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IFLA 2017 

Moto : “Bibliotēkas. Solidaritāte. Sabiedrība”
(Libraries. Solidarity. Society)

 2017. gadā Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju 

federācijas (International Federation of Library Associations and 

Institutions,  IFLA)  83. ģenerālkonference notika Vroclavā, Polijā. 

No 19. līdz 25.augustam kongress piedāvāja plašu prezentāciju, 

sanāksmju un citu pasākumu klāstu, kas palīdzēs stiprināt pasaules 

bibliotēku kopienu.

 Informācija par ģenerālkonferenci: https://2017.ifla.org/congress-

information

https://2017.ifla.org/congress-information


Valmieras bibliotēkas iespēja –

dalība plakātu sesijā
• No Valmieras bibliotēkas lielajā forumā piedalījās Pieaugušo apkalpošanas 

nodaļas bibliotekāres Anita Apine un Līga Vītola, kuras ģenerālkonferences
Plakātu sesijā 21.un 22.augustā prezentēja projektu “Radošo  sapņu forums 
bibliotēkā”

• Viena no ģenerālkonferences sadaļām bija plakātu sesija. No daudziem 
piedāvājumiem tai tika izvēlēti 188 notikumi:  projektu atspoguļojumi 
plakātu formātā. Tai skaitā arī mūsu (165.): Turku bibliotēkas (Somijas),
Valmieras bibliotēkas (Latvija) un   Tallinas centrālās bibliotēkas (Igaunija) 
plakāts par kopējo Nordplus Adult mērķprogrammas projektu  
2015/2016.gadā «CreaDream Forum in Library” 



Atceramies: Valmieras bibliotēkas plakāts

«Radošo sapņu forums bibliotēkā»



Plakāta nosaukums IFLA

“Creadream Forum in Library- Inspiring, Empowering and Motivating
International Collaboration to create a New Kind of Boundary Breaking Library
Culture” («Radošo  sapņu forums bibliotēkā - starptautiska sadarbība, 
iedvesmošana, iedrošināšana un motivēšana, lai radītu jaunus ceļus 
bibliotēku darbības tradicionālo  robežu pārvarēšanai”) 



Plakātu sesija IFLA 2017



Kā nokļuvām IFLĀ? 
• Iemesls: kopējs starptautisks sadarbības Nordplus Adult programmas projekts 

2015.un 2016. gadā.

• Pieteikums plakātu sesijai. Teksts izstrādāts kopīgi,  finansiāli to sedza mūsu 
sadarbības partneri no Somijas. 

• Plakātu sesijas laikā, norādītajos laikos pulcējāmies pie sava plakāta

un stāstījām apmeklētājiem par savu projektu.





Jauns starptautiskais sadarbības projekts CreaTeams

in Library Radošās komandas bibliotēkā 2017-2018
• NORDPLUS ADULT projekta NPAD- 2017/10021 CreaTeams in Library (Radošās 

komandas bibliotēkā) 2017-2018

• Mērķis: diskusijās un nodarbībās rast risinājumus kā projektā iesaistītās bibliotēkas, 
pielietojot radošu darbību un sadarbību, varētu izveidot spēcīgu starptautisku
sadarbības tīklu, kā arī rast pārliecību, ka partnerorganizācijas sāks praktizēt
sadarbības pasākumus, izmantojot jaunatrastās eksperimentālās kultūras aktivitātes. 
Projekta pamatdalībnieki ir no Somijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, 
Islandes, Dānijas bibliotēkām un nevalstiskajām organizācijām.

• Galvenās aktivitātes- projekta dalībnieku starptautiskā tikšanās reizes Dānijā 
(septembris, 2017), Turku (februāris, 2018), Valmierā (septembris, 2018)

• Satelītpasākumi- eksperimentālā kultūra bibliotēkā :  virtuālie projekti – izstādes 
(grāmatas, zaļais dzīves veids, rakstnieki, intervijas, u.c.)

• Live Video experiment!



