
Mūsu vīzija: spēcīga un vienota 
bibliotēku nozare, kas atbalsta izglītotu, 

informētu un līdzdalīgu sabiedrību

Mēs esam IFLA

IFLA STRATĒĢIJA 
2019–2024



Ievads: bibliotēku globālā balss
Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation 
of Library Associations and Institutions; IFLA) ir unikāla organizācija. Pateicoties tās 
biedru skaitam, misijas plašumam, kā arī spējai iedvesmot, iesaistīt, iespējot un 
vienot, tai ir īpaša loma globālajā bibliotēku nozarē.

IFLA darbojas, pārstāvot bibliotēkas gan pasaules mērogā, gan bibliotēku asociāciju, 
institūciju un indivīdu līmenī, stiprinot iespēju pārstāvēt nozares intereses un sniegt 
tādus bibliotēku un informācijas pakalpojumus, kas uzlabo cilvēku dzīvi.

Tas tiek veikts kopīgiem spēkiem, apvienojot izcilākās zināšanas bibliotēku nozarē, 
ko pārstāv 1200 brīvprātīgie biedri, kuri piedalās IFLA profesionālajās grupās, īpaša 
komanda IFLA galvenajā birojā, kā arī reģionālo biroju un valodu centru tīkls, kas ļauj 
darboties septiņās valodās.

Mūsu stratēģija: ceļvedis nākotnei
Šis dokuments ir atskaites punkts turpmākajam IFLA ceļam no vīzijas uz stratēģiju un 
darbību. Tas ir rezultāts unikāli ietverošam procesam ‒ IFLA Globālās vīzijas izstrādei, 
kas tika uzsākta 2017. gada martā.

Iesaistot desmitiem tūkstošu bibliotēku un informācijas darbinieku no vairāk nekā 190 
valstīm sarunā par bibliotēku nozares priekšrocībām un iespējām, ir tapusi vīzija, kas 
iedvesmo un kalpo kā šīs stratēģijas ceļazvaigzne.

Izmantojot Globālās vīzijas atzinumus, kā arī balstoties uz pašreizējo IFLA priekšrocību 
novērtējumu un apņemšanos strādāt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu labā, IFLA 
profesionālās grupas un valde sadarbībā ar galvenā biroja komandu ir izstrādājušas šo 
stratēģijas dokumentu, kuru IFLA valde apstiprināja 2019. gada 12. aprīlī.

Struktūra: rīcības ietvars
IFLA stratēģija 2019–2024. gadam ir bibliotēku nozarei veltīts un bibliotēku nozarē 
pamatots dokuments.

Tas ir paredzēts kā atskaites punkts ne tikai IFLA profesionālajām grupām, galvenajam 
birojam un reģionālajiem un valodu birojiem, bet arī visiem mūsu biedriem un 
bibliotēku nozarei kopumā. Tam vajadzētu kļūt par jaunas enerģijas un rīcības 
saskaņošanas katalizatoru mūsu centienos.

Mūsu stratēģiskie virzieni parāda četras uzmanības jomas, īstenojot mūsu misiju:

1. stiprināt bibliotēku globālo balsi;

2. iedvesmot un pilnveidot profesionālo darbību;

3. vienot un spēcināt nozari;

4. optimizēt mūsu organizāciju.

Katrā stratēģiskajā virzienā ietvertās četras galvenās iniciatīvas sniedz vadlīnijas, 
kuras mēs katrs varam izmantot par pamatu, lai izstrādātu rīcību, stiprinātu nozari un 
īstenotu mūsu vīziju.



Mūsu vīzija
Spēcīga un vienota bibliotēku nozare, kas atbalsta izglītotu, informētu 
un līdzdalīgu sabiedrību

Mūsu misija 
Iedvesmot, iesaistīt, iespējot un vienot globālo bibliotēku nozari

Mūsu vērtības
• Principu atbalsts, kuri ietverti Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 19. pantā: 

brīvība meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas; tiesības brīvi paust savus 
uzskatus

• Pārliecība, ka cilvēkiem, kopienām un organizācijām sociālās, izglītības, kultūras, 
demokrātiskās un ekonomiskās labklājības vārdā ir nepieciešama brīva un taisnīga 
piekļuve informācijai, idejām un radošajiem darbiem

• Ticība, ka augstas kvalitātes bibliotēku un informācijas pakalpojumu sniegšana 
palīdz nodrošināt šo piekļuvi

• Apņemšanās atbalstīt iespēju visiem biedriem iesaistīties IFLA darbībā un gūt 
labumu no tās, neatkarīgi no pilsoniskās piederības, fiziskajām vai garīgajām 
iespējām, etniskās izcelsmes, dzimuma, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, valodas, 
rases un politiskās vai reliģiskās pārliecības

Aicinājums rīkoties
Šī stratēģija tapusi, pateicoties globālās bibliotēku nozares idejām un enerģijai.

