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Kāpēc tapusi šī rokasgrāmata?

Stāsti  Tie rosina mūsu iztēli; tie ļauj mums uzbūvēt tiltus pāri 
laikam un telpai. Stāsti sniedz liecību par to, kas mēs esam, 

un ļauj saskatīt savu līdzību ar citiem cilvēkiem – reāliem vai iztēlotiem. Stāsti 
palīdz mums atrast dzīves jēgu.

Lieliskam stāstam jābūt ne tikai īstam, aizraujošam un iedvesmojošam, tam 
vajadzētu būt arī tādam, kas nāk no sirds, un tādam, kas ir cieši saistīts ar 
mērķauditoriju.

Stāstījumam ir jāaizrauj, izmantojot vārda spēku, lai rosinātu empātiju, lojalitāti 
un aktīvu darbību. Stāstot stāstus, kas balstās uz pamatotiem pierādījumiem, 
iespējams aizkustināt gan sirdi, gan prātu, kā arī pamudināt cilvēkus – jo īpaši 
politiķus, finansētājus un citus lēmumu pieņēmējus un ietekmētājus – sniegt savu 
atbalstu. 

Jau senatnē stāsti tika izmantoti, lai dalītos ar zināšanām un vērtībām. Stāstiem 
ir daudz dažādu veidu. Tie tikuši pielāgoti katram jaunam medijam, kas nonācis 
cilvēku rīcībā, sākot ar ļaužu apli ap ugunskuru, un turpinoties līdz televizora, 
šobrīd – datora un viedtālruņa, ekrānam. Digitālais stāstījums ir šīs senās mākslas 
mūsdienu izpausme. Tas apvieno labāko no divām pasaulēm: “vecās pasaules” 
stāstījumu tradīcijas un “jaunās pasaules” digitālās tehnoloģijas, kas ļauj apvienot 
tekstu ar video, fotogrāfiju, mākslu, mūziku, stāstījumu un citiem multivides 
komponentiem.

Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International 
Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Pasaules bibliotēku karte  
(Library Map of the World, LMW) sniedz unikālu digitālo telpu, kas dod iespēju 
dalīties stāstos par katras bibliotēkas pakalpojumiem, projektiem un programmām 
un to ietekmi uz sabiedrību un pastāstīt, kā bibliotēkas veicina Apvienoto Nāciju 
Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu. Daloties ar 
savu stāstu, katra bibliotēka iesaista un iedvesmo bibliotēkas visā pasaulē.

Pasaules bibliotēku kartes komanda sadarbībā ar IFLA Starptautisko aizstāvības 
programmu (International Advocacy Programme, IAP) un IFLA Starptautiskās 
līderu programmas  (International Leaders Programme, ILP), pārstāvjiem projekta 
“Stāsti, kas ir svarīgi” ietvaros ir sagatavojusi šo rokasgrāmatu, kuras mērķis ir 
sniegt palīdzību digitālo stāstu radīšanā.

  Pasaules bibliotēku karte (Library Map of the World, LMW) ir Starptautiskās 
bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library 
Associations and Institutions, IFLA) iniciatīva, lai padarītu pieejamus gan kvantitatīvos 
datus (statistisku), gan kvalitatīvos datus (stāstus), kas parāda bibliotēku ieguldījumu 
gudrākas un iekļaujošākas sabiedrības attīstībā. Gudrāka un iekļaujošāka sabiedrība 
ir svarīgākais priekšnoteikums, lai sasniegtu IAM.

Bibliotēku un ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) stāstu 
veidošanas rokasgrāmata ir ceļvedis, kas paredzēts bibliotekāriem 
un bibliotēku interešu pārstāvjiem kā atbalsts bibliotēku interešu 
aizstāvības centienos. Pasaules bibliotēku kartes (Library Map of the 
World, LMW) projekta komanda ir apkopojusi ieteikumus un noderīgu 
informāciju, kas domāta, lai palīdzētu rakstīt pārliecinošus stāstus 
par bibliotēkas pakalpojumiem, projektiem un programmām un to 
ietekmi uz kopienām. Savukārt mēs gribētu šos stāstus par bibliotēku 
ieguldījumu IAM sasniegšanā publicēt Pasaules bibliotēku kartes 
tīmekļvietnē.

https://librarymap.ifla.org/
https://www.ifla.org/ldp/iap
https://www.ifla.org/leaders
https://www.ifla.org/libraries-development
https://www.ifla.org/libraries-development
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Kādu stāstu stāstīt –
IAM skaidrojums bibliotekāriem un 
bibliotēku interešu pārstāvjiem
Jebkuram labam stāstam ir nepieciešams sižets. Mēģinot iegūt 
kāda atbalstu, vajadzētu koncentrēties uz tematu, kas ir svarīgs šim 
potenciālajam atbalstītājam. 17 IAM, kas iekļauti ANO Ilgtspējīgas 
attīstības programmā 2030. gadam, sniedz visaptverošu sarakstu ar 
jautājumiem, par kuriem ir jārūpējas pasaules līderiem.

Kas ir IAM?
ANO Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam jeb Dienaskārtība 2030 
(UN 2030 Agenda) ) ir vispārējs aicinājums rīkoties, lai izbeigtu nabadzību, 
aizsargātu planētu un nodrošinātu, ka ikviens it visur baudītu mieru un labklājību. 
IAM ir savstarpēji saistīti – bieži vien kāda mērķa sasniegšanas atslēga slēpjas 
tādu problēmu atrisināšanā, kuras ierasts saistīt ar citiem mērķiem. 193 ANO 
dalībvalstis šos mērķus pieņēma 2015. gada septembrī, un tie stājās spēkā 2016. 
gada 1. janvārī.

Lai gan IAM nav juridiski saistoši, tiek paredzēts, ka valdības uzņemsies atbildību 
un izveidos valsts sistēmu šo mērķu sasniegšanai. Nepārtraukts uzraudzības 
process, kas balstīsies uz kvantitatīviem datiem un valstu ziņojumiem, uzturēs 
dinamiku.

Protams, ne visi politiķi vai lēmumu pieņēmēji tiešā veidā runās par IAM. Tomēr 
viņiem vajadzēs rūpēties par jautājumiem, kas ietverti IAM, sākot ar nabadzības 
apkarošanu un veselības uzlabošanu un beidzot ar taisnīguma veicināšanu un 
korupcijas mazināšanu. 

Kā bibliotēkas atbalsta IAM?
Bibliotēkas visā pasaulē piedāvā plašu produktu un pakalpojumu klāstu, kas 
veicina katra IAM sasniegšanu.

No rakstpratības veicināšanas līdz bezmaksas informācijas pieejamības 
nodrošināšanai bibliotēkas ir drošas un draudzīgas vietas pašā kopienu centrā. 
Tās piedāvā neatsveramu atbalstu, ko sniedz īpaši apmācīts personāls ar dziļu 
izpratni par vietējām vajadzībām. Tās veicina digitālo iekļaušanu, piedāvājot 
piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT), interneta pieslēgumu 
un iespēju apgūt dažādas prasmes. Tās veicina inovāciju, radošumu un pasaules 
zināšanu pieejamību pašreizējām un nākamajām paaudzēm.

Kā parādīts IFLA materiālā “Pieeja un iespējas visiem: kā bibliotēkas piedalās 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Dienaskārtībā 2030” (Access and Opportunity for 
All: How Libraries contribute to the United Nations 2030 Agenda) un ziņojumā 
“Attīstība un piekļuve informācijai” (Development and Access to Information, 
DA2I), kas publicēts sadarbībā ar Tehnoloģiju un sociālo pārmaiņu grupu (The 
Technology & Social Change Group, TASCHA), lielākā daļa pašreizējo pakalpojumu, 
projektu un programmu, ko sniedz bibliotēkas visā pasaulē, var būt saistīta ar 
vienu vai vairākiem IAM.

  Vai esat kādreiz aizdomājušies, ko īsti nozīmē “ilgtspējīgas attīstības” jēdzienā 
pieminētā “ilgtspējība”? Tā ir “attīstība, kas apmierina tagadnes vajadzības, 
neapdraudot nākamo paaudžu spēju apmierināt savas vajadzības”. Tā attiecas gan 
uz vidi, gan uz sociālo un ekonomisko attīstību. Piemērs: ekonomiskā izaugsme ir 
bezjēdzīga, ja tās pieaugums tiek panākts uz cilvēku un planētas rēķina. Mums ir 
jāapsver mūsu darbības ietekme, lai nākamajām paaudzēm garantētu cilvēka cienīgu 
dzīvi. Vairāk par šo tematu – ANO ģenerālsekretāra ziņojumā “Cilvēka cienīgu dzīvi 
visiem” (Report of the UN Secretary-General: A Life of Dignity for All).

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
https://www.ifla.org/publications/node/10546
https://www.ifla.org/publications/node/10546
https://da2i.ifla.org/
https://da2i.ifla.org/
https://tascha.uw.edu/
https://tascha.uw.edu/
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/SG_Report_MDG_EN.pdf
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Aplūkosim zemāk esošo IAM sarakstu un 
piemērus par bibliotēku ieguldījumu. Cerams, 
ka tas sniegs iedvesmu un ļaus identificēt 
daudzus bibliotēku pakalpojumus, projektus 
un programmas, kas palīdz risināt jautājumus, 
kuri ir svarīgi lēmumu pieņēmējiem.

1. mērķis. Izskaust nabadzību visur 
un visās tās izpausmēs
Bibliotēkas sniedz cilvēkiem iespēju 
uzlabot savu dzīvi un atbalsta viņus 
informētu lēmumu pieņemšanā. Mobilās 

bibliotēkas piedāvā grāmatas, pakalpojumus un piekļuvi 
internetam lauku un attālinātās kopienās, nodrošinot 
pilnvērtīgas iespējas cilvēkiem, kas citādi būtu izolēti.