Eksperimentālā kultūra Valmieras 
bibliotēkā Live Video



Jauns starptautiskais sadarbības projekts CreaTeams  

in Library Radošās komandas bibliotēkā 2017-2018

Tā Valmieras bibliotēka svinēja Eduarda Veidenbauma 150. dzimšanas dienu 
…Live video

• https://www.facebook.com/events/2008619096041759/?acontext=%7B%22ref%
22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22370%22%2C%22action
_history%22%3A%22null%22%7D

• Tas pats, jau noticis:

• http://www.valmieraszinas.lv/krodzina-kapnes-uz-debesim-noticis-eduarda-
veidenbauma-150-dzimsanas-dienai-veltits-pasakums/

https://www.facebook.com/events/2008619096041759/?acontext={"ref":"4","feed_story_type":"370","action_history":"null"}
http://www.valmieraszinas.lv/krodzina-kapnes-uz-debesim-noticis-eduarda-veidenbauma-150-dzimsanas-dienai-veltits-pasakums/


Atkal IFLA:

Esam Vroclavā, 

20.augusts, 2017



Vroclavas vecpilsēta



Pilsētas simbols – rūķīši. 



Esam IFLA



Esam IFLA



Kas ir IFLA
• Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija 

(no angļu val.: International Federation of Library Associations and Institutions; IFLA) 

ir lielākā un ietekmīgākā starptautiskā organizācija, kas pārstāv bibliotēku un informācijas  
speciālistu intereses. 

• IFLA tika dibināta 1927. gadā Edinburgā, Skotijā. IFLĀ darbojas aptuveni 1600 biedru no 
150 dažādām valstīm. Kopš 1971. gada IFLA sekretariāts atrodas Hāgā, Nīderlandē. Latvijas 
Bibliotekāru biedrība ir IFLA biedre kopš  1929. gada. Valmieras bibliotēka IFLĀ pirmoreiz 
piedalījās 2012 (Helsinki,Somija 2012; Liona, Francija 2014; Vroclava, Polija, 2017) 

• IFLA darbojas 44 tematiskās sekcijas, kuras strādā pie kāda noteikta bibliotēku veida vai 
darba virziena attīstības:

o Publisko bibliotēku sekcija, 

o Nacionālo bibliotēku sekcija,

o Akadēmisko un pētniecības bibliotēku sekcija, 

o Ģenealoģijas un novadpētniecības sekcija u.c.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Ang%C4%BCu_valoda


IFLA UZDEVUMI
IFLA svarīgākie uzdevumi ir: 

 Nodrošināt un attīstīt augstāku kvalitāti bibliotēku un informācijas 

pakalpojumiem; 

 Mudināt saprast labu bibliotēkas un informācijas pakalpojumu 

sniegšanas nozīmi; 

 Pārstāvēt biedru intereses visā pasaulē. 

IFLA uzskata, ka sabiedrībai un organizācijai vajag nodrošināt universālu 

un objektīvu informācijas pieejamību, lai sabiedrība spētu realizēt jaunas 

idejas un ekonomiski, sociāli, kulturāli un demokrātiski attīstīties.  

Bibliotēkas palīdz padarīt pieejamāku informāciju cilvēkiem un tādējādi 

veicināt sabiedrības attīstību. Visiem cilvēkiem jādod iespēja sevi pierādīt 

dažādos pasākumos un aktivitātēs, neatkarīgi no to vecuma, etniskās 

piederības, reliģiskās piederības, valodas un ģeogrāfiskās vietas. 



Jaunumi ģenerālkonferencē IFLA 2017
• 2017.gadā pirmo reizi IFLA ģenerālkonferences (Pasaules bibliotēku un informācijas (World

Library and Information Congress, WLIC) vēsturē tika nodrošināta sesiju tiešraides 
straumēšana. 

• Tiešraides straumēšana bija tikai viens no daudzajiem instrumentiem, ko izmanto IFLA, lai 
nodrošinātu savas darbības atvērtību un pārredzamību. IFLA plāno šo saziņas veidu izmantot 
arī savām turpmākajām iniciatīvām, lai varētu sasniegt savus biedrus un visus interesentus 
plašākā, modernākā un atraktīvākā veidā

• Tādējādi bibliotēku speciālisti un ikviens interesents, kas nevarēja ierasties uz 83. WLIC
ģenerālkonferenci Vroclavā, Polijā, varēja kļūt kā daļa no vislielākā ikgadējā starptautiskā 
bibliotēku un informācijas institūciju federācijas (IFLA) notikuma.

