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VIENYTI 

ĮKVĖPTI

ĮTRAUKTI

SUTEIKTI GALIMYBES 

1 strateginė kryptis. Stip-
rinti bibliotekų balsą pasau-
liniu mastu

Mes gilinamės į visos ben-
druomenės prioritetus, su-
vokiame juos ir stengiamės 
atstovauti bibliotekoms bei 

jų vertybėms pasauliniu ir regioniniu lygmenimis. 
Rūpimais klausimais stengiamės kalbėti įžvalgiai, pa-
sitikėdami savimi ir autoritetingai, siekdami užtikrinti, 
kad bibliotekos būtų pripažintos kaip labai svarbios 
vystomųjų programų dalyvės. Stipriname savo, kaip 
svaraus partnerio, pozicijas tarptautinėse organizaci-
jose ir renginiuose.

Pagrindinės iniciatyvos
1.1 Atskleisti bibliotekų galimybes siekiant JT Dar-

naus vystymosi tikslų
Siekdami veiksmingo bibliotekų interesų atsto-

vavimo, parengsime kokybiškas, itin paveikias prie-
mones, kurios išorės auditorijai parodytų bibliotekų 
indėlį į tarptautinę plėtrą visais jos aspektais.

1.2 Stiprinti savo, kaip svaraus partnerio, pozicijas 
tarptautinėse organizacijose ir renginiuose

Stiprinsime ryšius su pagrindinėmis tarptauti-
nėmis institucijomis siekdami inicijuoti įstatymus, 
rekomendacijas ir programas, kurios būtų naudingos 
bibliotekoms. Laikysimės strateginių, ilgalaikių nuos-
tatų, kursime savo, kaip svarbaus ir būtino partnerio, 
reputaciją.

1.3 Bendradarbiauti 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 ats-
tovauti savo interesams prioritetinėse srityse, įskaitant 
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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 inte-
lektinę laisvę ir žmogaus teises

Imsimės praktinės ir intelektinės lyderystės siekda-
mi 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. Skatin-
ti ir plėtoti profesinę patirtį

Mes siekiame profesijos 
plėtros propaguodami į ateitį 
nukreiptą mąstymą ir inovaty-
vų bei perspektyvų požiūrį. Bi-
bliotekų tobulėjimą skatiname 
rengdami norminius reikalavi-

mus, 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 jo vertę. 

Pagrindinės iniciatyvos
2.1 Rengti, propaguoti ir platinti profesijos plėtrą 

skatinančius išteklius ir medžiagą
Stiprinsime savo, kaip autoritetingo ir autentiško 

bibliotekų ir informacijos srities mokslinių tyrimų cen-
tro, pozicijas. Teiksime naujausius duomenis, įžvalgas 
ir inovatyvias idėjas, kurios padėtų suvokti bibliotekų 
vaidmenį, taip pat naujoves inicijuojančią informaciją.
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2.2 Reguliariai rengti naudingas akcijas, informaci-
nes ir kitas komunikavimo priemones, kurios įtrauktų 
ir aktyvintų bibliotekas

Mūsų reguliari informacinė veikla skatina pro-
fesinę bendruomenę aktyviai mąstyti, persvarstyti 
esamas struktūras bei elgseną ir padeda pasaulio 
bibliotekoms suvokti veiklos būtinybę, suteikia en-
tuziazmo ir tokios veiklos įgyvendinimo priemonių.

2.3 Rengti norminius reikalavimus, rekomendacijas 
ir kitokią medžiagą, padedančią plėtoti gerąją patirtį

Būdami labiausiai atstovaujama pasaulinė biblio-
tekų 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 pasiūly-
dami 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 veiks-
mų centras. Esame asocijuo-
tų bibliotekų varomoji jėga, 
kuriai būdinga bendradar-
biavimo 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 tei-
kiamomis galimybėmis, padėti bibliotekoms teikti 
kokybiškas bendruomenės poreikius tenkinančias 
paslaugas, ugdyti raštingumą, puoselėti naujoves, 
rūpintis paveldo išsaugojimu ir visiems atvira infor-
macijos prieiga.

Pagrindinės iniciatyvos
3.1 Teikti puikias galimybes užmegzti tiesioginius 

kontaktus ir mokytis 
Plėtosime fizinių susitikimų galimybes ir taip 

vienysime bibliotekas, šalinsime bendradarbiavimo 
kliūtis suteikdami galimybę susipažinti su naujomis 
įžvalgomis bei informacija, propaguodami idėjų 
sklaidą.

3.2 Plėtoti virtualų bendravimą ir ryšius
Plėtosime nuolatinį bibliotekų bendradarbiavimą 

naudojantis darbo virtualiajame tinkle priemonėmis, 

suteikiančiomis galimybę kiekvienam bibliotekininkui 
įsitraukti į pasaulinį dialogą.

3.3 Didinti bibliotekų galimybes nacionaliniu ir regio-
niniu lygmenimis

Stiprindami visų lygių bibliotekų asociacijas, institucijas 
ir kitus subjektus, didinsime bibliotekų galimybes pritaikyti 
savo veiklą prie šalies ir regionų ypatybių bei poreikių.

3.4 Plėtoti tikslinį mokymąsi ir profesinį tobulėjimą
Teiksime įvairių formų mokymosi galimybę remiantis 

naujausia praktine patirtimi. Ska-
tinsime bendruomenių įtrauktį, jų 
poreikių vertinimą, sieksime, kad 
kiekvienas bibliotekininkas būtų 
profesinių interesų atstovas, reng-
sime ir vienysime būsimus lyderius.

4 strateginė kryptis. Tobulinti 
organizaciją

Mes plečiame dabartines ir būsimas savo misijos įgy-
vendinimo 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 naudingas, 
efektyvias naujoviškas paslaugas ir paramą.

Pagrindinės iniciatyvos
4.1 Išlaikyti ilgalaikį organizacijos finansinį tęstinumą 

ir stabilumą
Ateitį planuosime rengdami finansų strategijas ir ieško-

dami ilgalaikio tvarumo galimybių, gerai suvokdami poten-
cialios partnerystės ir gebėjimo operatyviai pasinaudoti 
naujomis galimybėmis svarbą.

4.2 Veiksmingai mobilizuoti savo žmogiškuosius ište-
klius ir jų sąveiką

Maksimaliai stiprinsime savo žmogiškųjų išteklių po-
tencialą, pasitelkdami dinamišką organizacinę struktūrą, 
veiksmingai dirbančią IFLA būstinės komandą, aktyvius 
regionų biurus, kalbų centrus ir patrauklias įvairiapuses 
savanoriavimo galimybes, skatinsime pokyčius ir naujoves.

4.3 Didinti narių skaičių, juos įtraukti, įvairinti 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.
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