2. mērķis. Izskaust badu, 
panākt pārtikas nodrošinājumu 
un uzlabotu uzturu, veicināt 
ilgtspējīgu lauksaimniecību

Bibliotēkas nodrošina piekļuvi pētījumiem un 
datiem par kultūraugiem, tirgus informāciju un 
lauksaimniecības metodēm, kas palīdz attīstīt 
izturīgus un ilgtspējīgus produktus; bibliotēkas veicina 
lasītprasmi, nodrošina piekļuvi informācijai vietējā 
valodā un IKT apmācību, iespēju sazināties ar valsts 
dienestiem un apgūt lauku kopienu finansējumu, kā 
arī veicina sadarbību kopienas un valsts attīstības 
atbalstam.

3. mērķis. Nodrošināt veselīgu 
dzīvi un sekmēt labklājību jebkura 
vecuma cilvēkiem
Bibliotēkas nodrošina piekļuvi medicīnas 

pētījumiem, kas veicina klīnisko un sabiedrības 
veselības rezultātu uzlabošanos; publiska piekļuve 
veselības informācijai bibliotēkās palīdz cilvēkiem 
izvēlēties kvalitatīvāku dzīvesveidu un saglabāt 
veselību; publiskajām bibliotēkām ir būtiska nozīme, 
sniedzot informāciju par veselību neaizsargātām 
grupām, piemēram, imigrantiem un cilvēkiem, kas 
palikuši bez pajumtes; bibliotēku pakalpojumi ietver 
piekļuvi drošai informācijai par veselību, veselības 
prasmju attīstīšanu, palīdz iegūt atbilstošu veselības 
apdrošināšanu, dod iespēju piedalīties bibliotēku 
organizētajās pirmās palīdzības apmācībās utt.

4. mērķis. Nodrošināt iekļaujošu 
un kvalitatīvu izglītību un veicināt 
mūžizglītības iespējas
Bibliotēkas ir skolu, universitāšu un 

koledžu centrā visās pasaules valstīs; bibliotēkas 
atbalsta rakstpratības programmas, nodrošina drošu 
vietu mācībām un palīdz pētniekiem piekļūt, izmantot 
un atkārtoti izmantot pētījumus un datus jaunu 
zināšanu radīšanai; individuālas datornodarbības, 
atbalsts pēc izglītības iestādes absolvēšanas un 
programmas, kas veltītas risinājumu meklēšanai 
jomās, kam raksturīgs liels neveiksmju skaits – tie ir 
tikai daži piemēri tam, kā bibliotēkas reaģē uz vietējām 
vajadzībām un veic pasākumus, lai uzlabotu iedzīvotāju 
izglītību; bibliotēkas darbojas arī kā koordinatori 
savās kopienās, veidojot vietējos mācību centrus, lai 
atbalstītu mācīšanos.

5. mērķis. Panākt dzimumu 
līdztiesību un iespējināt visas 
sievietes un meitenes
Bibliotēkas piedāvā programmas 

sievietēm un meitenēm, palīdzot piekļūt informācijai 
par viņu tiesībām un veselību; bibliotēkas nodrošina 
arī IKT un rakstpratības programmas, kā arī 
kodēšanas klubus un mācības uzņēmējdarbībā; 
bibliotēkas sievietēm nodrošina drošu vidi, kur 
viņas var lasīt vai mācīties, piekļūt tehnoloģijām un 
internetam, uzsākt mācības tehnoloģiju jomā vai 
sarunāties ar citām sievietēm.

6. mērķis. Nodrošināt visiem 
ūdens un sanitārijas pieejamību un 
ilgtspējīgu pārvaldību
Bibliotēkas nodrošina piekļuvi 

informācijai par ūdeni, enerģijas izmantošanu 
un sanitāriju; politikas veidotājiem un attīstības 
organizācijām bibliotēkas piedāvā piekļuvi pētījumiem 
un pierādījumiem, lai atbalstītu efektīvu resursu 
izmantošanu ilgtspējīgai ūdens infrastruktūrai un 
sanitārijas projektiem.
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7. mērķis. Nodrošināt visiem 
piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un 
mūsdienīgai enerģijai par pieejamu 
cenu

Daudzviet pasaulē bibliotēka ir vienīgā vieta, kur 
cilvēkiem pieejama droša piekļuve gaismai un 
elektrībai, lai lasītu, mācītos un pieteiktos darbam; 
bibliotēkas un bibliotēkām līdzīgi lauku informācijas 
centri var nodrošināt publiski pieejamus datorus, ko 
dažreiz darbina saules bateriju paneļi vai ģeneratori, 
sniedzot iespējas cilvēkiem rīkot sanāksmes, uzlādēt 
ierīces un piekļūt internetam.

8. mērķis. Veicināt noturīgu, 
iekļaujošu un ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un 
produktīvu nodarbinātību, kā arī 
cilvēka cienīgu darbu visiem

Publiska piekļuve IKT un apmācība bibliotēkās sniedz 
iespējas cilvēkiem pieteikties darbam; cilvēki, kuriem 
mājās nav piekļuves datoram vai internetam, ierodas 
bibliotēkā, kur tie pieejami, un kur pieejams arī 
kvalificēts bibliotēku personāls, kas var palīdzēt izveidot 
CV, nosūtīt pieteikumu tiešsaistē, skenēt sertifikātus un 
diplomus un atrast piemērotu darbu; dažas bibliotēkas 
piedāvā darba meklēšanas klubus, kuros attiecīgās 
teritorijas darba meklētāji var dalīties ar padomiem un 
kopīgi izmantot resursus.

9. mērķis. Veidot noturīgu 
infrastruktūru, veicināt iekļaujošu 
un ilgtspējīgu industrializāciju un 
sekmēt inovācijas

Bibliotēkas atrodas pētniecības, tehnoloģiju, inovāciju 
un akadēmiskās dzīves centrā; tās nodrošina 
piekļuvi pētniecības infrastruktūrai, datiem un 
kvalitatīvai informācijai, tādējādi veicinot inovācijas 
un konkurētspēju; dažas bibliotēkas nodrošina 
uzņēmējdarbības centrus, kas piedāvā mācības 
uzņēmējdarbībā, kā arī juridiskas un finansiālas 
konsultācijas, lai palīdzētu uzsākt uzņēmējdarbību. 

10. mērķis. Samazināt 
nevienlīdzību starp valstīm un 
valstu iekšienē
Vienlīdzīga piekļuve informācijai, vārda 

brīvība, biedrošanās un pulcēšanās brīvība, kā arī 
privātums ir būtiski indivīdu neatkarībai; bibliotēkas 
palīdz mazināt nevienlīdzību, nodrošinot drošas 
sabiedriskas telpas, kas ir atvērtas visiem gan 
pilsētās, gan laukos visā pasaulē; bibliotēkas veicina 
sabiedrības iesaistīšanos un pilsonisko līdzdalību, 
izmantojot dažādas programmas un partnerattiecības 
ar citām institūcijām un organizācijām; bibliotēkas ir 
vitāli svarīgas sociāli atstumtām grupām, kam var būt 
grūtības iegūt informāciju, prasmes vai atbalstu citur.

11. mērķis. Padarīt pilsētas un 
apdzīvotas vietas iekļaujošas, 
drošas, pielāgoties spējīgas un 
ilgtspējīgas

Bibliotēkām ir būtiska nozīme dokumentārā 
mantojuma (visās formās) aizsargāšanā un 
saglabāšanā nākamajām paaudzēm; kultūra stiprina 
vietējās kopienas un atbalsta iekļaujošu un ilgtspējīgu 
pilsētu attīstību – bibliotēkas atrodas šādu iniciatīvu 
veicināšanas centrā; ar mērķtiecīgiem pakalpojumiem, 
kas paredzēti, lai sasniegtu visneaizsargātākās 
grupas, bibliotēkas nodrošina drošu telpu vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, piedāvājot iespējas 
socializēties un piedalīties kultūras pasākumos; 
bibliotēkas ir viesmīlīga vieta imigrantiem, 
bezpajumtniekiem un bēgļiem, kas bieži vien saskaras 
ar dažādām grūtībām un problēmām.

12. mērķis. Nodrošināt ilgtspējīgus 
patēriņa paradumus un ražošanas 
modeļus
Bibliotēkas ir ilgtspējīgas iestādes; tās 

koplieto resursus kopienās un ārpus tām, ikvienam 
nodrošinot piekļuvi informācijai; bibliotēkas ir jaunās 
koplietošanas ekonomikas priekšteces, izsniedzot 
izmantošanai visdažādākos materiālus (ne tikai 
grāmatas, mūziku, filmas un dažāda veida informācijas 
resursus, bet arī darbarīkus, mūzikas instrumentus, 
ierīces u. c.), tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisiju 
un cilvēku darbības ietekmi uz vidi; bibliotēkas, kas 
piedāvā piekļuvi 3D printeriem un digitālajām ražošanas 
prasmēm, ļauj cilvēkiem attīstīt radošumu pārstrādātu 
materiālu izmantošanā; bibliotēkas palīdz vairot izpratni 
par ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu.
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13. mērķis. Veikt steidzamus 
pasākumus, lai cīnītos pret klimata 
pārmaiņām un to ietekmi
Bibliotēkām ir svarīga loma, nodrošinot 

piekļuvi ticamiem datiem, pētījumiem un zināšanām, 
kas atbalsta apzinātu pētniecību un sabiedrības 
piekļuvi informācijai par klimata pārmaiņām; 
bibliotēkas nodrošina ilgtermiņa piekļuvi vides datiem 
un informācijai nākamajām paaudzēm; skolu un 
publiskās bibliotēkas palīdz jauniešiem vairot izpratni 
par kritisko un steidzamo nepieciešamību aizsargāt 
vidi un kopīgi strādāt, lai mazinātu klimata pārmaiņu 
sekas un pielāgotos tām.

