 
starptautiskajām organizācijām.

Mēs sadarbojamies ar saviem biedriem, lai izveidotu 
profesionālās darbības programmu un izstrādātu 
bibliotēku pakalpojumu standartus, lai uzlabotu 
informācijas un kultūras mantojuma resursu pieejamību 
un novietotu šos jautājumus vietējo, nacionālo un 
globālo rīcībpolitiku pamatā.

Ir pieejami arī 2016. un 2017. gadā veiktie Ziņojuma 
par attīstības tendencēm atjauninājumi.

Darbs ir licencēts ar licenci: 

Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.

Par paziņojumiem presei un plašāku informāciju 
lūdzam sazināties ar Stīvenu Vaiberu (Stephen 
Wyber), IFLA Rīcībpolitikas un pārstāvniecības 
vadītāju (stephen.wyber@ifla.org).

Titullapā izmantots Geralda Leitnera citāts.
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IFLA Ziņojums par attīstības tendencēm ir dialoga 
rezultāts, kurš risinās starp bibliotēku nozari un 
vairāku citu jomu ekspertiem.

Apvienojot pieredzi, ko sniedz dažādi skatupunkti, 
ir iespējams noskaidrot un pārrunāt jaunākās 
tendences, kas veido pasauli, kurā bibliotēkas 
darbojas. Tas nav statisks ziņojums, bet gan 
bibliotēku un informācijas nozares profesionāļiem 
adresēts dinamisks un nepārtrauktā attīstībā esošs 
tiešsaistes resursu kopums. Vietne, kur Ziņojums 
par attīstības tendencēm pieejams, – trends.ifla.
org – bibliotēkām piedāvā plašu datu un informācijas 
klāstu, ko iespējams lietot, izplatīt un pilnveidot, 
tajā skaitā bibliogrāfiju un literatūras pārskatu no 
līdzšinējiem ziņojumiem, ekspertu referātus un 
diskusiju kopsavilkumus.

Sākotnējais IFLA Ziņojums par attīstības tendencēm 
nosauca piecas nozīmīgas tendences globālajā 
informācijas vidē un aptvēra tādas tēmas kā piekļuvi 
informācijai, izglītību, privātumu, pilsonisko līdzdalību 
un tehniskos uzlabojumus. Ziņojums necenšas 
paredzēt nākotni, drīzāk izzināt spēkus, kas nākotni 
ietekmē. Ziņojuma atjauninātie izdevumi saglabā šo 
ievirzi, atklājot jaunas pieejas un tēmas pārdomām.

Ziņojuma mērķis ir būt par ierosinātāju – 
katalizatoru – diskusijām gan bibliotēku nozarē, 
gan sarunām ar sadarbības partneriem ārpus tās. 
Izdevums ir palīgs pārdomās par to, kā vislabāk 
sagatavoties gaidāmajam tā, lai bibliotēkas ne 
tikai neiznīktu, bet attīstītos.

Te jāiesaistās arī mums. Mūsu institūciju lomu 
jaunajā informācijas ainavā visvairāk ietekmēs tas, 
kā bibliotekāri reaģēs uz šīm tendencēm un vai 
pratīs izmantot to sniegtās iespējas. Iespējams, 
tas ir steidzamākais no jautājumiem, uz ko nozares 
profesionāļiem patlaban jāspēj atbildēt.

Kas ir IFLA Ziņojums par attīstības tendencēm?

Piedalieties ziņojuma 
veidošanā
Kopš pirmā Ziņojuma par attīstības tendencēm 
2013. gadā IFLA šī ziņojuma izveidē un attīstībā 
iesaista savus biedrus, kā arī citus bibliotēku jomas 
dalībniekus. Tas ir ļāvis organizēt darbnīcas, diskusiju 
grupas, seminārus, kā arī īstenot citas darbības, lai 
identificētu un pārrunātu savā reģionā būtiskākās 
tendences bibliotēku un informācijas jomā.

IFLA darbība pārgāja jaunā līmenī 2017. gada aprīlī, 
kad tika uzsākta Globālās vīzijas iniciatīva. Šī diskusija 
par bibliotēku nozares grūtībām un iespējām, par 
kuru iekļaujošākas līdz šim nav bijis, aptvēra vairāk 
nekā 31 000 dalībnieku visā pasaulē, kuri iesaistījās 
ar savām idejām un atziņām. Šobrīd noris iniciatīvas 
otrā fāze, kuras laikā bibliotēku asociācijas, IFLA 
profesionāļu nodaļas un citi dalībnieki tiek mudināti 
tikties un izteikt ierosinājumus pasākumiem, kas 
veicami bibliotēku nozares stiprināšanā.

Mēs aicinām jūs arī turpmāk iesaistīties Globālās 
vīzijas diskusijā un izmantot gan atjaunināto IFLA 
Ziņojumu par attīstības tendencēm, gan IFLA 
Globālās vīzijas darbsemināru rīkkopu (IFLA Global 
Vision Workshop Toolkit), lai organizētu radošus 
darbseminārus savai kopienai, sadarbības tīklam, 
kolēģiem vai personālam. Rīkkopa ir pieejama 
ifla.org/globalvision. Sekojiet IFLA jaunumiem vietnē 
ifla.org un sekojiet mums Facebook un Twiter!



5

Kopsavilkums

Scenāriju plānošana un 
bibliotēkas
Rafaels Ramiress

• Ne tikai Lielbritānijā, bet arī daudzviet citur 
bibliotēkām jāpieliek lielas pūles, lai saglabātu 
savas filiāles un pakalpojumus.

• Prognozes – un cerības – par drošu nākotni 
bibliotēkām izrādījās nepamatotas un balstītas 
kļūdainos pieņēmumos par to darbības vidi.

• Scenāriju plānošana ir efektīvs pieņēmumu 
pārbaudīšanas instruments, kas ļauj izzināt 
tendenču mijsaistību un izstrādāt tādu 
stratēģiju, kas institūcijas un nozares labāk 
sagatavo nākotnē gaidāmajam. Šādas pieejas 
izmantošana bibliotēkām varētu nākt par labu.

Rafaels Ramiress ir viens no pasaulē vadošajiem 
ekspertiem scenāriju plānošanas jomā. Kopā ar kolēģiem 
Andželu Vilkinsoni (Angela Wilkinson) un Kīsu van der 
Hidenu (Kees van der Heijden) viņš ir izstrādājis Oksfordas 
scenāriju plānošanas metodi. Viņš arī ir viens no pirmajiem 
pētniekiem, kurš izveidojis teorijas par uzņēmējdarbības 
un organizāciju kultūru – šīs teorijas palīdz izskaidrot, kā 
padarīt scenāriju plānošanu efektīvāku. Patlaban viņš ir 
Oksfordas Scenāriju programmas direktors un Oksfordas 
Universitātes Saīda Biznesa skolas (Saïd Business School) 
un Grīna un Templtona koledžas (Green Templeton 
College) profesors.

Pirms tam viņš bija Pasaules Ekonomikas foruma 
Globālās programmas padomes priekšsēdētājs 
stratēģisko prognožu jomā un scenāriju un korporatīvās 
stratēģijas viesprofesors uzņēmumā Shell International. 
Doktora grādu ieguvis Pensilvānijas Universitātes 
Vortona skolā (Wharton School) un maģistra grādu – 
Oksfordas Universitātē un Toronto Jorkas universitātes 
(York University) Vides studiju fakultātē.

Kopš sākotnējā IFLA Ziņojuma par attīstības 
tendencēm ir pagājuši pieci gadi, un nav nekādu 
pazīmju, ka pārmaiņu temps mazinātos. Sākotnējais 
IFLA Ziņojums par attīstības tendencēm norādīja 
uz piecām nozīmīgām tendencēm globālajā 
informācijas vidē: piekļuvi informācijai, izglītību 
tiešsaistē, privātumu, iespēju veidoties jauniem 
viedokļiem un jauno tehnoloģiju ietekmi. Līdz 
ar pārmaiņām tehnoloģijās esam pieredzējuši 
izmaiņas normatīvajos aktos, praktiskajā darbībā 
un attieksmē, tajā skaitā bibliotēku jomā. Zīmīgi, 
ka esam pieredzējuši šo tendenču savstarpējo 
mijiedarbību, tām reizēm citai citu stiprinot, reizēm 
nonākot pretrunās. Un, protams, ir radušies 
jauni jautājumi.

Atjauninātais IFLA Ziņojums par attīstības tendencēm 
ļauj ne vien identificēt jaunās tendences, bet arī 
aplūkot to mijiedarbi un izzināt to radīto ietekmi uz 
bibliotēkām. Ziņojums iziet ārpus bibliotēku jomas, 
lai atsvaidzinātu mūsu uztveri un ļautu labāk saskatīt 
galveno. Citu nozaru ekspertu atziņas un zināšanas 
sniedz svaigu vielu pārdomām par to, ko mūsu 
institūcijas var darīt, lai saglabātu un stiprinātu savu 
lomu un ietekmi mūsdienu pasaulē.

Šis atjauninātais ziņojums nav radikāli atšķirīgs. 
Tas turpina 2017. gadā iesākto darbības modeli, 
apkopojot rakstus, kuru pamatā ir IFLA Prezidenta 
sanāksmē (2018. gadā tā notika 19. martā Barselonā) 
notikušās prezentācijas. Atbilstoši IFLA Prezidenta 
sanāksmes vispārējam mērķim – iedvesmot ideju 
ģenerēšanai, kas stiprinātu bibliotēku jomu globālā 
mērogā – mēs ceram, ka ziņojums raisīs diskusijas 
un debates, pierādot pasaulē lielākā bibliotēku 
nozares zināšanu centra spēku.

