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Įžanga. Pasaulinis bibliotekų 
balsas  
Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija (IFLA) yra unikali. Išsiskirdama narystės ir misijos 
mastu, gebėjimu įkvėpti, sudominti, įtraukti ir vienyti, ji yra ypač svarbi viso pasaulio bibliotekoms. 

IFLA veikia tiek atstovaudama bibliotekų interesams pasaulinėje arenoje, tiek didindama savo narių – 
asociacijų, institucijų ir asmenų – galimybes remti ir teikti gyvenimą gerinančias bibliotekų ir informacijos 
paslaugas, 

Tai darome telkdami didžiausią kvalifikuočiausių bibliotekų specialistų būrį – 1200 savanorių, kuriuos mūsų 
nariai delegavo į IFLA profesinius padalinius, taip pat darbui atsidavusius specialistus IFLA būstinėje ir 
regioninių biurų bei kalbų centrų tinklą, kuris leidžia mums vykdyti veiklą septyniomis kalbomis. 

Mūsų strategija. Ateities gairės 
Šis dokumentas atspindi tam tikrą IFLA kelio nuo vizijos, strategijos iki veiksmų etapą. Tai yra itin 
įtraukaus proceso, pradėto 2017 m. kovo mėnesį – IFLA Globalios vizijos (angl. IFLA Global Vision) kūrimo 
– rezultatas.

Į dialogą apie bibliotekų stiprybes ir galimybes įtraukusi dešimtis tūkstančių bibliotekų ir informacijos 
darbuotojų iš daugiau nei 190 šalių, Globali vizija suteikė energijos ir parodė šios strategijos kūrimo kryptį. 

IFLA profesiniai padaliniai ir valdyba kartu su būstinės komanda šį dokumentą parengė įvertinę turimus 
IFLA pranašumus ir atsižvelgdami į įsipareigojimus siekti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų. 
Dokumentą IFLA valdyba patvirtino 2019 m. balandžio 12 d. 

Struktūra. Veiksmų programa 
IFLA 2019–2024 m. strategija yra bibliotekų sukurtas ir joms skirtas dokumentas. 

Tikimasi, kad jis taps atspirties tašku ne tik pačios IFLA profesiniams padaliniams, būstinei, regioniniams 
biurams bei kalbų centrams, bet ir mūsų nariams bei visoms bibliotekoms. Jis turėtų tapti naujos 
energijos ir mūsų pastangų derinimo katalizatoriumi. 

Mūsų nustatytomis strateginėmis kryptimis pabrėžiamos keturios sritys, į kurias vykdant mūsų misiją reikia 
sutelkti dėmesį: 

1. Stiprinti bibliotekų balsą pasauliniu mastu.

2. Skatinti ir plėtoti profesinę patirtį.

3. Vienyti bibliotekas ir suteikti joms galių.

4. Tobulinti mūsų organizaciją.

Kiekvienoje strateginėje kryptyje skiriamos keturios pagrindinės iniciatyvos, suteikiančios pagrindą mums 
visiems imtis veiksmų sričiai sustiprinti ir savo vizijai pasiekti. 



Mūsų vizija 
Stiprios ir vieningos bibliotekos, ugdančios raštingą, informuotą ir aktyvią 
visuomenę  

Mūsų misija 
Įkvėpti, sudominti, įtraukti ir suvienyti pasaulio bibliotekas 

Mūsų vertybės 
• Įsipareigojimas laikytis laisvos prieigos prie informacijos, idėjų bei vaizduotės kūrinių

ir saviraiškos laisvės principų, įtvirtintų Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 19
straipsnyje.

• Tikėjimas, kad žmonėms, bendruomenėms ir organizacijoms reikalinga visuotinė ir
vienodai prieinama informacijos, idėjų ir vaizduotės kūrinių prieiga, kad būtų
užtikrinta jų gerovė socialinėje, švietimo, kultūros, demokratijos ir ekonomikos
srityse.

• Tikėjimas, kad aukštos kokybės bibliotekų ir informacijos paslaugų teikimas padeda
užtikrinti šią prieigą.