14. mērķis. Saglabāt un ilgtspējīgi 
izmantot okeānus, jūras un to 
resursus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
attīstību

Bibliotēkas sniedz atbalstu nepieciešamo lēmumu 
pieņemšanā, saglabājot un nodrošinot piekļuvi datiem 
un informācijai, kas saistīta ar okeānu, jūru un citu 
ūdenstilpju ilgtspējīgu izmantošanu, atbilstošu zvejas 
praksi un efektīvu ūdens apsaimniekošanu.

15. mērķis. Aizsargāt, atjaunot un 
veicināt sauszemes ekosistēmu 
ilgtspējīgu izmantošanu, 
ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, 

apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes 
degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un 
apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu
Bibliotēkas veicina pētniecību un palīdz aizsargāt 
Zemes ekosistēmu, sniedzot piekļuvi bioloģiskās 
daudzveidības datiem un literatūrai; bibliotēkas 
palīdz vairot izpratni par nepieciešamību saudzēt un 
aizsargāt dabu. 

16. mērķis. Veicināt miermīlīgu un 
iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai 
attīstībai, nodrošināt taisnīgas 
tiesas pieejamību visiem un 

izveidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas 
institūcijas visos līmeņos
Bibliotēkas ir būtisks informācijas avots sabiedrībai; 
tās ir gatavas iedzīvotājiem sniegt apmācību un 
atbalstu atvērtās piekļuves izmantošanā; bibliotēkas 
ir uzticams informācijas avots ar kvalificētu personālu, 
kas palīdz indivīdiem, iestādēm un valdībām jēgpilni 
sazināties un organizēt, strukturēt un izmantot 
informāciju, lai veicinātu attīstību.

Vai jūtat 
iedvesmu? Vai 
atradāt savu 
stāstu?

Palūkosimies, 
kā to var 
izstāstīt!

17. mērķis. Stiprināt globālās 
partnerības īstenošanas līdzekļus 
un atjaunot globālo partnerību 
ilgtspējīgai attīstībai

Bibliotēkas veido partnerību visos līmeņos – ar 
vietējām, reģionālajām un valsts pilsoniskās 
sabiedrības institūcijām, valdību un privātā sektora 
organizācijām, piedāvājot uz kopienām vērstas 
programmas un pakalpojumus, lai iesaistītu un 
atbalstītu iedzīvotājus, tādējādi stiprinot visu 
sabiedrību.



Kā izstāstīt stāstu
Pārliecinošu, 
pierādījumos balstītu 
stāstu sastāvdaļas
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Kā izstāstīt stāstu  
Pārliecinošu, pierādījumos balstītu stāstu sastāvdaļas

Aizraujošs nosaukums:  
piesaista lasītāja 
uzmanību

Spēcīgs iesākums: 
pirmajai rindkopai ir 
jāpiesaista lasītāja 
uzmanība

Efektīgs ainas 
izkārtojums: lai lasītājs 
saprot, kāpēc noteikta 
bibliotēkas aktivitāte bija 
nepieciešama

Skaidrs vēstījums: ko tieši 
bibliotēka paveica?

Jēgpilns nobeigums: kā 
bibliotēkas rīcība sekmēja 
reālas, pierādāmas 
izmaiņas?

Lieliskas ilustrācijas: 
izmantojiet attēlus un 
video, lai iedzīvinātu 
stāstu!

Coding for Kids in Libraries

It all started with an 
understanding and an 
acknowledgement: Romania 
has one of the fastest growing 
IT sectors in Central and 
Eastern Europe, however its 
education system and human 
resources development policies 
are far behind of what the 
economy needs. In 2014 for 
example, according to the 
Commission’s Directorate 
General for Communications 
Networks, Content & Technology 
(DG CONNECT), 23% of the EU 
population had no digital skills, 
while Romania’s number is 50% 
(the highest in Europe), and 85% 
of the Romanians had low digital 
skills. Also, by 2020, Europe may 
experience a shortage of more 
than 800,000 professionals 
skilled in computing/informatics. 
Coding skills will be a key 
factor to be able to contribute 
to the digitalized society of the 
future and a critical, minimum 
requirement to even have a 
job. The educational disparities 
between rural and urban are high 
in Romania, with almost 30% of 
kids from the rural areas failing to 
pass the exam which would allow 
them to register for high-school. 
At the same time, only 11% of 
Romania’s kids use internet in 
school for educational purposes, 
and are little knowledgeable 
about the development and 
learning opportunities it offers.

To mitigate this situation is 
a task beyond the capacity 
of two organizations or one 
funder, but one needs to start 
somewhere. Project partners 
decided to focus on secondary 
school kids from 10 to 14 years 
old and piloted an intervention 
method which included open 
source exercises, creative tasks, 
mentoring and local support as 
well as, gamification techniques. 
35 public libraries (29 small 
libraries and 6 county libraries 
acting as educational hubs) are 
now involved as project strategic 
partners, making their spaces, IT 
infrastructure and staff available 
for its implementation. After 6 
months, project evaluation results 
show a significant improvement 
in kids’ skills, a decrease of 
time they spend on internet as 
consumers of entertainment and 
an increase of time they spend for 

educational purposes, librarians 
are more confident in working 
with youth and, due to better 
communication, services they 
offer to kids are more diverse. At 
the same time, project partners 
have already witnessed some 
incipient community development 
initiatives (i.e. all 29 rural 
libraries from the project are now 
pinpointed in Google maps) and a 
game has been created by one of 
Code Kids.

Progress Foundation aims at 
starting a coding movement in 
rural libraries across Romania 
and within the next 3 years 
to have more than 200 clubs 
opened and more than 2000 kids 
with better IT skills, which could 
empower their communities. It 
takes a village to raise a child 
says an African proverb, and 
project partners would add to 

Since January 2017, Progress Foundation, Etic Association and 29 rural librarians, with the 
funding support and partnership of the Romanian American Foundation are developing the 
coding skills of over 450 kids from Romania. Coding for Kids in Libraries or shorter said CODE 
Kids has managed to bring together a large array of stakeholders and is due to continue after 
this pilot year. 
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Kā pārvērst ideju lieliskā stāstā?

Labā stāstā ir vairākas svarīgas sastāvdaļas:

1. Aizraujošs nosaukums: piesaista lasītāja uzmanību

2. Lielisks stāsts

• Spēcīgs iesākums: pirmajai rindkopai ir jāpiesaista lasītāja 
uzmanība

• Efektīgs ainas izkārtojums: lai lasītājs saprot, kāpēc noteikta 
bibliotēkas aktivitāte bija nepieciešama

• Skaidrs vēstījums: ko tieši bibliotēka paveica?

• Jēgpilns nobeigums: kā bibliotēkas rīcība sekmēja reālas, 
pierādāmas izmaiņas?

3. Lieliskas ilustrācijas: izmantojiet attēlus un video, lai 
iedzīvinātu stāstu!

Nosaukums
Ieteicamais vārdu skaits: ne vairāk par 10

Ir labi, ja stāstam ir uzmanību piesaistošs, zīmīgs virsraksts. Centieties izvairīties 
no gariem, aprakstošiem nosaukumiem, labāk izmantojiet saukli, ja jūsu stāstā 
tāds ir, vai pavisam īsu aprakstu, kas sniedz skaidru informāciju par stāstu.

Tā kā jūsu stāsts būs saistīts ar IAM, kura sasniegšanā jūsu pakalpojums, 
projekts vai programma sniedz ieguldījumu, iesakām izmantot dažus atbilstošus 
atslēgvārdus. Lemjot par stāsta nosaukumu, var būt lietderīgi atcerēties galveno 
mērķi, kura sasniegšanai veltīts jūsu pasākums, projekts vai programma.

Stāstījums
Ieteicamais vārdu skaits: 350 (ne vairāk par 500)

Atcerieties, ka lielākā daļa cilvēku neizlasīs vairāk par 250 vārdiem. Pēc šī vārdu 
skaita lasītāji sāks izlaist rindiņas jeb lasīt fragmentāri, tāpēc vajadzētu sniegt visu 
galveno informāciju pēc iespējas ātrāk. Uzsveriet cilvēcisko skatpunktu – panāciet, 
lai lasītājs izjustu empātiju pret bibliotēku un cilvēkiem, kurus tā apkalpo. Jo 
vienkāršāks stāsts, jo lielāku ietekmi tas var atstāt uz cilvēkiem.

Jāsāk ar ievaddaļu, kas sastāv no 25–30 vārdiem. Šai stāsta daļai vajadzētu 
saturēt “āķi”, kas piesaista lasītāju un liek noturēt uzmanību pietiekami ilgi, lai 
izlasītu vai noklausītos stāsta turpinājumu. Var uzdot kādu jautājumu, pārsteigt 
lasītāju ar kādu faktu vai likt aizdomāties. Smelieties iedvesmu no piemēriem:

“Mobilās bibliotēkas par mieru” (Mobile Libraries for Peace) 
Šis IAM stāsts ir par Kolumbijas programmu, kurā Nacionālā bibliotēka un valsts 
bibliotēku tīkls cenšas palīdzēt demobilizētiem karavīriem atgriezties civilajā dzīvē pēc 
bruņotā konflikta beigām. Stāsta nosaukums ietver šī pasākuma atslēgvārdu “miers”, 
kas atbilst ilgtspējīgas attīstības 16. mērķim – veicināt miermīlīgu un iekļaujošu 
sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai.

