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EBLIDA un Latvija

• Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas birojs (European Bureau of
Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA)

• Latvijas pārstāvji EBLIDA:

- Izpildkomitejā: Katrīna Kukaine, vietn. Māra Jēkabsone (LNB, LBB)

- darba grupās:     ELSIA (ilgtspējīgas attīstības ieviešana un novērtēšana) –
Kristīne Deksne, LNB

EGIL (Informācijas normatīvais ietvars)
- Jurģis Īvāns, LNB 

LIBLEG (Eiropas bibliotēku likumdošana un politika)
- Andris Vilks, LNB



EBLIDA Izpildkomiteja

• Jaunā izpildkomiteja uz periodu 2022-2024 ievēlēta 11.06.2021

• 1.tikšanās Rīgā 2021.gada 5.-6.oktobrī

• Darba kārtībā 3 ziņojumi par Eiropas bibliotēku aktualitātēm:

Ziņojums par Eiropas bibliotēku dienaskārtību pēc Covid-19

Eiropas bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības mērķi – 2.ziņojums

Atvērtā piekļuve un ar to saistītās autortiesību stratēģijas publiskajās 
bibliotēkās



Jaunais normālais - EBLIDA ziņojums par 
Eiropas bibliotēku dienaskārtību pēc Covid-19

• Sociālā distancēšanās – bet labi savienota divu metru 
bibliotēka

• Tehnoloģijas attīstās un pārveido bibliotēku formu

• Neskaidra ekonomiskā situācija - nepieciešamība 
pārplānot bibliotēku budžetus

• Pārvaldība vietējā un nacionālā līmenī – sasaistīt 
bibliotēkas attīstību ar valsts/ pašvaldības attīstības 
plānošanu

• Neaizmirst bibliotēku darbā par Dienaskārtību ilgtspējīgai 
attīstībai 2030 – ANO IAM
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Ilgtspējīga attīstība un bibliotēkas –
2.Eiropas ziņojums
1.Ziņojums 2020.gada maijā. 

2.ziņojums: 19 valstu profili, strukturēta aptauja, 
sintēze un vispārīgi secinājumi:

• IAM: izpratne nacionālā mērogā un iesaistītās 
institūcijas

• bibliotēku interešu aizstāvība un redzamība 
nacionāla mēroga attīstības dokumentos

• IAM orientētu projektu finansēšanā 

• Starptautiskā sadarbība un partneri

• IAM orientētu projektu ietekmes izvērtēšana



Ilgtspējīga attīstība un bibliotēkas –
2.Eiropas ziņojums
Vispārīgi secinājumi:

• IAM ieviešana Eiropas bibliotēkās ir ļoti neviendabīga

• IAM orientēti projekti ir ļoti dažādi, tomēr bibliotēkas 
uzsvaru liek uz izglītību, digitālu iekļaušanos un 
zaļajām bibliotēkām 

• Nav skaidra projektu ietekmes izvērtēšana

• Vairāk jāstrādā pie sadarbības starp institūcijām 
dažādos līmeņos un mērogos

• Bibliotēkās jāstiprina projektu vadības prasmes

• Ļoti nozīmīga loma ir bibliotekāru pašu izpratnei par 
IAM.



Ziņojums - Atvērtā piekļuve un ar to saistītās 
autortiesību stratēģijas publiskajās bibliotēkās
Dokumenta mērķi:

- ilustrēt galvenās atšķirības starp grāmatu
tirdzniecību un zinātnes komunikāciju (t.sk atvērto
zinātni / atvērto piekļuvi) un to, kā šīs atšķirības
ietekmē publisko un akadēmisko bibliotēku krājuma
komplektēšanas politiku;

- meklēt publiskajām bibliotēkām piemērotākos
risinājumus e-resursu komplektēšanai un izsniegšanai;

- meklēt veidu, lai bibliotēkas, kas prasa līdzekļus no
ESIF 2021. –2027. gadam, varētu īstenot
komplektēšanas politiku uzlabotā digitālajā vidē,
izmantojot ilgtermiņa plānošanu un atbilstošas
autortiesību stratēģijas.



Paldies par uzmanību!

Saziņai: katrina.kukaine@lnb.lv
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