Taču tā ir atskaites punkts, nevis galamērķis. Šis ir ne tikai lasāms, bet arī izmantojams 
dokuments, jo ikvienam ir sava loma mūsu nākotnes veidošanā. Stratēģijas panākumi 
būs mūsu panākumi, bet tie ir atkarīgi no tā, kā mēs katrs nospēlēsim savu lomu.

Tāpēc četri stratēģiskie virzieni un sešpadsmit galvenās iniciatīvas ir ietvars tūkstošiem 
– pat miljoniem – darbību, kas būs vajadzīgas, lai pārveidotu mūsu nozari un īstenotu 
mūsu vīziju.

Aicinām ikkatru pārdomāt, kādas darbības jūs varat veikt, lai veicinātu stratēģijas 
mērķu sasniegšanu gan individuāli, gan kolektīvi. Ko mēs katrs varam darīt, lai dalītos 
ar stratēģijas vēstījumu un iedvesmotu citus, kā arī iesaistītos paši?

Stāstīsim par savu darbību, veidosim sadarbību, izplatīsim informāciju!

Kopā mēs varam izveidot spēcīgu un vienotu bibliotēku nozari, kas atbalsta izglītotu, 
informētu un līdzdalīgu sabiedrību.

Mēs esam IFLA



1 . STRATĒĢISKAIS VIRZIENS

STIPRINĀT BIBLIOTĒKU 
GLOBĀLO BALSI

Mēs ieklausāmies un saprotam bibliotēku nozares prioritātes un darām skaļāku 
mūsu vēstījumu, atbalstot bibliotēkas un to vērtības globālā un reģionālā 
līmenī. Politikas jomā mēs runājam ar izpratni, pārliecību un autoritāti, 
panākot, ka bibliotēkas tiek atzītas un atbalstītas kā nozīmīgs sabiedrības 
resurss, kas ir būtiski svarīgs attīstības sasniegšanai. Mēs veidojam spēcīgu 
augstvērtīga partnera klātbūtni starptautiskajās organizācijās un sanāksmēs.

GALVENĀS INICIATĪVAS 

1.1 Parādīt bibliotēku spēku ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā
Mēs radīsim kvalitatīvus un ietekmīgus rīkus efektīvai bibliotēku interešu aizstāvībai, 
kuri demonstrēs bibliotēku ieguldījumu visās ilgtspējīgas attīstības dimensijās.

1.2 Veidot spēcīgu augstvērtīga partnera klātbūtni starptautiskajās 
organizācijās un sanāksmēs
Mēs stiprināsim sadarbību ar galvenajām starptautiskajām institūcijām, lai veidotu 
normatīvos aktus, vadlīnijas un programmas, kas veicinās bibliotēku darbu. Mēs 
izmantosim stratēģisku ilgtermiņa pieeju un nostiprināsim savu kā svarīga partnera 
reputāciju.

1.3 Sadarboties ar bibliotēku asociācijām un bibliotēkām, lai identificētu 
juridiskos un finansiālos to darba izaicinājumus un sniegtu nepieciešamo 
atbalstu
Cieši sadarbojoties ar biedriem, mēs stiprināsim mūsu izpratni un spēju sniegt 
atbalstu bibliotēku interešu aizstāvībai prioritārās attīstības jomās valsts un reģionālā 
līmenī, tostarp attiecībā uz rakstpratību, mācīšanos, lasīšanu, inovācijām un piekļuvi 
zināšanām un kultūras mantojumam. Mēs to panāksim, izmantojot tiešu iesaisti, 
norādes un kvalitatīvus bibliotēku interešu aizstāvības materiālus.