“Rumānijas publiskās bibliotēkas atvieglo pieeju lauksaimniecības subsīdijām” 
(Public libraries in Romania facilitate access to agricultural subsidies) 
Šis IAM stāsts ir par bibliotēkas programmu, kas palīdz lauksaimniekiem aizpildīt 
subsīdiju pieteikumus. Tas atbalsta ilgtspējīgas attīstības 2. mērķi (izskausts bads) un 
8. mērķi (pienācīgs darbs un ekonomikas izaugsme). Šajā gadījumā stāsta nosaukums 
satur vairākus svarīgus atslēgvārdus – “lauksaimniecība” un “subsīdijas”.

 Vajadzīgi padomi rakstīšanai?

Pat ja neplānojat rakstīt grāmatu, bet tikai ļoti īsu stāstu, var būt noderīgi mācīties un 
gūt iedvesmu no rakstniekiem. 

Kas ir “āķis” un kas nav? Uzziniet šeit – “Writers to Authors” bloga rakstā “Stāsta 
septiņi elementi: āķis!”(Writers to Authors in their blog post “Seven Point Story 
Structure: The Hook”); “Writer’s Relief” darbinieku rakstā “5 slepeni padomi, kā 
uzrakstīt veiksmīgu īso stāstu” (5 Secret Tips to Writing A Successful Short Story from 
Writer’s Relief staff).

https://librarymap.ifla.org/stories/Colombia/MOBILE-LIBRARIES-FOR-PEACE/19
https://librarymap.ifla.org/stories/Romania/PUBLIC-LIBRARIES-IN-ROMANIA-FACILITATE-ACCESS-TO-AGRICULTURAL-SUBSIDIES/21
http://www.writerstoauthors.com/story-structure-the-hook/
http://www.writerstoauthors.com/story-structure-the-hook/
https://www.huffpost.com/entry/short-story-tips_n_3947152?guccounter=1
https://www.huffpost.com/entry/short-story-tips_n_3947152?guccounter=1
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Stāstam jāsniedz atbildes uz šādiem 
jautājumiem:

Kāpēc?
Kāds ir risināmais jautājums vai problēma kopienā, kurai šis 
pakalpojums, projekts vai programma bija paredzēta?

Kas, ko, kā un kad darīja?
Īss pakalpojuma, pasākuma, projekta vai programmas apraksts.

Ko tālāk?
Kādu ietekmi notikušais ir atstājis uz kopienu, un kas liecina, 
ka notikušais ir risinājis vietējās, reģionālās vai valsts attīstības 
vajadzības?

Kāpēc?
Veltiet vairāk laika, lai aprakstītu “kāpēc”, nevis “kas, ko, kā un kad”. Jūsu lasītāji, 
iespējams, neko nezina par jūsu kopienu un to, kas jums ir svarīgi. Lai iejustos 
stāstā, lasītājam jāiztēlojas sevi aprakstītajā situācijā, jāizprot kopienas problēma 
vai jautājums, kam veltīts bibliotēkas pakalpojums, projekts vai programma.

Tas nav nekas sarežģīts. Jums noteikti būs bijis iemesls, kāpēc ticis organizēts 
pasākums, īstenots projekts vai piedāvāts pakalpojums vai programma, 
pamatojoties uz jūsu zināšanām un izpratni par savas kopienas vajadzībām.

Lai to izstāstītu, varat runāt par kopienas demogrāfiju (vecāki/jaunāki cilvēki, 
vīrieši/sievietes), par sociālajiem un/vai ekonomiskajiem raksturlielumiem 
(bagāts/nabadzīgs, labi izglītots/nepietiekami izglītots, lauku/pilsētas iedzīvotājs), 
par kopienas problēmām un jautājumiem, un to, kā bibliotēka palīdz tos risināt. 
Zinot jūsu kopienas apstākļus, problēmas vai jautājumus, kuru analizēšanai vai 
risināšanai veltīts jūsu pakalpojums, pasākums, projekts vai programma, būs 
iespējams runāt par sagaidāmajām izmaiņām.

Atcerieties, ka kopienas problēmas vai jautājumi, kuru risināšanai ir izstrādāti jūsu 
bibliotēkas pasākumi, var būt cieši saistīti ar esošajām vietējām, reģionālajām 
vai valsts attīstības vajadzībām un prioritātēm, kuras var būt aprakstītas politikas 
dokumentos vai attīstības plānos. Ja ir šāds gadījums, pacentieties aprakstīt 
kontekstu, lai parādītu, kā jūsu pakalpojums, pasākums, projekts vai programma 
veicina šajos dokumentos minētos mērķus, un kā tas saistās ar IAM, tādējādi 
palīdzot apmierināt vietējās, reģionālās vai valsts attīstības vajadzības.

  Kopienas vajadzību izvērtējums  ir gan informācijas vākšana, gan iesaistīšanās, 
gan mērķtiecīga rīcība, lai uzlabotu kopienu. Kopienas vajadzību izvērtējuma mērķis 
ir apzināt kopienas jautājumus un prioritātes, kā arī radīt un apspriest risinājumus 
(piemēram, jaunus vai uzlabotus bibliotēku pakalpojumus, kas paredzēti nepietiekami 
apkalpotām kopienas grupām) un pārliecināties, ka jūsu izstrādātais pakalpojums, 
pasākums, projekts vai programma atbilst jūsu apkalpotās kopienas vajadzībām.

Bibliotekāri daudz dara, lai novērtētu savas kopienas vajadzības – tas var tikt darīts 
apzināti vai neapzināti. Lūk, daži datu avoti, kurus bibliotēkas jau izmanto:

• bibliotēkas izmantojuma statistika;
• ieteikumu/komentāru kartītes;
• publiskie dokumenti un statistika;
• informācija, kas iegūta no ziņojumiem, biļeteniem un laikrakstiem;
• ikdienas sarunas ar kopienas locekļiem un bibliotēkas lietotājiem;
• aptaujas, intervijas, diskusijas, informācija no galvenajiem viedokļu veidotājiem 

sabiedrībā;
• novērojumi sabiedrībā un bibliotēkā.
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Kas, ko, kā un kad?
Īsi, kodolīgi aprakstiet savu pakalpojumu, pasākumu, projektu vai programmu. Kas 
bija iesaistīts, kādā veidā? Ko viņi mācījās vai ieguva no līdzdalības? Ko bibliotēka 
izdarīja tādu, ko līdz šim nebija darījuši vai nevarēja izdarīt citi? Iekļaujiet iesaistīto 
organizāciju nosaukumus (un, ja nepieciešams, aprakstus), aprakstiet sadarbību 
un partnerību, kā arī sniedziet informāciju par īstenošanas termiņiem, lai lasītāji 
zinātu, vai jūsu pakalpojums, pasākums, projekts vai programma ir tikko sākusies, 
notiek vai jau ir beigusies.

Pārskatiet, kas ir uzrakstīts – vai aprakstā ir iekļauta tikai nepieciešamā 
informācija? Vai to varēs uztvert cilvēks, kas neko nezina par jūsu bibliotēku vai 
jūsu kopienu?

Ideālā gadījumā būtu jāiekļauj daži statistikas dati par paveikto darbību un sniegto 
pakalpojumu rezultātiem. Tie varētu būt skaitļi, kas lasītājam sniegtu priekšstatu 
par to, cik bijis apkalpoto, apmācīto, sasniegto cilvēku, cik cilvēki ir piedalījušies utt.

 

Jēgpilns nobeigums
Stāstu no vienkārša stāstījuma atšķir tas, ka stāstam ir nozīme. Svarīgākā 
jūsu stāsta daļa ir pastāstīt, kas noticis jūsu pakalpojuma, pasākuma, projekta 
vai programmas rezultātā. Jūsu stāsta nobeigums var paust nozīmi un parādīt 
vērtību, izstāstot, kā pakalpojums, pasākums, projekts vai programma ir izraisījuši 
būtiskas un vērtīgas pārmaiņas cilvēku dzīvē.

Lai pastāstītu pārliecinošu stāstu, tam jāpievieno daži kvantitatīvi un/vai kvalitatīvi 
pierādījumi, kas parāda jūsu bibliotēkas ieguldījuma patieso ietekmi. Neatkarīgi 
no tā, vai esat ieguvuši lasītāja sirdi, aprakstot situāciju, lasītāja prāts stāstam 
sekos tikai tad, ja jūs sniegsiet pārliecinošus pierādījumus par to, kā bibliotēka 
ietekmējusi indivīdus un sabiedrību.

Ir dažādi veidi, kā to izdarīt. Jūs varat izmantot gan atsauksmes, gan rezultātus 
novērtējuma aptaujās, ko jūs, iespējams, esat veikuši pirms un/vai pēc projekta 
vai programmas: Vai dalībnieki jūtas pārliecinātāki? Zinošāki? Vai viņi ir mainījuši 
savu uzvedību? Vai tas ir palīdzējis viņiem uzlabot veselību? Atrast labāku darbu? 
Lai padarītu jūsu stāstu personiskāku, jūs varat iekļaut to cilvēku atsauksmes vai 
citātus, kuri piedalījās pasākumā (norādot viņu vārdu, ja viņi tam ir piekrituši).

Atcerieties:  
jo vienkāršāks stāsts, 
jo lielāku ietekmi tas 
var atstāt uz cilvēkiem. 