Tālāk sniegts 2018. gadā atjauninātā Ziņojuma par 
attīstības tendencēm galveno tēmu kopsavilkums.
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Bibliotēkām uzbrūk: lūk, 
aizsardzības metode
Glins Mūdijs

Patlaban viņa ir domnīcas Doteveryone direktore 
stratēģiskās plānošanas jautājumos un vada pētījumus 
par interneta ietekmi uz sabiedrību un spēju stiprināt 
un aizsargāt svarīgāko.

Viņa ir arī viena no organizācijas Tech For Good Global 
dibinātājām, kā arī Civic Shop izveidotāja. Viņa ir 
Lielbritānijas vēstniece globālajā sociālo un pilsonisko 
inovāciju veicinātājtīklojumā SIX (Sociālo inovāciju 
tīkls, Social Innovation Exchange) un darbojas tādu 
organizāciju kā Participatory City, the Good Lab, 
Atlas of the Future and Collectively (drīzumā – Vice 
Impact) konsultatīvajā padomē. Viņa ir arī Londonas 
Universitātes koledžas (University College London, 
UCL) Inovāciju un sabiedriskā labuma institūta 
vieslocekle un sadarbojas ar Lielbritānijas valdību un 
Britu padomi.

Bibliotēkas un kopienu 
tīklojumi: abpusēji izdevīgu 
iespēju apkopojums
Rodžers Beigs

• Kopienu tīklojumi iesaista vietējos aktīvistus, 
lai izveidotu tādu infrastruktūru, kas ļaudīm 
nepieciešama, lai apjaustu interneta potenciālu 
gan peļņas, gan bezpeļņas nolūkos.

• Šādu sadarbības tīklojumu piemēri atrodami 
visā pasaulē, un, liekot uzsvaru uz sadarbību, tie 
ir radījuši jaunas, augšupejošas pieejas labākas 
savienojamības izveidē un veicināšanā.

• Bibliotēkas var spēlēt galveno lomu, izmantojot 
savus internetpieslēgumus kā vārtus starp vietējo 
pūļpakalpojumu infrastruktūru un globālo tīmekli, 
kā vietējā mērogā nozīmīga materiāla avotu un kā 
fizisku vietu diskusiju un mācību norisei.

Rodžers Beigs jau ilgstoši ir aktīvs Guifi.net kopienas 
tīklojuma dalībnieks. Sākumā viņš šajā projektā 
iesaistījās kā brīvprātīgais, bet kopš 2011. gada ir algots 
darbinieks Guifi.net fondā (Guifi.net Foundation), kas ir 
par Guifi.net tīklojuma publicitāti, attīstību un principu 
saglabāšanu atbildīgā organizācija. Viņa darbība ietver 
Guifi.net fonda starptautisko pārstāvniecību, kopienas 
sarīkojumu un diskusiju organizēšanu u. c.

Kā pētnieks viņš raksta doktora disertāciju Katalonijas 
Politehniskajā universitātē (Universitat Politècnica 
de Catalunya). Viņa pētnieciskās intereses saistās ar 
uzņēmējdarbības modeļiem, ilgtspēju un kopienas 
tīklojumu pārvaldību.

• Pāreja uz digitālajām tehnoloģijām ļauj apšaubīt 
bibliotēku pamatprincipus un darbību.

• Privātums tiek apdraudēts no vairākām pusēm, 
jaunas tiesības un tehnoloģijas mazina iespējas 
piekļūt darbiem un tos atkārtoti izmantot, un 
pat patiesības jēdziens šķiet apdraudēts.

• Bibliotēkas var pielāgoties un reaģēt, daloties 
ar prasmēm, rīkiem un idejām, kas dod iespējas 
to lietotājiem.

Glins Mūdijs raksta par internetu un par tādām ar to 
saistītām tēmām kā brīvā programmatūra / atvērtais 
pirmkods, autortiesības, patenti, atvērtā piekļuve, 
atvērtie dati, tirdzniecības darījumi un digitālās 
tiesības. Viņam ir 35 gadu pieredze žurnālistikā, un 
vislabāk viņš ir pazīstams, pateicoties viņa grāmatai 
Rebel Code: Linux and the Open Source Revolution 
(Dumpīgais kods: Linux un atvērtā pirmkoda revolūcija, 
2001), kurā aprakstīta bezmaksas programmatūras 
un atvērtā pirmkoda kustību evolūcija un iekļautas 
daudzas intervijas ar visiem ietekmīgākajiem hakeriem.

Viņa dzīves un darba vieta ir Londona; viņa raksti 
publicēti tādos izdevumos kā Wired, Computer 
Weekly, Linux Journal, Ars Technica, Techdirt, The 
Guardian, Daily Telegraph, New Scientist, The 
Economist un Financial Times. Viņam var sekot 
Twitter, kur viņa lietotājvārds ir @glynmoody, un viņš ir 
publicējis vairāk nekā 300 000 tvītus.

Bibliotēkām ir nozīme
Keisija Robinsone

• Visā pasaulē internets saskaras ar uzticības krīzi, ko 
rada izpratnes un uzticības trūkums, kā arī vispārējs 
apmulsums par interneta gigantiem piederošo varu.

• Tā vietā, lai kristu par upuri tīmeklim, bibliotēkas 
var padarīt internetu derīgāku, taisnīgāku, 
saprotamāku un iekļaujošāku.

• Bibliotēkām šī iespēja būtu jāizmanto, lai no jauna 
definētu savu piedāvājumu, uzsvērtu savas vērtības 
un misiju darboties sabiedrības interesēs un 
spēlētu centrālo lomu ticama interneta veidošanā.

Jomas, kurās Keisija Robinsone darbojas piecpadsmit 
gadus, ietver sociālās inovācijas, sociālās finanses 
un sabiedrisko labumu, īpaši digitālajā laikmetā. 
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Scenāriju plānošana un bibliotēkas
Rafaels Ramiress

Galvenās atziņas
• Ne tikai Lielbritānijā, bet arī daudzviet citur 

bibliotēkām jāpieliek lielas pūles, lai saglabātu 
savas filiāles un pakalpojumus.

• Prognozes – un cerības – par drošu nākotni 
bibliotēkām izrādījās nepamatotas un balstītas 
kļūdainos pieņēmumos par to darbības vidi.

• Scenāriju plānošana ir efektīvs pieņēmumu 
pārbaudīšanas instruments, kas ļauj izzināt 
tendenču mijsaistību un izstrādāt tādu 
stratēģiju, kas institūcijas un nozares labāk 
sagatavo nākotnē gaidāmajam. Šādas pieejas 
izmantošana bibliotēkām varētu nākt par labu.

Nepatīkami pārsteigumi
Bibliotēku nākotne bieži atšķiras no tās, kādu 
vēlējušies bibliotēku atbalstītāji. 2018. gada 14. maijā 
Anūša Čakeljana (Anoosh Chakelian) New Statesman 
Network1 vietnē publicēja rakstu „Irstošā Lielbritānija: 
vienas pilsētas sacelšanās pret bankrotējušo domi 
vietējās bibliotēkas glābšanai” (Crumbling Britain: 
One Town’s Revolt Against a Bankrupt Council to Save 
its Local Library). Šī raksta pirmajā daļā es lielā mērā 
saglabāju viņas oriģinālo rakstību, lai demonstrētu, 
kāda nozīme un iespējas scenāriju plānošanai var būt 
bibliotēku jomā.

Čakeljanas kundze lietainā darbdienas rītā ar 
vietējiem iedzīvotājiem tikās kafejnīcā, kas atrodas 
Lielbritānijas Northemtonšīras pilsētā Desboro, un 
viņa ātri pārliecinājās, ka tie bija „trimdinieki”. Viņi bija 
izsūtīti „trimdā” no bibliotēkas, par kuras neizbēgamo 
slēgšanu vēstīja ievērojams darba laika samazinājums. 
Nākotne, uz kādu iedzīvotāji cerēja, viņus pievīla, un – 
diemžēl, tā pievīla arī viņu bibliotēku.

Nākotņu sadursme
Pretēji gaidītajam Northemptonšīras grāfistes dome 
pasludināja bankrotu un paziņoja par plānu slēgt 21 no 
36 grāfistes bibliotēkām (Čakeljanas kundze informē, 
ka visā Lielbritānijā kopš 2010. gada slēgtas jau 478 
bibliotēkas). Ciktāl es saprotu, slēgšana saistīta ar to, 
ka līdzekļus, kas bija paredzēti sabiedrības aprūpei 
un publiskajiem pakalpojumiem, Lielbritānijas valdība 
novirzījusi banku glābšanai no 2008.–2009. gada 
finanšu krīzes. Tam sekoja ievērojams valsts budžeta 
samazinājums, un īpaši smagi no tā cieta vietējo 
pašvaldību budžets. Bibliotēku nākotne sadūrās 
ar finanšu nozares nākotni, ko izraisīja augsta riska 
hipotekāro kredītu krīze ASV.

