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Katrs bibliotekārs 

ir nozares 

interešu pārstāvis!

#EveryLibrarianAnAdvocate
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VIENO

Vienot un 

spēcināt nozari

IESAISTI

Optimizēt mūsu 

organizāciju

IESPĒJO

Stiprināt 

bibliotēku 

globālo balsi

IEDVESMO

Iedvesmot un 

pilnveidot 

profesionālo 

darbību



Interešu pārstāvība Stratēģijā – virzieni 

Interešu pārstāvības resursu veidošana (pētījumi, rīki)

Tieša interešu pārstāvība globālā līmenī (ANO, WIPO, 
UNESCO)

IFLA’s biedru atbalstīšana to interešu pārstāvības 
aktivitātēs



Interešu pārstāvība Stratēģijā - jomas

Vietēja un nacionāla līmeņa vajadzību izprašana

Interešu pārstāvības kapacitātes stiprināšana

Sadarbības veicināšana vietējā, nacionālā, reģionālā 
un globālā līmenī



IFLA’s interešu pārstāvības virzieni

Bibliotēkas un ilgtspējīga attīstība

Piekļuve informācijai un izpausmes brīvība

Mūsdienām atbilstoši autortiesību likumi

Dokumentārā mantojuma saglabāšana un piekļuve

Bibliotēkas un digitālā iekļaušana



Pamatresursi
Policy and Advocacy Blog

Library Map of the World

Development and Access to Information Report

Library Stat of the Week

https://blogs.ifla.org/lpa
https://librarymap.ifla.org/
https://da2i.ifla.org/
https://blogs.ifla.org/lpa/tag/librarystatoftheweek/


Resursi – kapacitāte

10-Minute Library Advocate

Library Advocacy Capacities Grid

Test Your Library Advocate Personality

https://blogs.ifla.org/lpa/tag/everylibrariananadvocate/
https://www.ifla.org/publications/node/93062
https://www.ifla.org/node/93560


Resursi – iesaiste 

Get into...Guides
Internet Governance Forum, World Intellectual Property Organization, 2005 Convention on 
Cultural Diversity, Global Media and Information Literacy Week, Blue Shield, SDG Action Week

Bibliotēkas un ilgtspējīga attīstība – publikācijas
SDG Voluntary National Reviews, New Urban Agenda, access to justice, good governance, 
refugees, return on investment, Paris agreement

https://www.ifla.org/publications/node/93396
https://www.ifla.org/publications/7409


Resursi – piemēri

Voluntary National Reviews

Broadband Strategies

Digital Skills Strategies

Open Government Action Plans

Gender Equality Action Plans

https://www.ifla.org/publications/node/93510
https://www.ifla.org/digital-plans
https://www.ifla.org/publications/node/93525
https://www.ifla.org/publications/node/93125
https://www.ifla.org/publications/node/92944


Aktuālās tēmas

Piekļuve bibliotēku resursiem pandēmijas laikā un pēc
Autortiesību reformas, e-grāmatu risinājumi

Bibliotēku iekļaušana atveseļošanas stratēģijās
Bibliotēkas un piekļuve informācijai

Bibliotēku loma klimata pārmaiņu seku mazināšanā
Izpratnes veicināšana par bibliotēku ēku, krājumu, darbinieku lomu

Digitālā iekļaušana un prasmes – politikas prioritāte
Bibliotēkas minētas digitālajās stratēģijās, medijpratības loma viltus ziņu kontekstā



Iesaistīšanās iespējas
Dalies ar pieredzi un piemēriem (labiem un sliktiem):
➢Bibliotēkas pandēmijas laikā

➢Bibliotēkas ilgstpējīgai attīstībai, digitālai iekļaušanai

➢Problēmas ar e-satura pieejamību autortiesību likuma dēļ

Pieraksties vēstkopām:
➢ IFLA-WIPO

➢Freedom of Access to Information and Freedom of Expression

➢Cultural Heritage

➢ IFLA-ICT

https://mail.iflalists.org/wws/info/ifla-wipo
https://mail.iflalists.org/wws/info/faife-n
https://mail.iflalists.org/wws/info/pac-list
https://mail.iflalists.org/wws/subrequest/ifla-ict
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