• Įsipareigojimas sudaryti galimybes visiems IFLA nariams įsitraukti į jos veiklą ir gauti
iš to naudos, nedarant skirtumų dėl pilietybės, negalios, etninės kilmės, lyties,
gyvenamosios vietos, kalbos, politinių pažiūrų, rasės ar religijos.

Kvietimas veikti 
Ši strategija tapo įmanoma dėl pasaulio bibliotekų parodyto aktyvumo ir pasidalintų 
idėjų. 

Vis dėlto tai yra tik etapas, o ne tikslas. Tai – dokumentas, kurį reikia ne tik skaityti, 
bet ir juo naudotis, nes kiekvienam skirtas vaidmuo kuriant mūsų ateitį. 
Dokumento sėkmė bus mūsų sėkmė, tačiau ji priklausys nuo to, kaip kiekvienas 
atliksime savo vaidmenį. 

Taigi šios keturios strateginės kryptys ir šešiolika pagrindinių iniciatyvų yra tūkstančių, 
jei ne milijonų, individualių veiksmų pagrindas. O jų reikės mūsų veiklos sričiai 
pertvarkyti ir mūsų vizijai pasiekti. 

Mums reikia, kad jūs apsvarstytumėte, kokių veiksmų strategijos tikslams pasiekti 
galite imtis tiek individualiai, tiek kartu. Ką jūs galite padaryti, kad pasidalytumėte 
strategijos žinia ir įkvėptumėte bei įtrauktumėte kitus, kaip ir jūs buvote įkvėpti ir 
įtraukti? 

Dalykitės informacija apie savo veiksmus, megzkite ryšius ir skleiskite žodį. 

Visi kartu mes galime sukurti stiprias ir vieningas bibliotekas, ugdančias raštingas, 
informuotas ir aktyvias visuomenėms. 

Mes esame IFLA



1 strateginė kryptis 

STIPRINTI BIBLIOTEKŲ 
BALSĄ PASAULINIU MASTU 

Mes gilinamės į visos bendruomenės prioritetus, suvokiame juos ir stengiamės atstovauti 
bibliotekoms bei vertybėms pasauliniu bei regioniniu lygmenimis. Rūpimais klausimais 
stengiamės kalbėti įžvalgiai, pasitikėdami savimi ir autoritetingai, siekdami užtikrinti, kad 
bibliotekos būtų pripažintos kaip labai svarbios vystomųjų programų dalyvės. Stipriname 
savo, kaip svaraus partnerio, pozicijas tarptautinėse organizacijose ir renginiuose. 

PAGRINDINĖS INICIATYVOS 
1.1 Atskleisti bibliotekų galimybes siekiant JT Darnaus vystymosi tikslų  
Siekdami veiksmingo bibliotekų interesų atstovavimo, parengsime kokybiškas, itin paveikias 
priemones, kurios išorės auditorijai parodytų bibliotekų indėlį į tarptautinę plėtrą visais jos 
aspektais. 

1.2 Stiprinti savo, kaip svaraus partnerio, pozicijas tarptautinėse 
organizacijose ir renginiuose 
Stipriname ryšius su pagrindinėmis tarptautinėmis institucijomis siekdami įstatymus, 
rekomendacijas ir programas, kurios būtų naudingos bibliotekoms. Laikysimės strateginių, 
ilgalaikių nuostatų, kursime savo, kaip svarbaus ir būtino partnerio, reputaciją. 

1.3 Bendrauti su bibliotekų asociacijomis ir atskiromis bibliotekomis 
siekiant nustatyti jų teisines bei finansines problemas ir skatinti imtis 
veiklos joms įveikti 
Glaudžiai bendradarbiaudami, stiprinsime savo gebėjimus nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis atstovauti savo interesams prioritetinėse srityse, įskaitant raštingumo 
plėtrą, mokymąsi, skaitymą, inovacijas bei žinių ir paveldo prieigą. Tai įgyvendinti 
sieksime dalyvaudami tiesiogiai, teikdami rekomendacijas ir rengdami kokybiškas 
atstovavimo priemones. 