Daudziem cilvēkiem bibliotēkas ir svarīgas. „Vecāki 
iepazīstas savā starpā, cilvēki sadraudzējas, viņu 
bērni mācās vienā skolā; un tā veidojas kopiena,” 
saka 33 gadus vecā pavāre Kerolīna Ouksa (Carolyn 
Oakes), kura bibliotēkā darbojas kā brīvprātīgā, kad 
Čakeljanas kundze viņu intervē. „Ja nebūs šādas 
kopienas, cilvēki rūpēsies tikai katrs par sevi. Viņi kļūs 
par savrupām vienībām bez iejūtības. (..) Vecākie ļaudis 
vēl vairāk ierausies sevī. Pusaudži mētāsies pa ielām.” 
Viņa pastāstīja Čakeljanas kundzei, ka viņa „nebūtu 
varējusi iztikt bez bērniem domātajiem pakalpojumiem 
bibliotēkā”. Uz citu tuvāko bibliotēku jābrauc ar 
autobusu, kas maksā 6,70 sterliņu mārciņas, ko viņa 
nevar atļauties. „Es skatos uz grāmatu cenām – un ko 
tad, ja mana meita gribēs mācīties tālāk? Es nevaru 
atļauties pirkt katram savam bērnam pa grāmatai katru 
nedēļu. Un tas taču ietekmēs viņu mācības! Kāpēc liegt 
viņiem iespēju attīstīties? Bez grāmatām viņiem šāda 
iespēja tiks liegta – piemēram, lai atklātu kādas jaunas 
zāles. Līdz ar to pasaulei šāda iespēja tiks atņemta. 
Cilvēki nedomā par nākotni.”

Kā norāda Čakeljanas kundze: „Runa nav tikai par 
grāmatām: bibliotēka ir vieta, kur pensionāri atjaunina 
savas autobusa biļetes, skolēni pilda mājasdarbus, darba 
meklētāji lieto datorus, jaunie vecāki turp ved bērnus un 
vecāki ļaudis atrod sabiedrību.”

Iedzīvotāji domes lēmumu pārsūdzēja tiesā. Pēc tam, 
kad kampaņas „Glābiet Desboro bibliotēku” dalībnieki 
vērsās tiesā, maza meitene, kura bija regulāra bibliotēkas 
lietotāja, ar savas mātes palīdzību vērsās tiesā, lai 

Nākotne, uz kādu 
iedzīvotāji cerēja, 
viņus pievīla, un – 
diemžēl, tā pievīla arī 
viņu bibliotēku.

2
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pasargātu 21 bibliotēku no slēgšanas. Vecāki uzskatīja, 
ka bibliotēka bija viena no vietām, kas viņiem palīdzēja 
šo mazo meiteni un daudzus citus sagatavot nākotnei.

Vecāki uzskatīja, ka bibliotē-
ka bija viena no vietām, kas 
viņiem palīdzēja šo mazo 
meiteni un daudzus citus 
sagatavot nākotnei.

Tā vietā iestājās pavisam citāda, negaidīta un 
nepatīkama nākotne ar biedējošu ietekmi uz 
saiknēm, kas saista grāmatas, bērnus, pieaugušos, 
vecos ļaudis, pilsonisko sabiedrību un kopienu.

Viņpus tendencēm
Ja šajā stāstā iesaistītie (un tie, kuri rūpējas par 
iesaistītajiem) būtu pievērsuši uzmanību tendencēm, 
kā to dara IFLA2, vai tas būtu viņiem palīdzējis?

Es kā scenāriju plānošanas pētnieks3 uzskatu, ka, lai 
izdzīvotu neskaidros un mainīgos apstākļos, ikvienam 
ir jāspēj ne tikai ņemt vērā tendences, bet arī redzēt 
tām pāri. To nākotni, kas skārusi Desboro bibliotēku, 
nepārprotami veidoja vairākas tendences. Lūk, divas 
uzkrītošākās:

• novecojošā sabiedrība (aizvien vairāk līdzekļu 
tiek novirzīts no gados jauniem cilvēkiem uz 
vecākiem ļaudīm);

• aizvien lielāka nevienlīdzība starp valsts 
reģioniem (Londonas iemaksas Valsts kasē ir 
tikpat lielas, cik pēc iemaksu lieluma nākamajām 
25 pilsētām 2005. gadā un nākamajām               
37 pilsētām 2015. gadā).

Tomēr nu jau jaušamā sabrukuma pamatā ir arī 
vairākas citas tendences, kuras cieši saistītas ar ārpus 
tendencēm esošiem notikumiem, piemēram:

• parādsaistību pieaugums sabiedrībā;

• lēta datortehnika un programmatūra;

• finanšu inovāciju veicināta finanšu krīze;

• augsta riska hipotekāro kredītu burbulis un tā 
atvasinājumi ASV;

• ASV īstenotā Glāsa un Stīgola akta atcelšana;

• izmaiņas ģimenes un kopienas struktūrā;

• uzņēmējdarbība ārzonās un darba automatizācija;

• pieaugošā patēriņa kultūra;

• konteineru ieviešana, kas samazināja ar preču 
pārvadāšanu saistītās izmaksas un ļāva veidoties 
patērētājsabiedrībai.

Scenāriju plānošana, ko mēs ar kolēģiem esam 
padarījuši par praksi, metodi un teoriju (sk. Ramirez 
and Wilkinson, 20164), aplūko pārmaiņas ne tikai 
to kontekstā – šajā gadījumā Desboro bibliotēkas 
tiešajā kontekstā –, bet arī attiecīgā konteksta 
kontekstā (šajā gadījumā – Northemptonšīras 
grāfistes padomes un nacionālās valdības finanses 
un rīcībpolitika, no kuras padome ir atkarīga). 
Scenāriju plānošana palīdz tiem, kuri to praktizē, lai 
pārbaudītu, kā šie faktori, notikumi un tendences 
varētu savienoties, lai mainītu pieņēmumus, 
prognozes un plānus, kas likti to pamatā.

Scenāriju plānošana palīdz 
tiem, kuri to praktizē, lai 
pārbaudītu, kā šie faktori, 
notikumi un tendences 
varētu savienoties, lai mainītu 
pieņēmumus, prognozes un 
plānus, kas likti to pamatā

Pētījumi liecina, ka pastāv augsta korelācija starp 
nesekmīgu stratēģiju un kļūdainiem pieņēmumiem5, 
tādēļ liekas pamatoti izmantot precīzu6 meto-
doloģiju, lai laikus atklātu un apšaubītu 
pieņēmumus, analizētu tajos ietverto skatījumu, 
izmantojot stāstus7 un apsvērtu alternatīvus plānus.

Es ceru, ka mana prezentācija par scenāriju 
plānošanu8 IFLA Prezidenta sanāksmē Barselonā 
pamudinās bibliotekārus piemērot scenāriju 
plānošanu aizvien vairāk. Es ceru, ka tas 
bibliotekāriem ļaus labāk iztēloties un sagatavoties 
dažādiem nākotnes modeļiem – līdzīgi kā tas jau ir 
noticis citās nozarēs, piemēram, Karaliskās Ķīmijas 
biedrības (Royal Society of Chemistry) izstrādātie 
ķīmijas zinātņu scenāriji9; Eiropas Gastroenteroloģijas 
biedrības (United European Gastroenterology) 
izstrādātie gastroenteroloģijas scenāriji10 vai Eiropas 
Patentu biroja publicētie scenāriji intelektuālā 
īpašuma jomā11.
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Galvenās atziņas
• Pāreja uz digitālajām tehnoloģijām ļauj apšaubīt 

bibliotēku pamatprincipus un darbību.

• Privātums tiek apdraudēts no vairākām 
pusēm, jaunas tiesības un tehnoloģijas 
mazina iespējas piekļūt darbiem un tos 
atkārtoti izmantot, un pat patiesības 
jēdziens šķiet apdraudēts.

• Bibliotēkas var pielāgoties un reaģēt, 
daloties ar prasmēm, rīkiem un idejām, 
kas dod iespējas to lietotājiem.

Šoreiz tā nav fiziska 
pārcelšanās, bet gan 
konceptuāla – miljardiem 
ļaužu ievērojamu savas 
dzīves daļu pārceļ 
tiešsaistē

Līdzīgi kā iepriekš, bibliotēkām nodarītais 
kaitējums ir tikai nejaušs iznākums, kas papildina 
uzbrukumu galvenajiem mērķiem, bet tāpēc tas 
nav mazāk nopietns. Ja bibliotekāri nesāks turēties 
pretī, pastāv liels risks, ka drūmos viduslaikus 
nāksies pārdēvēt par „Tumšo laiku 1.0”, jo lēnām 
jau iestājas „Tumšais laiks 2.0”.

Aplenkumā: neskaitāmi 
uzbrukumi privātumam
Pārcelšanās uz tiešsaisti ne tikai ievērojami maina 
saziņu cilvēku starpā un uzņēmējdarbības formas. 
Vienlaikus tā izraisa dziļas un negaidītas pārmaiņas, 
kas apdraud bibliotēku pasaules darbības pamatus. 
Piemēram, privātums, kas vienmēr nesaraujami 
saistījies ar bibliotēkas lietošanu, vairs nav uzskatāms 
par pašsaprotamu pasaulē, kur valda vispārēja un 
uzbāzīga tiešsaistes uzraudzība.

Kā 2013. gadā darīja zināmu Edvards Snoudens 
(Edward Snowden)12, tādas izlūkošanas aģentūras 
kā ASV Nacionālā drošības aģentūra (The National 
Security Agency, NSA) un Lielbritānijas Valdības 
komunikāciju birojs (Government Communications 
Headquarters, GCHQ), ikdienā vāc, uzrauga un 
analizē vairumu internetā atrodamo datu. Šāds 
uzraudzības līmenis nebija iespējams, pirms ļaudis 
savu analogo dzīvi nebija pārcēluši digitālajā sfērā.