  Ietekme ir bibliotēkas pakalpojuma, pasākuma, projekta vai programmas 
iedarbība uz indivīdu vai grupu. Runa ir par to, kā notikušais mainījis cilvēku dzīvi; to, 
kā rīkojas grupas un/vai organizācijas, kādas izmaiņas notikušas kopienā.

Tā kā dalība bibliotēkas pasākumā, projektā vai programmā ir atkarīga no pasākuma, 
projekta vai programmas mērķa, iespējamas dažāda veida pārmaiņas (rezultāti). 
Piemēram, var mainīties:

• zināšanas un izpratne (iegūtas jaunas vai pilnveidotas esošās zināšanas);
• kompetences un spējas (iegūta spēja kaut ko izdarīt labāk/ātrāk);
• uzvedība (mainījusies rīcība);
• attieksme (paaugstinājusies pašapziņa, tiesību apziņa, iesaistīšanās);
• dzīves kvalitāte (nodarbinātības, veselības, izglītības, sociālās dzīves u. c. jomās).
Rezultātus ir viegli izmērīt, ja no paša sākuma ir skaidrs ietekmes mērķis, t. i., jūs 
zināt, ko jūs mēģināt panākt ar savu pakalpojumu, pasākumu, projektu vai programmu, 
un – kāpēc. Pirms jebkura pakalpojuma, pasākuma, projekta vai programmas 
uzsākšanas ir jādefinē dati un pierādījumi, kas būs jāsavāc, lai parādītu, vai un cik 
lielā mērā izmaiņas notikušas. Datu vākšanas veids būs atkarīgs no vajadzīgā datu/
pierādījumu veida:

• kvantitatīvajiem datiem: aptaujas, pamatojoties uz anketām, testiem vai 
mērījumiem (resursu izmantošana, mācību rezultāti utt.);

• kvalitatīviem pierādījumiem: intervijas, lietotāju stāsti, liecības, zīmējumi, 
fotogrāfijas.

Nepieciešama palīdzība rezultātu novērtēšanā? Tam var izmantot bezmaksas 
tiešsaistes resursus un rīkus, ko nodrošina “Project Outcome”. Izmēģiniet!  

https://www.projectoutcome.org/


Kā vizuāli izstāstīt stāstu
Attēlu un videoklipu sagatavošana 
Pasaules bibliotēku kartei

©
 d

an
na

s 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om



Bibliotēkas un IAM: stāstu veidošanas rokasgrāmata  lapa 14 no 30

Attēli
Galvenajam attēlam ir jābūt patiesi atbilstošam stāstam, kas tiek stāstīts. 
Iespaidīgs, pievilcīgs un kvalitatīvs attēls var palielināt cilvēku interesi par stāstu.

Pasaules bibliotēku kartei domātajos stāstos tiek ieteikts izmantot līdz 5 attēliem, 
taču svarīgākais – lai būtu vismaz viena galvenā augstas kvalitātes fotogrāfija. 
Izņēmums – ja pievienojat videoklipu kā sava stāsta vizuālo elementu.

Minimālās prasības fotogrāfijām:

•  attēlu formāts: JPG, JPEG, PNG;

•  ieteicamais attēla izmērs: platums – aptuveni 800 pikseļu, faila lielums – 
aptuveni 80 KB;

•  maksimālais izmērs: platums – 1280 pikseļu, faila lielums – aptuveni 120 KB.

Ja attēlā ir burti, cipari vai simboli, un ja šīs detaļas attiecas uz stāstu, burtiem/
skaitļiem/simboliem jābūt skaidri salasāmiem.

Attēla nosaukumam jābūt īsam un skaidram.  

Kā vizuāli izstāstīt stāstu 
Attēlu un videoklipu sagatavošana 
Pasaules bibliotēku kartei
Mēs dzīvojam pasaulē, kur vizuālais saturs kļūst arvien svarīgāks, un 
mediju sniegtā informācija arvien biežāk ir teksta, attēlu un/vai video 
kombinācija. Pārdomāta teksta, attēlu un videoklipu kombinācija 
palīdzēs iedzīvināt jūsu stāstu.

  Saskaņā ar mārketinga stratēģiju un tendencēm, vizuālajam saturam ir liela 
ietekme uz auditorijas sasniedzamību un iesaistīšanos:

• vizuālais saturs sociālajos medijos tiek kopīgots 40 reizes biežāk nekā citi satura 
veidi;

• raksti ar attēlu ik pēc 75–100 vārdiem tiek divreiz biežāk koplietoti, nekā raksti ar 
mazāku skaitu attēlu;

• krāsains vizuālais noformējums par 80 % palielina cilvēku vēlmi lasīt saturu;
• cilvēki pēc trīs dienām lielākoties atceras tikai 10 % no dzirdētas informācijas, taču, 

ja šī informācija ir tikusi papildināta ar atbilstošu attēlu, pēc trīs dienām cilvēki 
atceras 65 % no tās;

• gandrīz divas trešdaļas patērētāju izvēlas video, kas ir īsāks par 60 sekundēm;
• video, kas nav garāki par piecām minūtēm, veido 55 % no kopējā video patēriņa 

viedtālruņos.

 Meklējat bezmaksas attēlus vai vēlaties rediģēt savus fotoattēlus?

40 tips to take better photos from professional photographer Lisa Clarke  (40 padomi, 
kā iegūt labākus fotoattēlus. Profesionāla fotogrāfe Liza Klārka).

“Pixabay” izvēlei piedāvā tūkstošiem augstas kvalitātes fotoattēlu, lielākā daļa no tiem 
ir pilnīgi bez maksas.

“PicMonkey” bez maksas var veikt tik daudz dažādu labojumu, cik vēlaties.

“Canva” piedāvā vairākus rīkus, ko var izmantot, lai izveidotu profesionāla izskata 
dizainu, sākot no ielūgumiem, vizītkartēm un plakātiem, līdz pat sociālo mediju 
attēliem un prezentācijām. Bez maksas!

https://www.hubspot.com/marketing-statistics?_ga=2.83045712.71215999.1509108008-1158114444.1509017608
https://petapixel.com/2014/01/24/40-tips-take-better-photos/
https://pixabay.com/
https://www.picmonkey.com/
https://www.canva.com/
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Videoklipi
Video var iedzīvināt stāstu un var būt lielisks veids, kā padarīt savu ziņu 
spēcīgāku. Pasaules bibliotēku kartē video tiks attēloti stāsta sākumā. Tomēr tie 
nav obligāti. Ja attēls ir tūkstoš vārdu vērts, iedomājieties, ko var panākt kustīgie 
attēli! Ja pievienosiet videoklipu savam stāstam, cilvēkiem būs iespēja dzirdēt un 
redzēt, ko dara jūsu bibliotēka, un izjust empātiju. Tas dod jums iespēju aicināt 
cilvēkus uzzināt ko vairāk par jūsu stāstu un bibliotēkām jūsu valstī. Video var 
parādīt dažādus viedokļus, ko var sniegt personāls, lietotāji vai ģimenes.

Pasaules bibliotēku kartē stāstam būs iespējams pievienot piecus videoklipus, 
tāpēc izvēlieties gudri! Video var padarīt jūsu stāstu saprotamu lielākam skaitam 
cilvēku, un jūs varat nodot skaidru ziņu savai auditorijai.

 Nav jābūt režisoram, lai izveidotu pārliecinošu video! Vajadzīgi padomi?

Ten tips on how to produce a short video by Brian Hebb (Desmit padomi, kā sagatavot 
īsu video. Braiens Hebs)

10 quick tips for creating compelling videos for social media by Sydney Parker (10 ātri 
padomi, kā izveidot pārliecinošus videoklipus sociālajiem medijiem. Sidnija Pārkere)

10 simple tips to make home videos look professional by Sherwin Coelho (10 vienkārši 
padomi, kā padarīt mājas videoklipus profesionālus. Šervins Koeljo)

10 tips for editing video by TED staff (10 padomi video rediģēšanai. TED personāls)

Vai zinājāt, ka var izveidot īsu video no jūsu rīcībā esošiem attēliem? Šie rīki var 
noderēt!

“Stop Motion Studio” apvieno visu, kas nepieciešams, lai attēlus saliktu kopā vienā 
video. Ar to var viegli izveidot lieliskas filmas stop motion tehnikā, izmantojot vairākas 
unikālas funkcijas.

“Shotcut” ir bezmaksas, atvērta pirmkoda, dažādplatformu video redaktors un 
kodētājs, kas spēj apstrādāt daudzus multivides formātus.

Apskatiet pilnu bezmaksas video rediģēšanas programmatūru sarakstu, ko apkopojis 
Semjuels Aksons (Samuel Axon).

Vai esat aizdomājušies par malu attiecību? Kas labāks – pilns kadrs vai platekrāns? 
4:3 vai vertikāls video? Apzināts lēmums par sava video malu attiecību var uzlabot 
stāsta stilu. Uzziniet vairāk:

Choosing the best aspect ratio for your video by Zach Ramelan (Kā izvēlēties labāko 
malu attiecību videoklipā. Zaks Ramelāns);

It’s Hip to be Square: The Impact of Aspect Ratio on Social Media by Chris Smith 
(Kvadrāts ir modē: video malu attiecību ietekme uz sociālajiem medijiem. Kriss Smits).

 Meklējat bezmaksas videoklipus un mūziku?

Daudzi mūziķi izvēlas publiskot savas dziesmas saskaņā ar Creative Commons 
licencēm, kas dod jums likumīgas tiesības ar tām rīkoties, piemēram, izmantot šo 
mūziku savos videoklipos. Creative Commons uztur sarakstu ar vietnēm, kas piedāvā 
mūziku, kas publicēta saskaņā ar Creative Commons elastīgajām autortiesību 
licencēm. 