1.4 Formuoti viešąją nuomonę ir diskutuoti apie atvirąją prieigą ir bibliotekų 
vertybes, įskaitant intelektinę laisvą ir žmogaus teises 
Imsimės praktinės ir intelektinės lyderystės siekdami propaguoti atvirąją prieigą ir mūsų 
bendruomenės vertybes. Sieksime, kad bibliotekos būtų intelektinės laisvės lyderės, 
skatinsime įžvalgas, koordinuosime veiksmus ir ginsime savo interesus.



2 STRATEGINĖ KRYPTIS 

SKATINTI IR PLĖTOTI 
PROFESINĘ PATIRTĮ 

Mes siekiame profesijos plėtros propaguodami į ateitį nukreiptą mąstymą ir inovatyvų bei 
perspektyvų požiūrį. Bibliotekų tobulėjimą skatiname rengdami norminius reikalavimus, 
rekomendacijas ir propaguodami gerąją patirtį. Teikiame bendruomenei puoselėti būtinas 
priemones ir išteklius, skatiname bendrus veiksmus, remiame inovatyvias programas ir 
veiklas. Siekiame apsaugoti ir sustiprinti visų formų – tradicinį, istorinį, tenykščių 
gyventojų, šiuolaikinį – pasaulio kultūros paveldą ir propaguoti jų vertę. 

PAGRINDINĖS INICIATYVOS 
2.1 Rengti, propaguoti ir platinti profesijos plėtrą skatinančius išteklius ir 
medžiagą. 
Stipriname savo, kaip autoritetingo ir autentiško bibliotekų ir informacijos srities 
mokslinių tyrimų centro, pozicijas. Teiksime naujausius duomenis, įžvalgas ir inovatyvias 
idėjas, kurios padėtų suvokti bibliotekų vaidmenį, taip pat naujoves inicijuojančią 
informaciją. 

2.2 Reguliariai rengti naudingas akcijas, informacines ir kitas komunikavimo 
priemones, kurios įtrauktų ir aktyvintų bibliotekas 
Mūsų reguliari informacinė veikla skatina profesinę bendruomenę aktyviai mąstyti, persvarstyti 
esamas struktūras bei elgseną ir padeda pasaulio bibliotekoms suvokti veiklos būtinybę, 
suteikia entuziazmo ir tokios veiklos įgyvendinimo priemonių. 

2.3 Rengti norminius reikalavimus, rekomendacijas ir kitokią 
medžiagą, padedančią plėtoti gerąją patirtį 
Būdami labiausiai atstovaujama pasaulio bibliotekų organizacija, rengsime norminius 
reikalavimus, rekomendacijas ir kitokius dokumentus, padėsiančius visų tipų 
bibliotekoms visame pasaulyje tobulinti savo veiklą ir prisitaikyti prie kintančio pasaulio, 
neatsilikti nuo technologijų pažangos ir tenkinti vartotojų lūkesčius. 

2.4 Teikti bibliotekų veiklai būtinas priemones ir infrastruktūrą.  
Remsime viso pasaulio bibliotekų veiklą pasiūlydami kokybiškas praktines priemones ir 
platformas, padėsiančias bibliotekoms veiksmingai teikti savo paslaugas ir įgyvendinti savo 
misiją.



3 STRATEGINĖ KRYPTIS 

VIENYTI BIBLIOTEKAS IR 
SUTEIKTI JOMS GALIŲ 

Mes esame dialogo ir veiksmų centras. Esame asocijuotų bibliotekų varomoji jėga, kuriai 
būdinga bendradarbiavimo dvasia, nuošalėje nepaliekanti nė vieno bibliotekininko. Mes 
vienijame iniciatyvas, suteikiame veiklos platformas, inovacijų, mokymosi ir profesinio 
tobulėjimo galimybes visais lygmenimis. Tai mums leidžia tinkamai reaguoti į šiandienos 
iššūkius ir pasinaudoti dabarties teikiamomis galimybėmis, padėti bibliotekoms teikti 
kokybiškas bendruomenės poreikius tenkinančias paslaugas, ugdyti raštingumą, 
puoselėti naujoves, rūpintis paveldo išsaugojimu ir visiems atvira informacijos prieiga. 

