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Nākotne un bibliotēkas

Es nekad nedomāju par nākotni. Tā 
pietiekami ātri nāk pati

Alberts Einšteins



ALA Bibliotēku nākotnes centrs

• American Library Association, ALA
• The Center for the Future of Libraries
• Uzdevums: sekot līdzi attīstības tendencēm, 

kas var skart bibliotēkas un pieprasīt 
pārmaiņas un inovatīvu risinājumu ieviešanu

• 19 aktuālas attīstības tendences, kas jau ir 
skārušas vai tuvākajā laikā noteikti skars 
bibliotēku ikdienu



Sabiedrības novecošanās

Vecumu piramīdas salīdzinājums: attīstības valstīs (pa kreisi) un 
attīstītajās valstīs (pa labi)
http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/geography/population/population_change
/revision/3/

http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/geography/population/population_change/revision/3/


Sabiedrības novecošanās

• Lietotāju profila izmaiņas, īpaši akadēmiskajās 
un speciālajās bibliotēkās

• Izmaiņas bibliotēku personāla sastāvā
• Krājuma komplektēšanas virzienu izmaiņas, 

piem., izdevumi ar lielākiem burtiem
• Jauni un/vai papildu pakalpojumi un 

programmas, piem., grāmatu piegāde, 
sociālās iekļaušanas programmas



Urbanizācija

• Lielāka iesaistīšanās iedzīvotāju ekonomisko 
un citu prasmju attīstībā

• Lietotāju skaita, apmeklējuma un 
pakalpojumu izmantošanas intensitātes 
pieaugums lielpilsētās (+ filiālbibliotēkas)

• Jaunas prasības bibliotēkas pakalpojumiem
• Cieša sadarbība ar citām pilsētas institūcijām 

un organizācijām



Digitālie iedzimtie

• Dzimuši un auguši digitālo tehnoloģiju laikmetā
• Digital natives ↔ digital immigrants
• Pakalpojumu piemērošana jaunajām prasībām 

un vajadzībām
• Digitālās plaisas izlīdzināšana
• Digitālo ienācēju un digitālo iedzimto atšķirību 

risināšana bibliotēku personāla jomā



Topošie pieaugušie (emerging adulthood)

• Vecumposms no vēlajiem pusaudžu gadiem 
līdz aptuveni 30 gadiem (divdesmitgadnieki)

• Pārejas posms no jaunieša uz nobrieduša 
pieaugušā dzīvi

• Paaudze, kam vajadzīgs ilgāks laiks, lai tiktu 
galā ar tradicionālajiem dzīves pagrieziena 
punktiem, kas rada pieaugušu cilvēku

• Pakalpojumi mērķgrupai «jaunie pieaugušie» 
(New Adult)



Meistarotāju kustība (maker movement)

• Radošā izpausme, iespēja īstenot sapni, 
izgatavot jebko, ko vēlas

• Tradicionālu un modernu rīku izmantojums
• Individuāli un grupā
• Pašgatavotāji (do-it-yourselfers), amatieri, mazie 

un individuālie uzņēmēji, interesenti ...
• Bibliotēka kā radīšanas vieta, kur ikviens, 

pateicoties iespējai piekļūt iekārtām un ierīcēm, 
var kļūt par radītāju



Makerspace

• Meistarotāju kustības radošā telpa
• Meistarotājvieta
• Digitālā laikmeta (21. gadsimta) radošā darbnīca
• Radošā darbnīca 2.0 ...
• No tradicionālajām radošajām darbnīcām atšķiras 

ar moderno tehnoloģiju klātbūtni
• 3D printeri, lāzergriezēji, projektēšanas 

programmatūra, konstruktori, urbji, zāģi ...



Sinsinati (Cincinnati) bibliotēkā



Vestportas (Westport) bibliotēkā 



Landoleiksas (Land O’ Lakes) bibliotēkā



Minesotas (Minnesota) bibliotēkā







Fast casual

• Restorānu koncepcija
• Vidējais aritmētiskais starp ātrās ēdināšanas 

restorāniem un ikdienas jeb tautas klases 
restorāniem (casual restaurants)

• Kvalitatīvs, veselīgs un svaigs ēdiens; augstas 
klases interjers; mērenas cenas; ātrs serviss; 
draudzīgs personāls; elastīgas ēdienkartes 
izvēles iespējas; redzamība, kā ēdiens tiek 
pagatavots



Restorāns «Chipotle»