“Bensound Royalty Free Music” – šajā vietnē jūs atradīsiet mūziku, kuru varat 
izmantot bez maksas savā multivides projektā (tiešsaistes video, t. sk. “YouTube” un 
“Facebook”, tīmekļvietnē, animācijās utt.), ar nosacījumu, ka tiek pieminēts mūzikas 
autors. 

“StockMusicSite”– šajā vietnē ir vairāk nekā 497 000 mūzikas ierakstu no vairāk nekā 
5616 neatkarīgiem māksliniekiem, grupām un producentiem.

http://www.ewoliving.com/Ten-Video-Tips.pdf
https://blog.hootsuite.com/quick-tips-for-creating-social-videos/
https://www.makeuseof.com/tag/10-simple-tips-to-record-great-looking-home-videos/
https://blog.ted.com/10-tips-for-editing-video/
https://www.cateater.com/
https://shotcut.org/
https://www.pcworld.com/article/3240982/the-best-free-video-editing-software.html
https://www.premiumbeat.com/blog/choose-best-aspect-ratio-video/
https://www.wearehydrogen.com/single-post/2017/06/01/It%E2%80%99s-Hip-to-be-Square-The-Impact-of-Aspect-Ratio-on-Social-Media
https://creativecommons.org/about/licenses/meet-the-licenses
https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/
https://www.bensound.com/royalty-free-music
https://www.stockmusicsite.com/
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 Video glabāšanas pakalpojuma nodrošinātāji ir tīmekļvietnes vai programmatūras, 
kas ļauj lietotājiem izplatīt savus videoklipus. “YouTube” ir lielākā un populārākā 
video koplietošanas vietne pasaulē, tomēr ir arī daudzas citas lietotāju radītas 
vietnes, kas piedāvā bezmaksas pakalpojumus, dodot iespēju lietotājiem savus 
videoklipus augšupielādēt un koplietot ar sabiedrību. Apskatiet pilnu video glabāšanas 
pakalpojuma nodrošinātāju sarakstu.

Videoklipa izveide
Veidojot video, domājiet par stāstījumu (ziņu, kuru vēlaties pateikt). Aizvediet 
savu auditoriju uz vietu, kur risinās notikumi, nevis uz biroju! Ļaujiet, lai cilvēki 
izmanto savu balsi (ietveriet to cilvēku liecības, kuri piedalās pasākumos). 
Izmantojiet augstas kvalitātes videoklipus, attēlus un animāciju, lai ar savu 
stāstu iespaidotu visus skatītājus – ne tikai bibliotekārus, bet arī citas 
ieinteresētās puses.

Dinamiska mūzika var piešķirt video īpašu ritmu. Izmantojot videoklipa skaņas 
un mūziku, uzmanieties ar autortiesībām (sadaļā “Kā rīkoties ar autortiesībām 
un atļaujām?” sniegts vairāk informācijas par to).

Svarīga lieta, ko apsvērt, ir video garums. Saskaņā ar video 
mārketinga kritērijiem, 56 % no visiem 2017. gadā publicētajiem 
videoklipiem ir īsāki par 2 minūtēm. Pievienojieties vairākumam 
un veidojiet savu video īsu! Tas atmaksāsies, jo līdz 2 minūtēm ilgi 
videoklipi izraisa vislielāko iesaistīšanos. Saskaņā ar 2017. gada 
video mārketinga statistiku 65 % cilvēku, kas noskatās pirmās trīs 
video sekundes, skatīsies vismaz 10 sekundes, un 45 % skatīsies 
30 sekundes. Nodrošiniet, lai stāsta “āķis” parādītos video sākumā. 

“Cik ilgam vajadzētu būt video?” – šis jautājums kļūs īpaši svarīgs, ja plānojat 
ciešāk sadarboties ar savu auditoriju video platformās. Ideāls video garums 
“Instagram” ir 30 sekundes, “Twitter” – 45 sekundes, “Facebook” – 1 minūte, bet 
“YouTube” – 2 minūtes. Vērts zināt, ka, piemēram, “Facebook” 95 % video tiek 
skatīti bez skaņas. Nodrošiniet, lai videoklipā redzamā ziņa ir saprotama, nedzirdot 
nevienu vārdu, un/vai apsveriet subtitru sagatavošanu.

Videoklipa koplietošana
Lai varētu koplietot videoklipu ar savu IAM stāstu, jums būs jāizvēlas ar Pasaules 
bibliotēku karti saderīgs video glabāšanas pakalpojuma sniedzējs. Šobrīd tajā 
iespējams atainot videoklipus, kas atrodas “YouTube” un “Vimeo”. Informējiet 
mūs, ja jūs nevarat tos izmantot, un mēs izpētīsim, vai Pasaules bibliotēkas kartes 
platforma ir saderīga ar citiem video glabāšanas pakalpojumiem.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_hosting_services
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_hosting_services
https://www.vidyard.com/blog/video-marketing-statistics-2018/
https://www.vidyard.com/blog/video-marketing-statistics-2018/
https://buffer.com/resources/social-media-video-marketing-statistics#3
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
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Kā rīkoties ar autortiesībām un atļaujām 
Stāstu sagatavošana lietošanai un 
atkārtotai izmantošanai
IFLA atbalsta plašu visas pasaules iedzīvotāju piekļuvi informācijai 
un zināšanām neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, 
finansiālajiem vai citiem apstākļiem. Tādēļ IFLA valde ir pieņēmusi 
lēmumu par Creative Commons licences Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0) izmantošanu, kur vien iespējams, lai padarītu IFLA saturu 
plaši pieejamu. Mērķis ir veicināt pēc iespējas plašāku informācijas 
un materiālu pieejamību un atkārtotu izmantošanu.

Lai varētu iekļaut stāstu Pasaules bibliotēku kartē, jums būs 
jāvienojas par licences CC BY 4.0 pievienošanu savam IAM stāstam, 
tajā skaitā – par visiem mediju materiāliem (attēliem un videoklipiem), 
kas tiks iesniegti.

Creative Commons licence Attribution 4.0 International (CC 
BY 4.0) – ko tas nozīmē?
Izmantojot kādu no Creative Commons (CC) licencēm, licences devējs (autors 
vai radītājs) piešķir sabiedrībai atļauju izmantot licencēto materiālu saskaņā ar 
noteiktiem noteikumiem un nosacījumiem. Starptautiskā licence CC BY 4.0 dod 
tiesības darbu izplatīt, remiksēt, pārmainīt un izmantot par pamatu citam darbam, 
tajā skaitā komerciālos nolūkos, ja vien tiek norādīts oriģinālā darba autors. Šī 
licence ir ieteicama, lai maksimāli izplatītu un izmantotu licencētus materiālus. 

Saskaņā ar IFLA vispārējo politiku, jūsu IAM stāsts tiks publicēts Pasaules 
bibliotēku kartē ar licenci CC BY 4.0. Tas nozīmē, ka jūs atļausiet citiem cilvēkiem 
izmantot jūsu stāstu (tekstu un attēlus) šādos divos veidos:

• koplietot – kopēt un izplatīt materiālu jebkurā formā vai formātā;

• pielāgot – remiksēt, pārveidot un veidot materiālus jebkuram mērķim, pat 
komerciālam.

Neskatoties uz to, jūs saglabājat dažas morālās tiesības – piemēram, ja jūsu 
stāstā tiek veiktas izmaiņas, tad tās nedrīkst attiecināt uz jums. 

Ko darīt, ja stāstā tiek izmantoti citu cilvēku materiāli? – 
Autortiesības un citi jautājumi
Sagatavojot savu IAM stāstu, jums būs jādomā par to, kam pieder autortiesības 
uz oriģinālajiem darbiem (fotoattēliem vai videoklipiem), kurus vēlaties iekļaut 
savā stāstā, kā arī noskaidrot, vai šajos fotoattēlos vai videoklipos iekļautajiem 
cilvēkiem nav iebildumu pret to, ka viņi būs redzami jūsu materiālā.

  Creative Commons (CC) licence ir viena no vairākām publiskām autortiesību 
licencēm, kas ļauj bez maksas izplatīt ar autortiesībām aizsargājamus darbus. CC 
licence tiek izmantota, ja autors vēlas dot cilvēkiem tiesības dalīties, izmantot 
un pārveidot savu radīto darbu. CC nodrošina elastību autoriem (piemēram, 
viņi var izvēlēties atļaut tikai nekomerciālu sava darba izmantošanu) un aizsargā 
cilvēku tiesības izmantot vai izplatīt citu autoru darbus bez bažām par autortiesību 
pārkāpšanu, ja vien viņi ievēro nosacījumus, kas norādīti licencē, ar kuru autors izplata 
darbu.

Ir vairāki CC licenču veidi. Licences atšķiras ar kombinācijām, kas nosaka izplatīšanas 
noteikumus. Sākotnēji, 2002. gada 16. decembrī, tās publicēja Creative Commons, 
ASV bezpeļņas sabiedrība, kas dibināta 2001. gadā. Ir bijušas piecas licenču 
komplektu versijas – numurētas no 1.0 līdz 4.0. No 2017. gada jūlija jaunākais licenču 
komplekts ir 4.0.

Darbu, kas licencēts saskaņā ar Creative Commons licenci, reglamentē aktuālie 
autortiesību likumi. Tas ļauj Creative Commons licences piemērot visiem darbiem, 
kas ietilpst autortiesību aizsardzībā, tajā skaitā tādiem darbiem kā grāmatas, spēles, 
filmas, mūzika, raksti, fotogrāfijas, emuāri un tīmekļvietnes.