Valdības pastāvīgi īstenotā spiegošana notiek 
vienlaikus ar ne mazāk uzbāzīgu spiegošanu no tādu 
interneta uzņēmumu kā Google un Facebook puses. 
Nepārtrauktu uzraudzību tie ir padarījuši par sava 
uzņēmējdarbības modeļa pamatu, turklāt sabiedrība 
vien retumis iebilst pret šādu nepārprotamu 

3

Bibliotēkām uzbrūk – jau atkal. Pirms vairāk 
nekā tūkstoš gadiem viduslaiku bibliotēkas bija 
pastāvīgi apdraudētas visā Eiropā. Ģermāņu, 
piemēram, vikingu, migrācijas laikā klosteru 
bibliotēku iznīcināšana vai izlaupīšana notika, 
veicot uzbrukumus vietējām apmetnēm – tas 
bija netiešs kaitējums. Lai arī bibliotēkas nebija 
galvenais mērķis, tomēr tās ievērojami cieta šajos 
uzbrukumos. Tādējādi tika apdraudētas zināšanas, 
un kopā ar tām – visa Rietumu civilizācija. To 
seno tekstu skaits, kas uz visiem laikiem tika 
zaudēti gadsimtu gaitā notikušajos ugunsgrēkos, 
laupīšanās un grautiņos, iespējams, vairākkārt 
pārsniedz to tekstu skaitu, kas pēc šī laikmeta 
postažas ir saglabājušies.

Mūsdienu uzbrukumi bibliotēkām ir daudz 
izsmalcinātāki. Bieži vien tie nav saistīti ar ēku vai 
vērtīgo krājumu iznīcināšanu. Tāpat kā iepriekšējos 
periodos galvenais cēlonis ir jauns migrācijas 
vilnis. Šoreiz tā nav fiziska pārcelšanās, bet gan 
konceptuāla – miljardiem ļaužu ievērojamu savas 
dzīves daļu pārceļ tiešsaistē.

Bibliotēkām uzbrūk: lūk, aizsardzības metode
Glins Mūdijs 
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privātuma aizskārumu. Tiešsaistes uzņēmumi izseko 
un vāc tik daudz informācijas par jūsu digitālajām 
darbībām, cik vien iespējams, lai varētu tirgot jūsu 
interesēm atbilstošus reklāmas pakalpojumus.

Jo vairāk uzņēmumi par jums zina, jo augstāku 
maksu par precīzu mērķauditoriju tie var prasīt no 
reklāmdevējiem. Šādas pieejas bīstamības apmērus 
varēja skaidri apjaust vēl nesen saistībā ar Cambridge 
Analytica skandālu13, kad noskaidrojās, ka detalizēta 
Facebook lietotāju profilēšana, iespējams, tika 
izmantota, lai ietekmētu ASV, Lielbritānijā14 un citviet 
pasaulē15 notikušās vēlēšanas.

Tiltu pacelšana: 
piekļuves ierobežošana
Autortiesību direktīva ietver vēl citus centienus 
ierobežot internetu tādā veidā, lai sniegtu labumu 
autortiesību industrijai, bet noplicinātu bibliotēkas. 
Piemēram, 11. pants radītu jaunas, īpašas 
autortiesības21, kas ļautu izdevējiem kontrolēt un 
prasīt maksu par niecīga apjoma fragmentiem no 
ziņu rakstiem, un tas attiektos arī uz virsrakstiem – 
daži pat vēlas, lai šīs jaunās autortiesības attiektos 
pat uz atsevišķiem vārdiem22.

Tāpat kā visa pārējā Direktīva, arī „izgriezumu 
nodokļu” (snippet tax) jautājums joprojām tiek 
apspriests. Viens no ierosinājumiem paredz 
šo regulējumu attiecināt arī uz zinātniskām 
publikācijām23, kas radītu papildu apgrūtinājumu 
akadēmiskajai komunikācijai.

Virzību uz 
pētniecisku zināšanu 
pārvēršanu produktā 
visspilgtāk raksturo 
seriālizdevumu krīze

„Izgriezumu nodoklis” ir pazīme, kas liecina par 
arvien pieaugošu izdevēju vēlmi kļūt par galvenajiem 
akadēmiskās publicēšanās „vārtu sargātājiem”. 
Nozare, kas cenšas saglabāt 30–40 % peļņas daļu24, 
par kādu citās jomās var tikai sapņot, izvērš 
uzbrukumu uzskatam, ka pētnieciskās zināšanas kā 
resurss ir vispārpieejamas un nepieder nevienam. 
Virzību uz pētniecisku zināšanu pārvēršanu produktā 
visspilgtāk raksturo „seriālizdevumu krīze”25, un tā 
maksā dārgi. Šāda darbība nopietni apdraud 
bibliotēku autonomiju akadēmiskajā vidē.

Pamatu mīnēšana: 
viltus ziņas
Pavisam nesen situācija kļuva vēl satraucošāka. Tagad 
zināšanas kā tādas, kopā ar speciālajām, eksperta 
līmeņa zināšanām aizvien biežāk tiek uzskatītas ne tikai 
par neobligātām, bet pat par tādu kā augstprātības 
pazīmi. Saprotams, ka šāds uzskats rada problēmas 
bibliotēkām, kas pamatoti lepojas, ka spēj piedāvāt 
gan savas, gan citu zināšanas.

Privātums, kas vienmēr 
nesaraujami saistījies ar 
bibliotēkas lietošanu, 
vairs nav uzskatāms par 
pašsaprotamu pasaulē, kurā 
valda vispārēja un uzbāzīga 
tiešsaistes uzraudzība

Kā liecina patlaban apspriestā Eiropas Savienības 
Autortiesību direktīva16, acīmredzot autortiesību 
industrija vēlas privātumu ierobežot vēl vairāk. 
Interneta izmantošanas vēršanās plašumā ar 
autortiesībām aizsargātas informācijas un materiālu 
kopīgošanu padarījusi ārkārtīgi vienkāršu. Eiropas 
Savienībā veiktais pētījums rāda, ka šādu materiālu 
kopīgošana nekomerciālos nolūkos mazā mērogā 
rada nelielu vai vispār nekādu kaitējumu autortiesību 
īpašniekiem17, un to varētu uzskatīt par ieguvumu 
publicitātes ziņā.

Tomēr izdevēju un mūzikas industrija ir izvērsusi 
intensīvu jauna regulējuma lobēšanu, kas liktu 
interneta pakalpojumu sniedzējiem filtrēt fizisku 
personu veiktas augšuplādes18, lai novērstu šādu 
materiālu kopīgošanu, kas daudziem jau kļuvusi 
par ieradumu. Ierosinātās Eiropas Savienības 
Autortiesību direktīvas 13. pants obligātā kārtā 
ieviestu filtrēšanas algoritmus, kas neizbēgami būtu 
nepilnīgi, turklāt aizskartu privātumu, jo ieviestu 
pastāvīgu un nepārtrauktu uzraudzību. Tāpat tas 
izraisītu tādu datņu bloķēšanu, kuru kopīgošana 
būtu legāla, piemēram, vispārpieejamu, ar 
autortiesībām neaizsargātu materiālu kopīgošanu19, 
kā arī ierobežotu izpausmes brīvību un bremzētu 
inovācijas20. Šāda notikumu attīstība negatīvi 
ietekmētu arī bibliotēkas.
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Virzību uz 
pētniecisku zināšanu 
pārvēršanu produktā 
visspilgtāk raksturo 
seriālizdevumu krīze

Atteikšanās no ekspertu zināšanām kā no liekām, 
iespējams, ir veicinājusi vēl postošākus procesus: 
uzbrukumus pašai patiesības idejai. Proti, strīdos 
notiek nevis argumentu sadursme par to, kas ir vai 
nav patiesība, bet gan kliegšanas sacīkstes, abām 
pusēm mētājoties ar pieņēmumiem. Nesenais 
tā dēvēto viltus ziņu uzplaukums un izplatīšanās, 
ko atbilstošāk būtu saukt par dezinformāciju jeb 
meliem, balstās uzskatā, ka ikvienam faktam ir 
pretējs un tikpat spēkā esošs fakts – diez vai šāds 
uzskats var izpelnīties lielu atzinību precizitāti 
mīlošo bibliotekāru vidū.

Glābiņu meklējot: 
kā bibliotēkām rīkoties
To izaicinājumu saraksts, kuri nopietni apdraud 
bibliotēkas un to vērtību, ir garš. Tomēr situācija 
nav bezcerīga. Bibliotēkām nudien ir lieliska 
iespēja spēlēt nozīmīgu lomu šo grūtību 
pārvarēšanā. Piemēram, lai gan visuresošo un 
uzbāzīgo digitālo tehnoloģiju dēļ privātums ir 
apdraudēts vairāk nekā jebkad agrāk, pastāv 
arīdzan efektīvi tehniskie risinājumi, kas šo 
informāciju aizsargā. Diemžēl daudzi cilvēki par 
šādu rīku pastāvēšanu nav informēti vai arī uzskata, 
ka tie ir pārāk sarežģīti lietošanā, tādēļ atsakās tos 
lietot. Bibliotekāri varētu sākt šādas privātumu 
aizsargājošas tehnoloģijas lietot un popularizēt to 
izmantošanu, tādējādi paši kļūstot par paraugu.