PAGRINDINĖS INICIATYVOS 
3.1 Teikti puikias galimybes užmegzti tiesioginius kontaktus ir mokytis 
Plėtosime fizinių susitikimų galimybes ir taip vienysime bibliotekas, šalinsime 
bendradarbiavimo kliūtis siekdami galimybę susipažinti su naujomis įžvalgomis bei 
informacija, propaguodami idėjų sklaidą. 

3.2 Plėtoti virtualų bendradarbiavimą ir ryšius 
Plėtosime nuolatinį bibliotekų bendradarbiavimą naudojantis darbo virtualiajame tinkle 
priemonėmis, suteikiančiomis galimybes kiekvienam bibliotekininkui įsitraukti į pasaulinį 
dialogą. 

3.3 Didinti bibliotekų galimybes nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu  
Stiprindami visų lygių bibliotekų asociacijas, institucijas ir kitus subjektus, didinsime bibliotekų 
galimybes pritaikyti savo veiklą prie šalies ir regionų ypatybių ir poreikių. 

3.4 Plėtoti tikslinį mokymąsi ir profesinį tobulėjimą 
Teiksime įvairių formų mokymosi galimybę remiantis naujausia praktine patirtimi. Skatinsime 
bendruomenių įtrauktį, jų poreikių vertinimą, sieksime, kad kiekvienas bibliotekininkas būtų 
profesinių interesų atstovas, rengsime ir vienysime būsimus lyderius.



4 STRATEGINĖ KRYPTIS 

TOBULINTI MŪSŲ 
ORGANIZACIJĄ 

Mes plečiame dabartines ir būsimas savo misijos įgyvendinimo galimybes. Į 
perspektyvą žvelgiame rengdami didelių užmojų, tačiau realistiškus, tvarumu ir 
stabilumu besiremiančius ilgalaikius planus. Tam būtina didinti mūsų narių 
skaičių ir plėsti narystės įvairovę, plėtoti veiklą regionuose, narius į veiklą įtraukti 
pasitelkiant tinkamas profesines struktūras ir didelę savanoriavimo galimybių 
įvairovę. Didinsime savo matomumą, teiksime galimybių įvairovę. Didinsime savo 
matomumą, teiksime naudingas, efektyvias naujoviškas paslaugas ir paramą  

PAGRINDINĖS INICIATYVOS 
4.1 Išlaikyti ilgalaikį organizacijos finansinį tęstinumą ir 
stabilumą 
Ateitį planuosime rengdami finansų strategijas ir ieškodami ilgalaikio tvarumo galimybių, gerai 
suvokdami potencialios partnerystės ir gebėjimo operatyviai pasinaudoti naujomis 
galimybėmis svarbą. 

4.2 Veiksmingai mobilizuoti savo žmogiškuosius išteklius ir jų sąveiką 
Maksimaliai stiprinsime savo žmogiškųjų išteklių potencialą, pasitelkdami dinamišką 
organizacinę struktūrą, veiksmingai dirbančią IFLA būstinės komandą, aktyvius regionų 
biurus, kalbų centrus ir patrauklias įvairialypes savanoriavimo galimybes, skatinsime 
pokyčius ir naujoves. 

4.3 Didinti narių skaičių, juos įtraukti, įvairinant narystės galimybes 
Stiprinsime savo, kaip reprezentatyviausios pasaulinės bibliotekų organizacijos, statusą 
remdamiesi įvairovę, įtrauktį ir veiklą skatinančia narystės strategija. Mes esame pripažinti 
kaip organizacija, kuri išklauso savo narius ir reaguoja į jų lūkesčius.  

4.4 Didinti savo matomumą naudojantis naujoviškomis aukštos kokybės 
komunikacijos priemonėmis   
Stiprinsime savo, kaip kokybiškų, paveikių ir patrauklių pasaulio bibliotekų ir informacijos 
bendruomenės reikmėms pritaikytų komunikacijos priemonių teikėjo, reputaciją.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Be jūsų visų šios strategijos nebūtų,   
jūs – jos sėkmės garantas!  

Veikite! 
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