  Autortiesības ir oriģinālu darbu (piemēram, literāru, mūzikas, vizuālu, audiovizuālu 
vai citu intelektuālu darbu) autoriem vai radītājiem piešķirts aizsardzības veids. 
Tas nozīmē, ka tikai darba autoram vai radītājam ir tiesības veikt kādu no šādām 
darbībām vai ļaut citiem cilvēkiem veikt kādu no tām: izgatavot darba kopijas, izplatīt 
darba kopijas, publiski uzstāties ar darbu, publiski demonstrēt darbu, veikt tajā 
pielāgojumus, izmaiņas vai kā citādi no jauna izmantot darbu. Kopumā ikvienam ir 
aizliegts ar jebkuru darbu veikt kādu no iepriekš minētajām darbībām, ja vien autors 
nav devis atļauju (izmantošana var būt atļauta saskaņā ar autortiesību izņēmumiem 
un ierobežojumiem).

https://creativecommons.org/licenses/
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license
https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
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Attēli
Mēs iesakām izmantot pašu uzņemtas fotogrāfijas, lai parādītu savu pasākumu, 
projektu vai programmu. Tomēr daudzos gadījumos tas nebūs iespējams. Ja jums 
ir šāds gadījums, tad ir jālūdz fotogrāfa atļauja izmantot atlasītos fotoattēlus 
un jāpaskaidro, ka tie tiks publicēti tiešsaistē ar licenci CC BY 4.0 (saskaņā ar 
iepriekš aprakstītajiem nosacījumiem). Šāda izmantošana neatņem fotogrāfa paša 
tiesības. To darot, jums būs jānorāda, kuri darba elementi nepieder jums.

Šajā gadījumā Pasaules bibliotēku karte norādīs autoru/radītāju, ierakstot 
autora/radītāja vārdu, fotogrāfijas nosaukumu un autortiesību informāciju (ja 
nepieciešams).

Fotografēto cilvēku atļaujas
Lielākajā daļā valstu nav aizliegts fotografēt cilvēkus publiskās vietās, tomēr jums 
ir jāapsver iespēja lūgt šo cilvēku atļauju, īpaši, ja fotoattēlā redzamās personas 
būs identificējamas, un jo īpaši, ja plānojat publicēt šos fotoattēlus, tajā skaitā – 
tiešsaistē. Īpaši sensitīva situācija ir, ja fotografējat bērnus, tādā gadījumā jums ir 
jāapsver iespēja lūgt vecāku vai aizbildņu atļauju.

Mēs iesakām noskaidrot, kādi ir jūsu valstī spēkā esošie tiesību akti, un attiecīgi 
rīkoties.

 Padomi par to, kā lūgt atļauju uzņemt attēlu

How to ask strangers for permission to photograph them (Kā lūgt svešiniekiem atļauju 
viņus fotografēt)

10 tips on how to ask permission to take photos of people (10 padomi, kā lūgt atļauju 
fotografēt cilvēkus)

Videoklipi
Tas pats attiecas uz videoklipiem, kurus izvēlēsieties, lai pievienotu stāstam. 
Centieties izvēlēties tādus videoklipus, kas licencēti tā, lai tos drīkstētu maksimāli 
izplatīt.

Ja pastāv videoklipi, kas ir licencēti citādi nekā ar CC BY 4.0, iesakām apspriesties 
ar video autoriem/radītājiem par iespēju šo licenci piešķirt. Ja tas nav iespējams, 
jāievēro Creative Commons vadlīnijas par trešo pušu satura iekļaušanu.

Ja veidojat videoklipu īpaši IAM stāstam Pasaules bibliotēku kartē, pārliecinieties, 
vai tas atbilst nosacījumiem, kas ļauj to licencēt saskaņā ar CC BY 4.0 (piemēram, 
ja mūzikas darbs, kuru vēlaties izmantot kā skaņu celiņu savā videoklipā, ir 
aizsargāts ar autortiesībām, jums ir jālūdz tā autora/radītāja atļauja, lai to 
drīkstētu publicēt tiešsaistē).

Pasaules bibliotēku karte norādīs video autoru/radītāju, ierakstot autora/radītāja 
vārdu, video nosaukumu un autortiesību informāciju (ja nepieciešams).

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking/Creators/Marking_third_party_content
https://www.wikihow.com/Ask-Strangers-for-Permission-to-Photograph-Them
https://keepsnap.com/blog/post/how-to-take-pictures-of-people
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking/Creators/Marking_third_party_content
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Kā ievietot stāstu Pasaules 
bibliotēku kartē

IFLA Pasaules bibliotēku karte ir vienota platforma, kas nodrošina 
piekļuvi IAM stāstiem, kuri parāda, kā dažādu valstu bibliotēkas 
veicina IAM un kalpo kā partneri vietējo attīstības vajadzību 
apmierināšanā.

Šī sadaļa palīdzēs jums iepazīties ar jūsu stāsta iesniegšanas 
praktiskajiem soļiem.

Iesniegšana
IAM stāstu iesniegšana notiek, izmantojot elektronisko iesniegšanas 
veidlapu. Iesnieguma aizpildīšana neaizņems ilgu laiku, ja saturs ir iepriekš 
sagatavots, ieskaitot sagatavotu stāstījumu, attēlus, videoklipus un saites uz 
papildinformāciju.

Lai labāk sagatavotos, izmantojiet sadaļā “Kā izstāstīt stāstu” pievienoto 
kontrolsarakstu.

Iesnieguma veidlapas aizpildīšana
Iesniegums jāaizpilda angļu valodā.

IAM stāsta iesniegums sastāv no 5 daļām.

1. Līdzautora identifikācija

Jānorāda, kura organizācija iesniedz savu stāstu. Organizācijas nosaukums vēlāk 
tiks iekļauts Pasaules bibliotēku kartes līdzautoru saraksta lapā.

Jānorāda galvenā kontaktpersona un tās e-pasta adrese. Pasaules bibliotēku 
kartes komandai nepieciešams piefiksēt kontaktpersonu, ar kuru tā varēs 
sazināties stāsta kūrēšanas gaitā, gatavojot stāstu publicēšanai tiešsaistē.

2. Stāstījums

Šī daļa sastāv no jūsu stāsta nosaukuma un aprakstošās daļas, kā arī IAM 
uzskaitījuma. Jums būs jāizvēlas IAM – varat izvēlēties līdz pat 3 atbilstošiem IAM.

Nosaukumā jābūt ne vairāk par 140 vārdiem un aprakstā – ne vairāk par 500 
vārdiem.

3. Attēli

Šī ir vieta, kur augšupielādēt attēlus, kas attiecas uz stāstu.

Sagatavojiet savu fotoattēlu nosaukumus, norādot savu valsti, stāsta 
nosaukumu (ietverot pirmos trīs vārdus no nosaukuma) un attēla numuru 
(Valsts_StāstaNosaukums_AttēlaNumurs.jpg – piemēram, Colombia_
MobileLibrariesFor_1.jpg).

Iesniegums izveidots tā, lai varētu augšupielādēt failus JPG, JPEG un PNG formātā.

Tas izveidots arī tā, lai varētu augšupielādēt attēlu failus, kuru apjoms nepārsniedz 
200 KB. Ja jūsu attēli ir lielāki, tos būs nepieciešams optimizēt tīmeklim (sk. 
ieteikumus, kā to izdarīt).

Kad augšupielādēsiet attēlus, jums tiks lūgts pievienot metadatus par katru attēlu. 
Tas ietver faila nosaukumu, attēla nosaukumu, foto autoru un licenci.

  Radušies jautājumi vai nepieciešama palīdzība, iesniedzot informāciju? 
Lūdzam sazināties ar Pasaules bibliotēku kartes komandu, rakstot librarymap@ifla.org

https://www.surveygizmo.com/s3/4053281/SDG-story-submission
https://www.surveygizmo.com/s3/4053281/SDG-story-submission
https://librarymap.ifla.org/datacontributors
https://www.abetterlemonadestand.com/optimizing-images-for-web/
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Kā tas izskatīsies?
Labs stāsts var tikt izmantots dažādos kontekstos. Pasaules bibliotēku kartē iekļautie stāsti tiks prezentēti šādā veidā:

Valsts,
atbilstošais/-ie IAM

Video

Attēls/-i

Nosaukums

Papildinformācija

Stāstījums
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4. Videoklipi

Šī ir vieta, kur ievietot saites un metadatus par videoklipiem, kas attiecas uz 
stāstu. Tās var būt saites uz “YouTube” vai “Vimeo”.

Iepriekš sagatavojiet videoklipa URL (kopējiet saiti no jūsu video glabāšanas 
vietnes) un metadatus. Tas ietver video nosaukumu, autoru un licenci.

5. Papildinformācija

Šī ir vieta, kur uzrādīt saites uz papildinformāciju, kas saistīta ar stāstu. 
Papildinformācijai jāietver 3–5 saites uz avotiem un informāciju par aprakstīto 
darbību, piemēram, saite uz tīmekļvietni, sociālajiem medijiem, ziņām presē utt.

Ja ir nepieciešama vieta detalizētam pasākumu aprakstam, lūdzu, izmantojiet šo 
sadaļu, lai saistītu papildinformāciju, kas ir publicēta citur, ar jūsu stāstu Pasaules 
bibliotēku kartē.

Esiet gatavi kopēt/ielīmēt URL no interneta pārlūkprogrammas, kā arī dot 
nosaukumu katrai papildinformācijas saitei.