Varētu sākt kaut vai ar virtuāla privātā tīkla26 (virtual 
private network, VPN) izveidi, lai nodrošinātu šifrētus 
saziņas kanālus. Bibliotekāri varētu izskaidrot, 
ko tieši VPN dara un kāpēc tos ir vērts izmantot. 
Turklāt visi bibliotēkas datori pēc noklusējuma 
varētu izmantot brīvo jeb atvērtā pirmkoda 
programmatūru, piemēram, pārlūkprogrammu 
Firefox27, biroja programmatūras komplektu 
LibreOffice28 un operētājsistēmu GNU Linux29. Tā 
kā šīs programmatūras pamatā esošo kodu ir viegli 
pārbaudīt, uzņēmumiem vai valdībām ir grūtāk 
izspiegot programmatūras lietotājus, tāpēc ir lielāka 
iespējamība, ka privātums ir pasargāts. Vietējās 
bibliotēkas pazīstamajā un brīvajā vidē lietotāji 
var gūt pirmo pieredzi, ka šāda programmatūra ir 
tikpat laba kā dārgie patentētie piedāvājumi un tās 
lietošana nav sarežģīta. Vai vēl labāk – bibliotēkas 
varētu šādu programmatūru piedāvāt bez maksas.

Tieši tāpat – lai vērstos pret mēģinājumiem demonizēt 
kopīgošanas ideju, bibliotēkas varētu aktīvi reklamēt 
neaizsargāto darbu lietošanu30. Virtuālās bibliotēkas ir 
svarīgs, bet diemžēl maz piedāvāts resurss, kuru bez 
ierobežojumiem var kopīgot un atkārtoti lietot, turklāt 
nemokoties šaubās par šādas darbības likumīgumu. 
Vēl viens vērtīgs projekts ir Creative Commons (CC)31, 
kas ir pelnījis būt labāk pazīstams. Bibliotēkas ir 
piemērota vide CC licenču32 sniegto ieguvumu 
popularizēšanai, jo tās sekmē informācijas kopīgošanu 
vispārējā labuma vārdā.

Nostāšanās pret zināšanu pieejamības 
ierobežošanu ir, iespējams, daudz saprotamāka, jo 
zinātnisko rakstu publicēšana ir bibliotekāriem labi 
pazīstama joma. Tā vietā, lai samierinātos ar prasību 
abonēt ietekmīgu izdevēju žurnālus, kas kļūst 
aizvien dārgāki, bibliotēkas varētu ierosināt izmantot 
atvērtās piekļuves33 izdevumus un skaidrot, kāpēc 
to vajadzētu darīt.

Vēl vairāk – bibliotekāri varētu uzmeklēt to rakstu 
preprintus, kurus lietotāji grib izlasīt. Nesen 
veiktais pētījums liecina, ka laikā, kamēr tiek veikta 
preprinta rediģēšana un tas kļūst par „oficiālu” 
publikāciju žurnālā, izdevēji tam nepievieno 
gandrīz neko, izņemot cenu34. Papildus pirmajam 
un plaši pazīstamajam preprintu repozitārijam 
arXiv.org35 šobrīd ir pieejams liels skaits dažādām 
tēmām veltītu vietņu36, kuras piedāvā preprintus 
pilnīgi bez maksas.

Bibliotēkām nudien ir 
lieliska iespēja spēlēt 
nozīmīgu lomu šo 
grūtību pārvarēšanā
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cerībā, ka tādējādi laupītāji, ja tādi nāks, netiks iekšā, 
tad mūsdienu bibliotekāriem jārīkojas gluži pretēji. 
Tiem skaļi jāsludina par savu pastāvēšanu un plaši 
jāatver durvis, lai uzņemtu pēc iespējas vairāk cilvēku.

Lai arī grūtības, ar kurām bibliotekāri mūsdienās 
saskaras, iespējams, ir lielākās, kādas kopš ilgāka 
laika ir pieredzētas, lielākas ir arī iespējas ar tām 
cīnīties. Internets var šķist pārāk spēcīgs, lai to 
uzveiktu, taču tas var arī kļūt par iespēju sadarbībai. 
Galvenās bibliotekāru prasmes vākt, saglabāt un 
izplatīt zināšanas šodien ir tikpat neaizstājamas, cik 
svarīgas tās bija pirms tūkstoš gadiem.

Bibliotēkām skaļi jāsludina 
par savu pastāvēšanu 
un plaši jāatver durvis, 
lai uzņemtu pēc iespējas 
vairāk cilvēku

Šāda nepārtrauktība ļauj bibliotekāriem 
apvienot spēkus ar citiem aktīvistiem, kuri cīnās 
pret to pašu ienaidnieku, bet kuriem trūkst 
pieredzes civilizācijas glābšanā no barbariem. 
Krāšņais bibliotekāra profesijas mantojums 
ierāda tai īpašu vietu pret jauno Tumsas laikmetu 
vērstajā pretestības kustībā, turklāt tas uzliek 
bibliotekāriem papildu pienākumu iesaistīties 
šajā cīņā, cik vien iespējams, pilnīgi.

Bibliotēku pastāvēšana 
pati par sevi pārliecinoši 
pierāda, ka zināšanas un 
patiesība pastāv, 
tām ir nozīme un tās 
tiek novērtētas

Abi pārējie uzbrukumi bibliotēku pamatvērtībām – 
pārmetumi par zināšanām un patiesību – ir grūtāk 
atspēkojami. Iespējams, tas arī nav nepieciešams, 
jo bibliotēku pastāvēšana pati par sevi pārliecinoši 
pierāda, ka zināšanas un patiesība pastāv, tām 
ir nozīme un tās tiek novērtētas. Ikreiz, kad kāds 
apmeklē bibliotēku, tiek apstiprināta tās kā uzticama 
informācijas avota vērtība. Ikreiz, kad kāds lieto 
bibliotēkas resursus, tiek apliecināts, ka zināšanas un 
patiesību ir vērts meklēt tieši bibliotēkā.

Secinājums: 
atvērtība kā atbilde
Joprojām paliek neatrisināta problēma: kā iedrošināt 
vairāk cilvēku apmeklēt bibliotēkas un gūt labumu 
no tajās pieejamās gudrības. Tas liecina, ka „Tumšā 
laika 2.0” radītajiem draudiem nevar stāties pretī 
tādā pašā veidā, kā tika pārvarēts „Tumšais laiks 1.0”. 
Ja viduslaiku bibliotēkas stingri noslēdza savus vārtus 
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Galvenās atziņas
• Visā pasaulē internets saskaras ar uzticības 

krīzi, ko rada izpratnes un uzticības trūkums, 
kā arī vispārējs apmulsums par interneta 
gigantiem piederošo varu.

• Tā vietā, lai kristu par upuri tīmeklim, 
bibliotēkas var padarīt internetu derīgāku, 
taisnīgāku, saprotamāku un iekļaujošāku.

• Bibliotēkām šī iespēja būtu jāizmanto, 
lai no jauna definētu savu piedāvājumu, 
uzsvērtu savas vērtības un misiju darboties 
sabiedrības interesēs un spēlētu centrālo 
lomu ticama interneta veidošanā.

Sabiedrības attiecībām ar internetu šis ir kritisks 
brīdis. Tīmeklis ikvienam ļauj piekļūt informācijai, 
taču viltus ziņu, informācijas filtru burbuļu, 
polarizētā satura un algoritmisko laika skalu dēļ nav 
nekādas garantijas, ka iegūtā informācija ir precīza 
vai vismaz patiesa. Tā kā pastiprinās neuzticēšanās 
un apmulsums, interneta spēja pildīt solījumu 
būt par instrumentu vienlīdzības un taisnīguma 
veicināšanā aizvien pavājinās. Tādēļ mums 
jārīkojas, lai veidotu pozitīvu un atbildīgu nākotni 
gan tehnoloģijām, gan pašiem sev.

Tādēļ mums jārīkojas, 
lai veidotu pozitīvu 
un atbildīgu nākotni 
gan tehnoloģijām, 
gan pašiem sev

Lai atgrieztu šīs attiecības ilgtspējīgā gultnē, 
nepieciešamas izmaiņas valdību institucionālajā 
kultūrā, jauna tehnoloģiju industrijas rīcība un 
labāka izpratne un pārstāvniecība no iedzīvotāju un 
pilsoniskās sabiedrības puses. Manis pārstāvētās 
organizācijas – Doteveryone – pagājušajā gadā 
veiktais pētījums par sabiedrības attieksmi pret 
tehnoloģijām un izpratni par tām37 labi izskaidro 
bibliotēku potenciālu šo situāciju uzlabot. Šajā 
esejā izceltas vairākas jomas, kurās bibliotēku 
iespējas ir vislielākās.

Reaģēt uz interneta 
tumšo pusi – demonstrēt 
tehnoloģiju industrijai 
ētisku rīcību
Doteveryone pētījums atklāja zināmu sabiedrības 
samierināšanos ar nespēju prasīt atbildību no 
tehnoloģiju uzņēmumiem – 70 % respondentu 
piekrita apgalvojumam „Es dusmojos, kad uzzinu, 
ka uzņēmumi izvairās no nodokļu maksāšanas, bet 
es tur neko nevaru mainīt”. Uz jautājumu, vai būtu 
jāuzņemas atbildība par tādu noteikumu ieviešanu, 
kas liktu visiem pakalpojumu sniedzējiem godīgi 
izturēties pret saviem klientiem, darbiniekiem 
un sabiedrību, kā arī – kam tas būtu jādara, 66 % 
respondentu atbildēja, ka, pēc viņu domām, jārīkojas 
ir valdībai; 61 % uzskata, ka tai jābūt kopīgai nozares 
atbildībai; bet 60 % domā, ka vajadzētu nodibināt 
īpašu neatkarīgu institūciju.