1.4 Veidot sabiedrisko domu un debates par atvērto piekļuvi un bibliotēku 
vērtībām, t. sk. intelektuālo brīvību un cilvēktiesībām
Mēs nodrošināsim praktisku un intelektuālu vadību, lai atbalstītu atvērto piekļuvi 
un plašākas mūsu nozares vērtības. Mēs tieksimies sekmēt izpratni par bibliotēkām 
kā intelektuālās brīvības aizstāvēm, rosināsim pārdomas, koordinēsim rīcību un 
pārstāvēsim bibliotēku intereses.  

 



2. STRATĒĢISKAIS VIRZIENS

IEDVESMOT UN PILNVEIDOT 
PROFESIONĀLO DARBĪBU

 

Mēs iedvesmojam profesijas pārstāvjus, domājot par nākotni un veicinot 
jaunas un daudzsološas pieejas. Mēs veicinām bibliotēku attīstību, izmantojot 
kvalitatīvus standartus, vadlīnijas un darbības metodes. Mēs nodrošinām 
nepieciešamos rīkus un resursus, lai veicinātu kopienu attīstību, sekmētu 
kopīgu darbību un atbalstītu novatoriskas programmas un rīcību. Mēs 
tiecamies aizsargāt un stiprināt pasaules kultūras mantojumu visās tā 
daudzveidīgajās formās, tostarp tradicionālajā, vēsturiskajā, mūsdienu un 
vietējās kultūras izpausmē. 

GALVENĀS INICIATĪVAS

2.1 Radīt, apspriest un izplatīt profesionāli rosinošus resursus un 
materiālus 
Mēs nostiprināsim savu pozīciju kā centrs autoritatīviem un oriģināliem pētījumiem 
un avotiem par bibliotēku un informācijas jautājumiem. Mēs sniegsim jaunākos datus, 
atziņas un novatoriskas idejas turpmākai bibliotēku attīstības virzīšanai un būtiskus 
ziņojumus jauninājumu veicināšanai.

2.2 Regulāri nodrošināt kvalitatīvas kampaņas un sniegt daudzveidīgu 
informāciju, lai iesaistītu un aktivizētu visas bibliotēkas  
Mūsu pastāvīgā komunikācija sekmēs aktīvu profesionālo domāšanu, izaicinot 
pastāvošās struktūras un uzvedību, visās pasaules bibliotēkās veicinot izpratni, 
entuziasmu un jaunu rīcības paņēmienu veidošanos.

2.3 Izstrādāt standartus, vadlīnijas un citus materiālus, kas pilnveido 
profesionālo darbību 
Kā reprezentatīvākā globālā bibliotēku organizācija mēs izstrādāsim standartus, 
vadlīnijas un citus dokumentus, kas palīdzēs jebkura veida bibliotēkām visā pasaulē 
pilnveidot profesionālo darbību, t. sk. pielāgoties mainīgajai pasaulei, sekot līdzi 
tehnoloģijām un ieviest tās, lai apmierinātu lietotāju vajadzības.

2.4 Nodrošināt rīkus un infrastruktūru bibliotēku darba atbalstam
Mēs atbalstīsim mūsu profesionālo darbu visā pasaulē, izmantojot labi izstrādātus 
praktiskus rīkus un platformas, kas īpaši atbilst unikālajām IFLA priekšrocībām, lai 
veicinātu efektīvu bibliotēku pakalpojumu sniegšanu un misijas īstenošanu. 

 

 



3. STRATĒĢISKAIS VIRZIENS

VIENOT UN SPĒCINĀT 
NOZARI   

Mēs esam dialoga un rīcības centrs. Mēs esam vienotas un saskaņotas 
bibliotēku nozares virzītājspēks, ko raksturo patiess sadarbības gars, kurā 
neviens bibliotekārs nepaliek savrup. Mēs stiprinām profesionālo aizraušanos, 
nodrošinām platformu un iespējojam jauninājumus, mācības un profesionālo 
attīstību visos līmeņos. Tādējādi mēs reaģējam uz pašreizējiem izaicinājumiem 
un iespējām un bibliotēku nozarei nodrošinām iespēju sniegt kvalitatīvus, 
kopienu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, veicinot rakstpratību, inovācijas, 
kultūras mantojuma saglabāšanu un informācijas pieejamību.