Stāsta valoda
Stāsts dzimtajā valodā ir spēcīgs līdzeklis, lai sazinātos ar lēmumu pieņēmējiem 
vietējā vai valsts līmenī. Tas pats stāsts angļu valodā var tikt izmantots visā 
pasaulē – bibliotēku interešu pārstāvji, strādājot pie aizstāvības mērķiem, ar šādu 
stāstu palīdzību var labāk pamatot savu argumentāciju.

Pasaules bibliotēku kartē iespējams publicēt stāstus angliski vai jebkurā citā 
valodā pēc jūsu izvēles. Visi stāsti pēc noklusējuma jāiesniedz angļu valodā. 
Papildus jūs varat izlemt, vai vēlaties, lai jūsu stāsts tiktu publicēts arī citā valodā, 
piemēram, valodā, kas visbiežāk tiek izmantota jūsu valstī. Tādā gadījumā pēc 
tam, kad angļu valodas versijas kūrēšana būs pabeigta, jums būs jāsagatavo 
stāstījuma un metadatu informācija dzimtajā vai jebkurā citā jūsu izvēlētajā 
valodā.

Kūrēšana
Pēc saņemšanas visus stāstus kūrēs Pasaules bibliotēku kartes komanda, kas 
pārskatīs, vai stāstījuma un vizuālie elementi, tajā skaitā svarīgie elementi, kas 
ietver pārliecinošu digitālo stāstu, atbilst minimālajām prasībām, kas noteiktas 
katrai stāsta daļai.

Kurators sazināsies ar jums nedēļas laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Stāsta kūrēšana var aizņemt īsāku vai ilgāku laiku atkarībā no tā, vai stāsts 
atbilst vadlīnijām, kas aprakstītas sadaļā “Kā izstāstīt stāstu – pārliecinošu, 
uz pierādījumiem balstītu stāstu sastāvdaļas”, kā arī jūsu pretimnākšanai un 
atsaucībai kūrēšanas procesa laikā.

Var tikt izteikts lūgums pievienot papildinformāciju stāstam un/vai mainīt 
stāstījuma un/vai vizuālo materiālu.

Kad būs panākta vienošanās par galīgo tekstu angļu valodā un vizuālajiem 
materiāliem, ja vēlēsieties pievienot stāsta tulkojumu dzimtajā vai jebkurā citā 
jūsu izvēlētā valodā, jums tiks lūgts iesniegt tulkojumu, izmantojot atsevišķu 
veidlapu.

Kūrēšana tiek uzskatīta par pabeigtu, kad ir saņemts tulkojums vai ir saskaņota 
galīgā versija angļu valodā (ja iesniedzējs nevēlas pievienot tulkojumu).

Publicēšana
Pirms stāsts tiek publicēts Pasaules bibliotēku kartē, iesniedzējam jāaizpilda 
Līdzautora atļauju veidlapa, kurā jānorāda:

• piekrišana, ka IFLA publicē iesniegto IAM stāstu Pasaules bibliotēku kartes 
tīmekļvietnē;

• atļauja pieminēt jūsu organizācijas ieguldījumu Pasaules bibliotēku kartes 
Līdzautoru lapā.

Kad būs saņemta aizpildīta Līdzautora atļauju veidlapa, stāsts tiks ieplānots 
augšupielādei Pasaules bibliotēku kartē.

Tā kā Pasaules bibliotēku kartē pastāvīgi tiek pievienoti jauni stāsti, laiks, kas 
vajadzīgs, lai kūrētu stāstu, var atšķirties. Jāparedz vismaz viens mēnesis, pirms 
stāsts tiks publicēts Pasaules bibliotēku kartē.
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Stāsti – kopienas iesaistes 
un interešu aizstāvības 
instrumenti
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Kā izstāstīt stāstu
Stāsti – kopienas iesaistes un interešu 
aizstāvības instrumenti

Stāsti var motivēt, pārliecināt un iedvesmot citus rīkoties. Kā teicis 
radošuma pētnieks Mets Finčs (Matt Finch) – “Bibliotēkām stāstu 
veidošana nozīmē iedvesmas dzirksts noķeršanu un ļaušanos, lai 
tā vada turpmākajā ceļā. Kopā mēs radām jaunas idejas, veidojam 
attiecības un nodrošinām ilgtspējīgu sabiedrības iesaistīšanos.”

Stāsti var veicināt pārmaiņas. Mēs izmantojam stāstus, aizstāvot bibliotēku 
intereses, jo stāsti palīdz veicināt izpratni, mainīt attieksmi un mobilizēt. Tie mūs 
tuvina mūsu mērķiem – izglītojot kopienas un lēmumu pieņēmējus, informējot par 
bibliotēku darbu un nodrošinot līdzekļus, kas ļauj mūsu institūcijām strādāt lietotāju 
labā.

Kopīgojot savu stāstu, lai atbalstītu kādu lūgumu (piemēram, piesakoties projekta 
finansējumam, lai ieviestu jaunu bibliotēkas pakalpojumu vai programmu), jūs 
“piešķirat balsi” kopienai. Jūsu kopienas izaicinājumi un vajadzības kļūst reālas un 
taustāmas – tās vairs nav abstraktas. Kad jūs kopīgojat savu stāstu ar lēmumu 
pieņēmējiem, tas ne tikai palīdz viņiem saprast, kā viņu lēmumi ietekmē cilvēku 
dzīvi, bet arī ļauj viņiem saprast jūsu bibliotēkas ieguldījumu kopienas problēmu 
risināšanā un pārmaiņu veikšanā.

Šī rokasgrāmata galvenokārt paredzēta, lai atbalstītu stāstu veidošanu par 
bibliotēku ieguldījumu ceļā uz ANO “Dienaskārtību 2030”, taču šeit paustās 
pārliecinoša stāsta veidošanas idejas un principus var piemērot bibliotēku interešu 
aizstāvībai arī jebkurā citā veidā. Smelieties iedvesmu sadaļā “Kā izstāstīt stāstu”.

Nevilcinieties – izstāstiet savu stāstu!
 Kopīgojot Pasaules bibliotēku kartē augšupielādētos IAM stāstus sociālajos 

medijos, pievienojiet tēmturus #SDGs, #WorldLibraryMap, #StoriesThatMatter, 
#Lib4Dev.

https://princh.com/elements-to-consider-when-creating-a-voice-for-the-library-matt-finch/#.Wo1MuufTXmH
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Kontrolsaraksts
Kontrolsaraksts palīdzēs sagatavoties stāsta iesniegšanai Pasaules bibliotēku 
kartē.

Izmantojiet kontrolsarakstu, lai pārskatītu, vai stāsta izklāsta un vizuālie elementi 
ietver visas būtiskās sastāvdaļas un atbilst minimālajām prasībām, kas noteiktas 
katrai stāsta daļai.

 � Nosaukums atspoguļo to, par ko ir stāsts, un kā tas ir saistīts ar izraudzītajiem IAM.

 � Nosaukums ir ne vairāk kā 10 vārdu garš.

 � Aprakstā ir sniegta atbilde uz to, kāpēc tika īstenots pasākums, projekts vai 
programma (kopienas problēmu vai uzdevumu apraksts).

 � Apraksts satur atbildi uz jautājumu, kas, ko, kā un kad darīja (īsi, kodolīgi 
aprakstīts pakalpojums, pasākums, projekts vai programma).

 � Aprakstā ir iekļauti daži kvantitatīvie dati un/vai kvalitatīvie pierādījumi par 
pakalpojuma, pasākuma, projekta vai programmas ietekmi uz cilvēkiem vai 
sabiedrību.

 � Aprakstā ir paskaidrots, kā pakalpojums, pasākums, projekts vai programma 
dod ieguldījumu izvēlētajos IAM un palīdz īstenot attīstības vajadzības.

 � Aprakstā ir vismaz 350 vārdi (bet ne vairāk par 500 vārdiem).

 � Stāstam pievienots vismaz viens attēls vai videoklips.

 � Attēlos/videoklipos redzamie cilvēki ir informēti un piekrīt, ka šie materiāli tiks 
publicēti tiešsaistē.

 � Es saprotu licences CC BY 4.0 nosacījumus un piekrītu piešķirt licenci CC BY 
4.0 savam stāstam.

 � Lietojot savus fotoattēlus, ir izmantota licence CC BY 4.0. Lietojot citu autoru 
fotoattēlus, ir lūgta atļauja tos publicēt darbā, kas licencēts saskaņā ar CC 
BY 4.0, un, ja nepieciešams, ir iekļauta visa nepieciešamā licencēšanas 
informācija (tajā skaitā fotogrāfa vārds un attēla nosaukums).

 � Lietojot savus videoklipus, ir izmantota licence CC BY 4.0. Lietojot citu autoru 
videoklipus, ir lūgta atļauja tos publicēt darbā, kas licencēts saskaņā ar CC 
BY 4.0, un, ja nepieciešams, ir iekļauta visa nepieciešamā licencēšanas 
informācija (tajā skaitā videomākslinieka vārds un klipa nosaukums).

Piezīmes
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Atsauces
Šajā sarakstā ir iekļauti visi avoti, kas minēti izdevumā  
“Bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības mērķi – 
stāstu veidošanas rokasgrāmata”. Jūs atradīsiet 
daudzus papildinformācijas avotus par rokasgrāmatā 
aplūkotajām tēmām, kā arī tīmekļavietnes un 
platformas, kas nodrošina piekļuvi bezmaksas 
resursiem vai rīkiem, kurus jūs varētu izmantot, 
veidojot savu digitālo stāstījumu.

Atsauces ir uzskaitītas tādā secībā, kādā tās minētas 
rokasgrāmatā.
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