Valdībai, nozarei un 
sabiedrībai ir jāapvienojas 
un kopīgi jārisina 
atbildības trūkuma 
jautājums. Bibliotēkas kā 
sabiedriskas iestādes var 
rādīt labu piemēru

Valdībai, nozarei un sabiedrībai ir jāapvienojas un 
kopīgi jārisina atbildības trūkuma jautājums. Bet, 
kamēr notiek kustība šajā virzienā, bibliotēkas 
kā sabiedriskas iestādes var uzņemties iniciatīvu 
un palīdzēt izstrādāt darbības plānu. Bibliotēkas 
ir vienas no tām retajām vietām, kur indivīds ir 
vispirms iedzīvotājs – jeb cilvēks – un tikai pēc tam 
patērētājs. Bibliotēkas var kļūt par paraugu, rādot, 
kā jālieto informācija.

Bibliotēkas var  veicināt līdzsvaru, pārvaldot 
un publiskojot informāciju, kas izlīdzina spēku 
samēru. Tā kā bibliotēkām nav vajadzības izdabāt 
korporatīvajiem finansētājiem, tās var visu uzmanību 
koncentrēt uz to, lai sabiedrības interesēs izlemtu, 

4 Bibliotēkām ir nozīme
Keisija Robinsone 
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kāda informācija ir patiesa un tādēļ – izplatāma, 
piemēram, tīmekļvietnēs, biļetenos, jaunumu lapās.

Bibliotēkas rāda piemēru, kā par informāciju 
jārūpējas. Bibliotekāri jau izsenis informācijas 
drošību uztver nopietni. Pasaulei kļūstot 
aizvien digitalizētākai, liekas loģiski, ka 
bibliotēkām jākļūst par vietu, kur mēs glabājam 
savus arhīvus – kādreizējās politiķu solījumu versijas 
un mediju ziņas –, pat ja kādam šī informācija 
varētu šķist neērta38. Būtiski, ka bibliotēkas pēc 
noklusējuma piedāvā arī drošu un aizsargātu 
piekļuvi. Mazākais, tas varētu nozīmēt, ka datori 
neizseko jūsu personas datus. Ir daudz dažādu 
veidu39, kā bibliotēkas var piedāvāt atvērtu un 
drošu tehnoloģiju iespējas.

Būt par centrālo vietu, 
kur veidojas sabiedrības 
iesaiste ar internetu saistītu 
problēmu risināšanā
Doteveryone pētījumā tika secināts, ka cilvēkiem 
trūkst izpratnes par to, kā darbojas tehnoloģiju 
uzņēmumi – nav skaidra priekšstata gan par to, kā šie 
uzņēmumi izmanto viņu datus, gan par to, kā tie tiek 
finansēti. Piemēram, tikai 17 % respondentu apzinās, 
ka tiek vākta informācija, ko citi cilvēki par viņiem 
kopīgo. Un, lai arī 2/3 respondentu spēja identificēt 
reklāmas sludinājumus kā daudzu tehnoloģiju 
uzņēmumu ieņēmumu avotu, tomēr mazāk par 1/3 
apzinās, ka uzņēmumi pelna naudu, pārdodot datus.

Mēs atklājām, ka ļaudis vēlas zināt vairāk – īpaši 
par to, ka kā tiek lietoti viņu dati. Tāpat cilvēki 
vēlas uzzināt ko vairāk par uzņēmumu vērtībām, 
pārvaldību un atbilstību vietējiem likumiem, taču 
nespēj to noskaidrot.

Cilvēki ar digitālām 
prasmēm prot lietot 
„facebook”; cilvēki ar 
digitālo izpratni zina, 
kā „facebook” uzkrāj 
viņu datus

Bibliotēkas var palīdzēt digitālās izpratnes 
veidošanā. Daudzas bibliotēkas jau piedāvā 
digitālo pamatiemaņu kursus, bet, lai paplašinātu 
savu lomu, nākotnē bibliotekāri varētu palīdzēt 
cilvēkiem iegūt labāku digitālo izpratni. Bibliotēku 
brīvības projekts (Library Freedom Project)40 šajā 
jomā ir veicis lielisku darbu, mācot bibliotekārus, lai 
viņi varētu palīdzēt cilvēkiem saprast savas digitālās 
tiesības un apgūt prasmes, kas nepieciešamas savu 
digitālo pēdu aizsardzībai. Doteveryone ir izstrādājis 
digitālās izpratnes modeli, kuru bibliotēkas var 
izmantot kā ceļvedi digitālās izpratnes veidošanā. 
Digitālā izpratne ir spēja gan lietot tehnoloģijas, gan 
saprast to patieso ietekmi uz mūsu dzīvi.

Mums ir jādod sabiedrībai 
iespējas izprast šo tehnoloģiu

Šāds izpratnes trūkums nāk par labu uzņēmumiem, 
kas vēlas izvairīties no atbildības. Tie ir imūni pret 
patērētāju aktivitātēm tik ilgi, kamēr šie patērētāji 
paliek neredzami. Mums ir jādod sabiedrībai 
iespējas izprast šo tehnoloģiju.

Digitālā izpratne nav tas pats, kas digitālās prasmes. 
Digitālās prasmes nozīmē, ka mēs protam veikt 
uzdevumu. Digitālā izpratne nozīmē, ka mēs ne vien 
zinām uzdevuma veikšanas iemeslu un iespējamās 
sekas, bet arī apzināmies savu darbību plašākā 
kontekstā. Piemēram, cilvēki ar digitālām prasmēm 
prot lietot Facebook; cilvēki ar digitālo izpratni zina, 
kā Facebook uzkrāj viņu datus. Cilvēki ar digitālām 
prasmēm prot iepirkties Amazon; cilvēki ar digitālo 
izpratni saprot, kā internetā darbojas viņu patērētāju 
tiesības. Šajā ziņā bibliotēkas var spēlēt lielu lomu – 
gan iedzīvotāju izglītošanā, gan iedrošināšanā.

Pamanīt jaunievedumus, 
kam jauno tehnoloģiju dēļ 
nepieciešama aizsardzība
Savā pētījumā atklājām, ka internets mūsu kā 
privātpersonu dzīvi ir ietekmējis ļoti labvēlīgi, taču 
cilvēki nav tik pārliecināti par tā radīto ieguvumu 
sabiedrībai kopumā. Ikdienas dzīvē bieži ir grūti 
noteikt, kur beidzas ieguvums atsevišķiem cilvēkiem 
un sākas iespējams sociāls kaitējums. Pētījumā 
norādījām uz dažiem skaidras izvēles gadījumiem. 
Mēs jautājām, ko cilvēki domātu, ja internetveikalā 
tiktu piedāvāta viena bezmaksas piegādes diena 
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ģimenēm ar zemākiem ienākumiem, bet tas izraisītu 
vietējo veikalu slēgšanu – 69 % respondentu 
uzskatīja, ka tas būtu nepieņemami. Uz jautājumu 
par to, ja viņu banka ieguldītu vairāk naudas 
krāpniecības un kibernoziegumu apkarošanā, 
bet slēgtu savu vietējo filiāli, 61 % respondentu 
teica, ka tas būtu nepieļaujami. Jautājumā – ja 
dome, lai taupītu līdzekļus, daļu pakalpojumu 
sniegtu tikai tiešsaistē un tādējādi samazinātu 
pašvaldības nodokli, bet tā rezultātā daļai cilvēku 
šie pakalpojumi kļūtu grūtāk pieejami, 56 % 
respondentu uzskatīja, ka tas būtu nepieņemami.

Bibliotēkas cīnās pret 
nevienlīdzību, dodot 
mūsu rīcībā rīkus, kas 
nepieciešami piekļuvei 
internetam

Tehnoloģijas maina pasauli iepriekš nekad 
nepieredzētā tempā, bet sabiedrība nevēlas, lai 
digitālās tehnoloģijas radītu izmaiņas uz kopienu un 
sociālu struktūru rēķina. Zīmīgi, ka tieši trūcīgākie 
vismazāk jūt ieguvumu no interneta: tikai 43 % 
respondentu ar zemiem ienākumiem apgalvo, ka viņu 
dzīve kļuvusi daudz labāka, salīdzinājumā ar 57 % 
respondentu no turīgo vidus. Tāpat trūcīgāki ļaudis 
(22 %) biežāk nekā turīgie (17 %) apgalvo, ka internets 
negatīvi ietekmē sabiedrību kopumā.

Savā būtībā bibliotēkas cīnās ar nevienlīdzību, dodot 
mums rīkus, kas nepieciešami, lai piekļūtu internetam. 

Tas attiecas uz visvienkāršāko: datortehnika, 
internetpieslēgums, visticamākais, tieši tik tālu 
sniedzas bibliotēku tehnoloģiskās priekšrocības. 
Bezmaksas bezvadu pieslēgums un tālruņu uzlāde 
ir vienkāršākie līdzekļi, kā bibliotēkas vēl var 
palīdzēt cilvēkiem nokļūt tiešsaistē.