• Informācija par turpmākajām tiešraides straumēšanām bija pieejama sociālajos medijos

• Lai iegūtu plašāku informāciju par WLIC, tika lūgts apmeklēt vietni https://2017.ifla.org

https://2017.ifla.org/
https://www.facebook.com/IFLA-International-Federation-of-Library-Associations-and-Institutions-115229368506017/
https://2017.ifla.org/


Pasaules bibliotēku karte https://librarymap.ifla.org/map

https://librarymap.ifla.org/map


Svarīgākie notikumi, kuriem bija iespēja sekot
tiešsaistē

• Svētdien, 20. augustā plkst. 10.00-12.00 skatītāji varēja sekot līdzi kongresa atklāšanas sesijai un izbaudīt unikālo WLIC 
atmosfēru. Pēc oficiālajām Donna Scheeder (IFLA prezidente) un Gerald Leitner (IFLA ģenerālsekretārs) uzrunām 
tiešraides skatītāji dzirdēja vārdus no Polijas Republikas prezidenta Andrzej Duda vēstules, kā arī redzēja 
premjerministra pirmā vietnieka un kultūras un nacionālās kultūras mantojuma ministra Piotr Gliński oficiālās uzrunas 
ģenerālkonferences delegātiem. Visus bibliotēku nozares pārstāvjus Vroclavā sveicināja Nacionālās komitejas 
priekšsēdētāji: Rafał Dutkiewicz (Vroclavas mērs), Elżbieta Stefańczyk (Polijas bibliotekāru asociācijas prezidente) un 
Tomasz Makowski (Nacionālās bibliotēkas direktors). Pēc Richard Butterwick-Pawlikowski galvenās runas tiešraides 
skatītāji tika iepriecināti ar īsu stāstu par Vroclavu: teātra izrādi, kurā izstāstīja Vroclavas vēsturi.

•
Pirmdien, 21. augustā plkst. 08.30-09.15 bija iespēja sekot līdzi IFLA Galvenajai sesijai. Tas bija ātrākais veids, lai 
uzzinātu visu par nozīmīgākajiem IFLA projektiem un iniciatīvām. Plkst. 9.30 IFLA prezidente Donna Scheeder sāka savu 
prezidenta sesiju ar nosaukumu "Aicinājums uz rīcību", pievēršoties IFLA Globālās vīzijas diskusijai, lai iedrošinātu 
bibliotēku nozari nākotnē ne tikai izdzīvot, bet arī uzplaukt. Šajā sesijā tika atklāta Globālās vīzijas tiešsaistes 
balsošanas platforma un ikviens bibliotēku nozares pārstāvis tika aicināts piedalīties un balsot, lai palīdzētu izveidot 
vienotu bibliotēku nozari.

•
Ceturtdien, 24. augustā, plkst. 16.15-17.30 noslēguma sesijā bija pēdējā iespēja sajust WLIC 2017 gaisotni: saņemt 
IFLA valdes sveicienus jaunajai valdei un virtuālu ielūgumu uz WLIC 2018 Kualalumpurā (Malaizijā), kā arī uzklausīt 
nākamās IFLA prezidentes Gloria Perez-Salmeron uzrunu

https://globalvision.ifla.org/
https://globalvision.ifla.org/vote/


Akcentējam: aicinājums uz rīcību
• Pirmdien, 21. augustā plkst. 08.30-09.15 bija iespēja sekot līdzi IFLA 

Galvenajai sesijai. Tas bija ātrākais veids, lai uzzinātu visu par 

nozīmīgākajiem IFLA projektiem un iniciatīvām. Plkst. 9.30 IFLA 

prezidente Donna Scheeder sāka savu prezidenta sesiju ar nosaukumu 

"Aicinājums uz rīcību", pievēršoties IFLA Globālās vīzijas diskusijai, lai 

iedrošinātu bibliotēku nozari nākotnē ne tikai izdzīvot, bet arī uzplaukt. 