Fast casual

• Aktīvas, sociālas un pielāgojamas telpas
• Gaumīgs, oriģināls, izcils interjers
• Pozitīva, iedvesmojoša apmeklējuma pieredze
• Jaunāko tehnoloģiju pieejamība un to 

izmantojums pakalpojumu sniegšanā

Cilvēki vēlas saņemt kvalitatīvus pakalpojumus, 
taču ātri un izmantojot moderno tehnoloģiju 
iespējas



Bezapkalpes gaisa transportlīdzekļi

• Drones; unmanned aerial vehicles’, UAVs
• Pētniecībā (piem., dzīvnieku novērošanā), 

piegādē un pārvadājumos, mākslā (piem., 
kino), ziņu sižetu veidošanā, komunikācijā(s), 
likumpaklausības kontrolē ...

• Radošums, pētniecība ↔ Drošība, privātums
• Bibliotēku tehnoloģiju klāsta, krājuma un 

pakalpojumu papildinājums, SBA ...



Bezapkalpes gaisa transportlīdzekļi



Roboti

• Pirmoreiz ieviesti rūpniecībā 20. gadsimta 
60. gadu sākumā

• Tehnoloģiju attīstība ļauj ražot arvien 
kompaktākus un inteliģentākus robotus

• Roboti-līdzstrādnieki (Collaborative Robots, 
CoBots)

• Robotu drošības standarti
• Robots darba tirgū ...



Finch Robots Čikāgas bibliotēkā 
(Chicago Library)

• Patapināmi bibliotēkas 
katalogā

• Paredzēti kā bērnu, tā 
pieaugušo iepazīstināšanai 
ar programmēšanu un 
robottehnoloģijām



Humanoīdie roboti Vestportas
bibliotēkā (Westport Library)

https://www.youtube.com/watch?v=C-
ysOidvUXo

https://www.youtube.com/watch?v=C-ysOidvUXo


Lietu internets (internet of things) 

• Tehnoloģijas kļūst arvien mazākas un vieglākas
• Gandrīz visos objektos ir iespējams ievietot no 

ārpuses neredzamas datorveida bezvadu 
komunikācijas un savienot priekšmetus tīklā

• Ikviens sadzīves priekšmets var ievākt un 
pārraidīt datus, kā arī tikt vadīts un uzraudzīts 
no cita objekta



Lietu internets (internet of things)

• Valkājamierīces (wearables): darbības 
izsekotājierīces (activity tracking devices, activity
trackers), fitnesa aproces (fitness trackers), viedie 
rokaspulksteņi (smart watches)

• Viedā mājsaimniecība (smart home)
• Implantējamās medicīnas tehnoloģijas (implanted

medical technologies)
• Sabiedriskā infrastruktūra: kanalizācijas caurules, 

ielu apgaismojums ... ...



Viedā mājsaimniecība



Valkājamierīces



Mazākas un mazākas ...



«Google» brilles (Google Glass)



Lietu internets (internet of things)

• Ierīču un objektu savienojamība (sasaistītība)
• Datu pārraide un visuresamība
• Personas datu tirgus

• Apmācība darbā ar jaunajām ierīcēm
• Izglītošana datu drošības un aizsardzības un 

privātuma jautājumos



Lietu internets (internet of things)



Atslēgšanās (unplugged)

• Pastāvīgā [tehnoloģiskā] piesaiste (constant 
connectedness); informācijas pārbagātība

• Hiperpiesaistītība (hyper-connectivity)
• «Atslēgtas» vietas bez tehnoloģiju klātbūtnes 

(unplugged spaces)
• No tehnoloģijām un ierīcēm brīvas zonas 

(device-free zones)
• Digitālās detoksikācijas vietas (digital detoxes)



Atslēgšanās (unplugged)

• Bibliotēka – klusuma 
un miera osta

• Bibliotēka – klusa 
vieta lasīšanai

• Bibliotēka – atslēgšanās 
vieta (unplug zone)

• Bibliotēka – digitālās 
atslodzes vieta (digital 
escape space)

Pakalpojumi, kas veicina klusu refleksiju vai 
ierobežo tehnoloģiju izmantošanas iespējas, var 
kļūt moderni un populāri, jo ir kontrastā ar 
ikdienas piesaistītību (connectivity)







Lai izdodas!

Bibliotēkām ir jābūt kopienas centram, kur 
cilvēki var uzzināt jaunāko un aizraujošāko, 
kur viņi var piedzīvot nākotni

Kīts Maikls Fīls (Keith Michael Fiels)
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