


Latvija un Moldova šodien saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem. Krievijas agresī-
vais iebrukums Ukrainā ir ienesis pārmaiņas ierastajā bibliotēku lomā, to trans-
formējot no informācijas un kultūras centra par lokālās demokrātijas sargu un 
kopienu atbalstītāju. Bibliotēkas veic aktīvu darbu medijpratības un cīņas pret dez
informāciju laukā, palīdzot integrēt bēgļus no Ukrainas. Lokālās noturības veidoša-
na ir demokrātijas ilgtspējas atslēga. 

Projekta “Bibliotekāri kā vietējās demokrātijas, attīstības un noturības veicinātāji”, 
ko vada Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar Latvijas Na-
cionālo bibliotēku, Moldovas Nacionālo bibliotēku un Vidzemes Augstskolu, mēr-
ķis ir celt bibliotekāru kapacitāti augstas nenoteiktības laikos. 

Konferences mērķis ir dalīties ar Moldovas un Latvijas labās prakses pieredzēm, 
lai iedvesmotu vietējos bibliotekārus un palīdzētu viņiem attīstīt jaunas prasmes 
reaģēt uz izaicinājumiem un jaunajām lomām, ko nes šis laiks. 

Pasākuma dalībnieki ir bibliotekāri, vietējo kopienu līderi, pašvaldību pārstāvji, 
NVO un ikviens, kas ieinteresēts medijpratības, demokrātijas un integrācijas 
jautājumos.

Pasākuma moderators – Emīls Rotgalvis 

Emīls Rotgalvis ir medjpratības eksperts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku at-
tīstības centrā. Viņa galvenās kompetences ir tādu projektu organizēšana un īstenošana, 
kuru mērķis ir veicināt medijpratību un cīņu pret dezinformāciju tādās sabiedrības gru-
pās kā bibliotekāri, izglītības speciālisti, seniori un jaunieši visā Latvijā.

Pasākums tiek translēts angļu valodā     tiešsaistē Facebook. 

Pasākuma valoda ir angļu valoda ar tulkojumu rumāņu un latviešu valodās.

Reģistrēšanās tulkotajam pasākumam   

https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://forms.gle/h7Zwzctn8M8VJoqm8


10.00–10.20 Atklāšana
 Andrian Roşa, Moldovas Republikas vēstnieks Latvijā
 Egils Dzelme, Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības 

sadarbības politikas departamenta direktors 
 Inese Vaivare, biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore
 Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

10.20–10.40 Kā bibliotēku “maigā vara” ļauj tām saskarties ar 
nenoteiktību un pārmaiņām 

 Giuseppe Vitiello, Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas 
asociāciju biroja direktors 

10.40–11.00 Bibliotekāru loma medijpratības vērtību veicināšanā,  
lai nodrošinātu cilvēku un valsts drošību 

 Daniela Galai, medijpratības eksperte (Moldova)

11.00–11.20 Sadarbības tīklu nozīme medijpratības veicināšanā 
Latvijas bibliotēkās 

 Emīls Rotgalvis, Latvijas Nacionālās bibliotēkas medijpratības eksperts 
(Latvija)

11.20–11.30 Kafijas pauze

11.30–11.50 Bibliotēkas: demokrātijas resursu centrs 
 Victoria Vasilica, Moldovas bibliotekāru biedrības menedžmenta un 

institucionālās attīstības koordinatore (Moldova) 

11.50–12.10 Publiskā bibliotēka kā demokrātijas stūrakmens 
 Dzidra Šmita, Rīgas centrālās bibliotēkas direktore (Latvija)

12.10–12.25 Kopienas bibliotēkas aktīvā kara laikā 
 Larysa Matkovska, Vinkivitsi apkaimes galvenā bibliotekāre (Ukraina)

12.25–12.40 Solidaritāte ar bēgļiem no Ukrainas 
 Elena Pintilei, Moldovas Nacionālās bibliotēkas ģenerāldirektore (Moldova)

12.40–13.00 Latvijas bibliotēkas Ukrainas bēgļu atbalstam 
 Katrīna Kukaine, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta 

direktore (Latvija)

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas 
finansējumu 2022. gadā no attīstības 
sadarbības budžeta.