Šajā sesijā tika atklāta Globālās vīzijas tiešsaistes balsošanas platforma

un ikviens bibliotēku nozares pārstāvis tika aicināts piedalīties un balsot, 

lai palīdzētu izveidot vienotu bibliotēku nozari.

https://globalvision.ifla.org/
https://globalvision.ifla.org/vote/


Pieredze: Jaunās bibliotēkas Vroclavas 
mikrorajonos

• GRAFIT (Vroclavas publiskā 
bibliotēka Nr.5)



GRAFIT (Vroclavas publiskā bibliotēka Nr.5)
• Jauniešu pulcēšanās vieta• GRAFIT Novadpētniecības stūrītis, kur 

pulcējas interesenti par dzimtu vēsturēm



Jaunās bibliotēkas Vroclavas mikrorajonos-

Dzelzceļa stacijā
• Vroclavas centrālajā Dzelzceļa stacijā, 

atvērta 2017.gada maijā 
https://www.facebook.com/IFLAWLIC2017/photos/a.3731434
36398056.1073741829.290430308002703/381091442269922/?typ
e=3&theater

https://www.facebook.com/IFLAWLIC2017/photos/a.373143436398056.1073741829.290430308002703/381091442269922/?type=3&theater


Jaunās bibliotēkas Vroclavas mikrorajonos-

Dzelzceļa stacijā
• Jauna pilsētas publiskā bibliotēka, kuras platība 

pārsniedz 580 m2, tika atvērta 2017. gada maijā 

Vroclavas galvenajā dzelzceļa stacijā (Wrocław

Główny). Tā ir paredzēta ne tikai pilsētas 

iedzīvotājiem, bet arī ceļotājiem, kuri, gaidot vilcienu, 

var pavadīt laiku un atpūsties.



Vroclavas dzelzceļa stacijas bibliotēka



Jauni draugi
• Yasue Fujiwara, Japāna, 

pirmskolas direktore

• Beletse Desbele, (Āfrika),  Eritrejas 
tehnoloģiju institūts



Rezultāts 2017
• Valmieras bibliotēka 2017.gadā piedalījās IFLA. Dalība plakātu sesijā.

• Rezultātā ieguvām informāciju par norisēm pasaules bibliotekāru sabiedrībā 
un iedvesmu. Informāciju gan ir iespējams iegūt internetā, neizejot no savas 
bibliotēkas, TOMĒR, dalība konferencē attīstīja personiskās līdzdalības  
izjūtu. 

• Viena no atziņām – mēs neesam vieni, mūsu darbs pasauli interesē, mums ir 
ko teikt un mums ir ko uzzināt.

• Strādājot Valmieras bibliotēkā, līdzdalība starptautiskos procesos ir ikdienas 
darbs un ikviena bibliotekāra darba pienākums. Ir daudzveidīga līdšinējā
pieredze, tomēr IFLAs plakātu sesija  bija īpašs projekts konkrētā projekta 
attīstības procesā.



Pieejams IFLA Globālās vīzijas ziņojuma kopsavilkuma 

tulkojums latviešu valodā (2018)
• Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ir sagatavojusi Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju 

federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Globālās vīzijas 
ziņojuma kopsavilkuma (Global Vision Report Summary) tulkojumu latviešu valodā.

• Dokumentā ir apkopoti galvenie secinājumi no visām pagājušajā gadā īstenotajām IFLA Globālās vīzijas 
aktivitātēm – reģionālajiem semināriem un tiešsaistes balsojuma. Kā rakstīts ziņojuma kopsavilkumā: 
“Vissvarīgākais secinājums ir tas, ka visu veidu bibliotēkām visos reģionos neatkarīgi no pieredzes 
ilguma ir cieša apņemšanās stiprināt bibliotēku vērtību un lomu”. Lai to īstenotu, bibliotēkām ir efektīvi 
jāsadarbojas kā globālā, tā vietējā līmenī. Reģionālo īpatnību un vajadzību apzināšanās būs svarīga 
bibliotēku nozares vienotības stiprināšanā un kopīgo izaicinājumu risināšanā.

• Ziņojuma pilnteksts tiks izziņots 2018.gada augustā IFLA 84. ģenerālkonferencē Kualalumpurā, Malaizijā.

• Dokuments ir pieejams IFLA Globālās vīzijas tīmekļvietnē. Latviski: 
https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary-lv.pdf

• 2019.gadā IFLA Grieķijā….. 

https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary-lv.pdf


IFLA Globālās vīzijas ziņojuma 
kopsavilkums



Paldies par uzmanību!

Informāciju sagatavoja: 

Līga Vītola, Valmieras bibliotēkas PAN galvenā bibliotekāre; 

e-pasts: liga.vitola@vcb.valmiera.lv

Anita Apine, Valmieras bibliotēkas PAN galvenā bibliotekāre; 

e-pasts: anita.apine@vcb.valmiera.lv