Doteveryone un Go ON UK pieredze liecina, ka 
bibliotēkas arīdzan spēlē nozīmīgu lomu galveno 
digitālo prasmju un iepriekš minētās digitālās 
izpratnes attīstīšanā. Un laikmetā, ko iezīmē bažas 
par viltus ziņām, tās var palīdzēt nošķirt faktus no 
fikcijas. Bibliotekāriem rūp fakti41, un spēja nošķirt īsto 
no neīstā ir nenovērtējama prasme, tādēļ bibliotēkas 
ar saviem resursiem un pakalpojumiem var palīdzēt 
mums neapjukt pasaulē, kurā dzīvojam.

Svarīgi paturēt prātā, ka pasaulē, kurā ļaudis 
kļūst aizvien nošķirtāki, bibliotēkas var stiprināt 
kopienas, veidojot virtuālus saziņas centrus. 
Izmantojot savus pagājušās vasaras pētījuma rezultātus, 
mēs eksperimentējām ar vietni Library Live (Bibliotēka 
tiešraidē). Tādi rīki kā šis var palīdzēt bibliotēkām aktīvi 
piedalīties kopienai paredzētas informācijas izplatīšanā42. 
Darbojoties ar bibliotēkas klātbūtni informatīvajā telpā, 
noskaidrojās, cik svarīgi ir palīdzēt cilvēkiem veidot 
jaunas grupas, atrast tos, kuri varētu šādas grupas vadīt, 
plašāk kopīgot jau esošo grupu aktivitātes, atrast telpas 
un vieglāk tās rezervēt.

Pasaulē, kurā ļaudis 
kļūst aizvien nošķirtāki, 
bibliotēkas var stiprināt 
kopienas, veidojot 
virtuālus saziņas centrus

Nevajadzētu kopienas nozīmi novērtēt pārāk zemu. 
Ir daudz dažādas informācijas, kuru kopienas vēlas 
kopīgot un kuras kopīgošanai bibliotēkas ir īpaši 
piemērotas. Tas attiecas ne tikai uz jaunumiem, bet arī 
uz kopienas vajadzību izcelšanu, svarīgas informācijas 
kopīgošanu, kā arī uz faktiem par ikdienas sadzīvi, kas 
vissekmīgāk demonstrē cilvēkiem kopīgo (ko cilvēki 
lasa, kādas sviestmaizes ēd u. c.). Mēs pētījām, kā 
bibliotēkas varētu kļūt par šādu datu apkopotājām un 
izplatītājām. Un atradām dažādus veidus, kā varētu 
izmantot bibliotēku telpas: telpas digitālo prasmju 
un digitālās izpratnes apgūšanai, žurnālistu darbam, 
veselības aprūpes telepakalpojumiem (telehealth), 
medicīnas māsu meistarotājvietām (Maker Nurse)43, 
remontdarbnīcām (repair clinics)44, kopienas ziņu 
tiešraidēm, vietējo datu aizsardzībai un kopienas 
sanākšanām.

Bibliotēku iespējas patlaban
Neļaujoties nostalģijai par bibliotēkām, tomēr šķiet, 
ka bibliotēkas ir dzīvotspējīgas publiskas iestādes, 
kas nodrošina tādu sabiedrisko infrastruktūru, 
kuru ir vērts saglabāt. Tās atrodas mūsu sociālās 
infrastruktūras pamatā, un mūsdienās tām daudz 
vairāk nekā jebkad agrāk jādemonstrē sava spēja 
savienot un stiprināt kopienas.
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Svarīgi ņemt vērā, ka to, kas ir slēgts un 
likvidēts, ir daudz grūtāk atjaunot. Doteveryone 
projektā mēs patiesi uzskatām, ka bibliotēkas 
spēlē unikālu lomu labāka un taisnīgāka 
interneta nodrošināšanā mūsu visu vajadzībām.

Taču bibliotēkām ir daudz vairāk jārunā par sevi 45. 
Tām jārunā par savu ideālo stāvokli, kas tām kā 
publiskām vai kopienas institūcijām ļauj sniegt 
pakalpojumus un nodrošināt telpas un kas atspoguļo 
sabiedrības mainīgās vajadzības. Un veidot svarīgu 
sociālo infrastruktūru, kas savieno ļaudis.

Bibliotēkas spēlē unikālu 
lomu labāka un taisnīgāka 
interneta nodrošināšanā 
mūsu visu vajadzībām

Bibliotēkām ir daudz 
vairāk jārunā par sevi

Runājot par sevi, bibliotēkām vajadzētu izcelt 
to, ko tās veic vai varētu veikt, reaģējot uz 
sabiedrības noskaņojumu, izjūtām un viedokļiem 
par internetu. Un, kad bibliotēkas sāk vairāk runāt 
par šiem jautājumiem – vērtībām, ko tās pārstāv, – 
ir iespējams no jauna veidot vai skaidrāk formulēt 
to, kā šis darbs tiek veikts.
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Galvenās atziņas
• Kopienu tīklojumi iesaista vietējos aktīvistus, 

lai izveidotu tādu infrastruktūru, kas ļaudīm 
nepieciešama, lai apjaustu interneta potenciālu 
gan peļņas, gan bezpeļņas nolūkos.

• Šādu sadarbības tīklojumu piemēri atrodami 
visā pasaulē, un, liekot uzsvaru uz sadarbību, 
tie ir radījuši jaunas, augšupejošas pieejas 
labākas savienojamības izveidē un veicināšanā.

• Bibliotēkas var spēlēt galveno lomu, izmantojot 
savus internetpieslēgumus kā vārtus starp 
vietējo pūļpakalpojumu infrastruktūru un 
globālo tīmekli, kā vietējā mērogā nozīmīga 
materiāla avotu un kā fizisku vietu diskusiju un 
mācību norisei.

Atbilstošas tīklojumu infrastruktūras pastāvēšanai ir 
būtiska nozīme visu informācijas sabiedrības aspektu 
potenciāla realizācijā, tajā skaitā IFLA ziņojumos 
par attīstības tendencēm ietverto ierosinājumu 
īstenošanā. Tomēr pārāk bieži šādas infrastruktūras 
vai nu nav vispār, vai arī esošā nav pieejama visiem 
vienlīdz lielā mērā.

Lai risinātu adekvātas sociālo 
vajadzību apmierināšanai 
nepieciešamās infrastruktūras 
trūkumu, daudzas kopienas 
visā pasaulē ķērušās pie 
darba, lai tādu izveidotu un 
darbinātu saviem spēkiem

5

Lai risinātu adekvātas sociālo vajadzību apmierināšanai 
nepieciešamās infrastruktūras trūkumu, daudzas 
kopienas visā pasaulē ķērušās pie darba, lai tādu 
izveidotu un darbinātu saviem spēkiem. Pieejas ir 
visdažādākās. Dažas no tām ir vienkārši neformālas ļaužu 
grupas, citas ir oficiāli dibinātas kā kooperatīvi, biedrības 
u. tml. Daži no komerciālas darbības izvairās, savukārt 
citi to veicina u. tml. Tāpat atšķiras arī darbības vide: 
gan lauku apvidos, gan pilsētās, gan pilnībā degradētās 
vietās, gan labi attīstītās teritorijās utt.

Arī izmantotās tehnoloģijas nav vienādas – 
šķiedru tehnoloģijas, WiFi, 2G. Tomēr visām šīm 
augšupējām iniciatīvām, kuras dēvē par kopienu 
tīklojumiem (community networks, CN) kopīgā 
iezīme ir tas, ka tās ne tikai ir nekomerciālas 
iniciatīvas, bet arī veicina sociālo labumu, kopīgojot 
zināšanas un resursus. Piemēram, Meksikā vairāki 
desmiti vietējo kopienu var izmantot mobilos 
sakarus, pateicoties Rhizomatica – nevalstiskajai 
organizācijai, kas šīm kopienām palīdz ierīkot 
nepieciešamo infrastruktūru un dod iespēju 
kolektīvi pārvaldīt to. Dienvidāfrikā Zenzeleni 
Networks veic pētījumus par ilgtspējīgu CN 
veidošanu attālākos lauku apvidos (ilgtspējība 
ir viena no galvenajām CN problēmām), 
savukārt Slovēnijā tīklojuma Wlan0 dalībnieki 
savā internetpiekļuvē dalās ar kaimiņiem un 
garāmgājējiem46.

Mijiedarbība ar vidi – 
sadarbības iespējas
CN nevar darboties izolācijā. Tiem jāsadarbojas 
ar vidi, kurā tie pastāv, lai iegūtu lietotājus (citādi 
to infrastruktūrai nav izmantojuma) un veiktu 
uzdevumus, kuru izpilde atkarīga no trešajām 
personām. Piemēram, tiem jāsadarbojas ar valsts 
iestādēm, lai iegūtu licences, kas nepieciešamas, 
lai ierīkotu sakaru pārraides torņus un kabeļus 
vai izmantotu radio frekvenci. Tāpat tiem 
nepieciešami tīkla pakalpojumu sniedzēji, lai 
iegūtu piekļuvi internetam u. c.

Pieredze rāda, ka šīs vajadzības iespējams pārvērst 
sadarbības iespējās. Piemēram, Rhizomatica un 
Zenzeleni Networks ir sadarbojušies ar savas valsts 
regulatoriem, lai iegūtu atbilstošas licences radio 
frekvences lietošanai. Katalonijā izveidotais CN ar 
vairāk nekā simts tūkstošiem lietotāju Guifi.net ir 
izstrādājis regulējuma modeli, kuru valsts dienesti 
var pielāgot tādu sakaru tīklu kā šķiedru kabeļu, 
torņu vai rūteru izmantošanai publiskām, privātām 
un kopienas vajadzībām.