GALVENĀS INICIATĪVAS

3.1 Nodrošināt teicamas iespējas tikties klātienē un mācīties
Mēs maksimāli izmantosim fizisko telpu, lai tiktos klātienē un veicinātu bibliotēku 
nozares vienotību, novērstu sadarbības šķēršļus, sniegtu piekļuvi jaunām atziņām un 
zināšanām, kā arī veicinātu ideju apmaiņu.

3.2 Atbalstīt virtuālo tīklošanos un sadarbību
Mēs veidosim nepārtrauktas sadarbības garu bibliotēku jomā, izmantojot virtuālus 
tīklošanās rīkus, kas ikvienam bibliotekāram ļaus piedalīties un iesaistīties globālā 
sarunā.

3.3 Spēcināt nozari nacionālā un reģionālā līmenī
Mēs stiprināsim bibliotēku nozares spēju darboties atbilstoši reģionālajām un 
nacionālajām īpatnībām un prasībām, visos līmeņos atbalstot bibliotēku asociācijas, 
institūcijas un tīklus.

3.4 Nodrošināt mērķtiecīgu mācīšanos un profesionālo attīstību
Mēs nodrošināsim dažādas mācību iespējas profesionālās darbības uzlabošanai. 
Mēs palīdzēsim bibliotekāriem ieklausīties un iesaistīties kopienās, izveidosim katru 
bibliotekāru par nozares interešu pārstāvi, veicināsim nākotnes vadītāju attīstīšanos 
un sadarbošanos.



4. STRATĒĢISKAIS VIRZIENS

OPTIMIZĒT MŪSU 
ORGANIZĀCIJU 

Mēs maksimāli palielinām spēju īstenot mūsu misiju gan pašlaik, gan nākotnē. 
Mēs plānojam ilgtermiņa darbību, izstrādājot vērienīgus, taču reālistiskus 
plānus pastāvīgai stabilitātei un ilgtspējai. Šī uzdevuma atslēga ir mūsu biedru 
skaita un dažādības pieaugumā, reģionālajā līdzdalībā un aktīvā biedru iesaistē 
mūsu darbā, izmantojot gan efektīvu profesionālo grupu, gan plašu brīvprātīgā 
darba iespēju klāstu. Mēs palielināsim savu atpazīstamību un sniegsim 
produktīvus, efektīvus un novatoriskus pakalpojumus un atbalstu kopienai. 

GALVENĀS INICIATĪVAS

4.1 Veicināt organizācijas finansiālo nepārtrauktību un stabilitāti ilgtermiņā
Mēs plānosim nākotni, izstrādājot finanšu stratēģiju un iespējas ilgtermiņā, balstoties 
uz spēcīgu izpratni par iespējamām partnerībām un spēju izmantot jaunas izdevības.

4.2 Efektīvi mobilizēt cilvēkresursus un tīklus
Mēs maksimāli veicināsim visu mūsu cilvēku potenciālu un sekmēsim pārmaiņas un 
inovācijas, izmantojot dinamiskas struktūrvienības, augstas veiktspējas galveno biroju, 
efektīvus reģionālos birojus, valodu centrus un pievilcīgas un daudzveidīgas brīvprātīgā 
darba iespējas.

4.3 Palielināt mūsu biedru skaitu, veicināt biedru dažādību un iesaisti
Mēs nostiprināsim savu pozīciju kā reprezentatīvākā globālā bibliotēku organizācija, 
izmantojot dalības stratēģiju, kas veicina dažādību, iesaisti un rīcību. Mēs esam atzīti 
par organizāciju, kas uzklausa savus biedrus un reaģē uz biedru cerībām.

4.4 Palielināt mūsu atpazīstamību, izmantojot izcilu un inovatīvu 
komunikāciju 
Mēs stiprināsim savu zīmolu un spēju nodrošināt kvalitatīvu, ietekmīgu un saistošu 
komunikāciju, kas atbilst globālās bibliotēku un informācijas kopienas vajadzībām.



IFLA Headquarters

P.O. Box 95312 
2509CH Den Haag 
The Netherlands

Tel  +31 70 3140884
Fax  +31 70 3834827
E-mail  ifla@ifla.org

ifla.org 

Jūs esat mūsu stratēģijas attīstības atslēga,
jūs būsiet arī stratēģijas izdošanās atslēga.

Aicinām rīkoties!