Bibliotēkas un kopienu tīklojumi: 
abpusēji izdevīgu iespēju apkopojums
Rodžers Beigs
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Perafitas publiskā bibliotēka piedāvāja lieliskus 
apstākļus ciema tīkla centrālā mezgla48 mitināšanai. 
Ēka atrodas ciema centrā, un tās jumts ir redzams no 
daudzām vietām (WiFi tīklam ir būtiska neaizsegta 
skata līnija starp savienojamajām lokācijām, tādēļ 
antenas bieži uzstāda uz jumtiem). Bibliotēkā jau 
atradās telecentrs ar pusduci datoru un apmierinošu 
internetpieslēgumu (3Mbps lejupielāde, 300Kbps 
augšupielāde). Bibliotekāriem tīkla infrastruktūras 
mitināšana bija iespēja reklamēt savus resursus.

Publiskā bibliotēka piedāvāja 
lieliskus apstākļus ciema tīkla 
centrālā mezgla mitināšanai

2007. gada sākumā es un divi mani kolēģi 
iegādājāmies nepieciešamo aparatūru (ko vēlāk 
apmaksāja pašvaldība). Mēs izmantojām iespēju 
izvietot Linux serveri ar failu koplietošanas 
pakalpojumu un citām Linux funkcionalitātēm. 
Mēs arī instalējām dažus pakalpojumus tīkla 
pārvaldībai, piemēram, domēna nosaukumu 
sistēmu (DNS) kešdarbei un vietējo domēnu 
atrisei, starpniekserveri interneta savienojamības 
uzlabošanai un tīkla pārraudzības serveri. Pieredze 
bija ļoti pozitīva abām iesaistītajām pusēm49. 
Pieauga bibliotēkas resursu izmantojums, kā arī tās 
redzamība. Pēdējo desmit gadu laikā bibliotēkā 
notikuši vairāki darbsemināri un citi pasākumi par 
Guifi.net un IT tematiku (piemēram, 2010. gadā 
bibliotēkā tika rīkotas svinības par godu 10 000 tīkla 
mezgliem50). Internetpieslēgumu – pakalpojumu, 
kas iepriekš bija pieejams tikai bibliotēkas 
darba laikā (kas bija mazāk par desmit stundām 
nedēļā), – reizēm izmanto vairāk nekā 500 lietotāji 
dienā, un tas ir kļuvis par visbiežāk izmantoto 
internetpieslēguma veidu dažiem kaimiņciemiem, 
ieskaitot pašvaldību iestādes.

Bibliotēkas dalība 
neapšaubāmi 
ietekmēja iniciatīvas 
nostiprināšanos 
apkaimē

Pieredze rāda, ka 
šīs vajadzības 
iespējams pārvērst 
sadarbības iespējās

Turklāt sadarbība var attīstīties un pārsniegt tiešās 
vajadzības. XAFOGAR47 ir projekts, kura mērķis 
ir paplašināt Guifi.net CN, nodrošinot šķiedru 
tehnoloģiju pakalpojumus visām mājsaimniecībām, 
ražotnēm un zemnieku saimniecībām Garroča 
(Garrotxa) apgabalā, Katalonijā, kas tādus vēlas 
saņemt. Šis projekts ir kopienu (kuru pārstāv Guifi.
net fonds) un apgabala administrācijas (Garročas 
Valsts vides un veselības aģentūra Sigma) sadarbības 
veiksmes stāsts. XAFOGAR gadījums pierāda, ka 
valsts dienestu iespējas veicināt augšupējus tīklojumus 
krietni pārsniedz līdzekļu pieejamību. XAFOGAR 
projektā ieguldīti 90 000 eiro, kas ir mazāk nekā 5 % no 
2 miljoniem eiro, kas jau ieguldīti no kopējā 10 miljonu 
eiro budžeta. Attīstības aģentūras un vietējo 
pašvaldību iesaistes patiesā loma ir tāda uzticības 
klimata izveide, kas ļautu projektam piesaistīt vēl 
vairāk vajadzīgo līdzekļu. Rezultātā katru nedēļu četri 
vietējie interneta pakalpojumu sniedzēji papildina CN 
ar desmitiem jaunu šķiedru optikas pieslēgumu.

Perafitas publiskās 
bibliotēkas veiksmes stāsts
CN vispirms ir jāiegūst pieredze, reputācija un 
atbalsts, lai tie spētu tikt galā ar grūtībām, kas 
saistītas ar XAFOGAR mēroga projektam apjoma 
un sarežģītības ziņā līdzīgiem projektiem. Tādi 
apjoma ziņā mazāki projekti kā sadarbība starp 
Guifi.net un Perafitas (Perafita) publisko bibliotēku, 
noteikti palīdz pieredzes uzkrāšanā. Perafita ir 
ciems ar 400 iedzīvotājiem Lusenas (Lluçanès) 
apgabalā, kalnainā lauku apvidū ar mazāk nekā 
8000 iedzīvotājiem, kas izkliedēti pa 13 ciemiem, 
proti, apgabals ar ļoti zemu prioritātes līmeni lielo 
telekomunikāciju uzņēmumu skatījumā. 2006. gada 
beigās daži reģiona iedzīvotāji sāka iesaistīties 
divus gadus iepriekš kaimiņos esošajā Gurpas 
(Gurb) ciemā uzsāktajā Guifi.net projektā, lai tādā 
veidā mazinātu internetpiekļuves trūkumu savā 
ciemā. Sadarbībā ar dažām pašvaldībām iedzīvotāji 
pakāpeniski sāka WiFi tīkla izveidi, lai uzlabotu 
internetpārklājumu, kuru nodrošināja daži slikti 
funkcionējoši komerciāli DSL pieslēgumi.

Ciktāl tas attiecas uz Guifi.net, bibliotēkas dalība 
neapšaubāmi ietekmēja iniciatīvas nostiprināšanos 
apkaimē, jo pietiekams internetpieslēgums un 
fiziska satikšanās vieta bija būtiska sekmīgai 
projekta norisei.
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Iesaistīšanās
Perafitas veiksmes stāsts liecina, ka bibliotēkas var 
spēlēt unikālu lomu kopienas tīklojumu izveidē 
un attīstībā.

• Vadība. Bibliotēkas atrodas priviliģētā sociālā 
pozīcijā, un tām ir noteiktas spējas, ko tās var 
izmantot, lai 1) sniegtu atbalstu un sekmētu 
šādas augšupējas iniciatīvas valsts iestāžu, 
uzņēmēju u. c. starpā un 2) uzņemtos vadību 
projektu sākumfāzēs, tajā skaitā pirmo mezglu 
finansēšanu un uzstādīšanu.

• Veiktspējas attīstīšana. Mācības CN 
izveidē un vadībā var būt bibliotēku IT un 
uzņēmējdarbības mācību programmā.

• Vietējais atbalsta punkts. Fiziska vieta 
palīdzības un norādījumu sniegšanai ir būtiska 
sekmīgam darbības sākumam. To var piedāvāt 
kā bibliotēkas pakalpojumu, neapdraudot 
privātā sektora piedāvājumu – jo bibliotēku un 
privātā sektora pakalpojumi ir pilnībā atšķirīgi 
un savstarpēji papildinoši.

• Piekļuve internetam (arī elektrības 
pieslēgums). Bibliotēkas vārtejas pieejamības 
nodrošināšana ir veids, kā paplašināt jau 
esošā pieslēguma izmantojumu sabiedrības 
vajadzībām – bieži vien tas ir vienīgais 
attiecīgajai kopienai pieejamais pieslēgums. 
Arīdzan piekļuve stabilam elektrības 
pieslēgumam ir obligāta, vismaz tīkla centrālo 
mezglu vajadzībām.

• Vietējais saturs. Bibliotēku satura izvietošana 
tiešsaistē CN kopā ar citiem kultūras resursiem 
(Wikipedia, mācību kursi, lokālās kešatmiņas 
u. c.) padara esošos resursus vieglāk lietojamus 
un neietilpst interneta datu patēriņā.

Iesaistoties sadarbībā ar vietējo CN, bibliotēkas dod 
savu ieguldījumu tādas infrastruktūras izveidē, kas 
nepieciešama gan iedzīvotājiem, kuru labā bibliotēkas 
darbojas, gan pašām bibliotēkām. Apmierināt 
komunikāciju laikmeta prasības bibliotēkas var 
tikai tad, ja visiem kopienas iedzīvotājiem pieejama 
pienācīga tīkla infrastruktūra.

Bibliotēkas dod savu 
ieguldījumu tādas 
infrastruktūras izveidē, 
kas nepieciešama gan 
iedzīvotājiem, kuru labā 
bibliotēkas darbojas, gan 
pašām bibliotēkām

IFLA pārstāvētās bibliotēkas piedalās diskusijā par 
to, kā ārpus tās esošās organizācijas var iesaistīties 
un atbalstīt CN divos starptautiskos forumos: 
Elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūta 
Savienojamības koalīcijā (Connectivity Coalition of 
the Institute of Electrical and Electronics Engineers, 
IEEE) un Dinamiskajā kopienu savienojamības 
koalīcijā (Dynamic Coalition on Community 
Connectivity), kas ir daļa no Interneta pārvaldības 
foruma (Internet Governance Forum, IGF). Bibliotēkas 
var pieteikties Interneta biedrības (Internet Society) 
finansējuma programmā Beyond the Net, lai iegūtu 
finansējumu CN izveidei vai dalībai tajā.
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