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Kas ir UNESCO?
UNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācija

Specializēta Apvienoto Nāciju organizācijas aģentūra, 
kuras misija ir sniegt ieguldījumu miera veicināšanā, 
nabadzības izskaušanā, ilgtspējīgas attīstības 
sekmēšanā un starpkultūru dialoga veidošanā ar 
izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un 
informācijas palīdzību



UNESCO būtība
Miera ideju īstenošana caur cilvēces intelektuālo un 
morālo solidaritāti

Nevis «svešais» un «savējais», bet visai cilvēcei 
kopīgas, vienlīdz svarīgas un saglabājamas vērtības

Starpkultūru dialogs un sapratne



UNESCO tematiskie indikatori kultūras jomai 
Dienaskārtībā 2030



ZINĀŠANAS UN 
PRASMES



Projekts “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga 
attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”

• Piecu semināru cikls: Rīga, Zemgale, Kurzeme, Vidzemes, Latgale 
(2019.-2020.g.)

• Publikācija par Latvijas bibliotēku pieredzi IAM īstenošanā (2021. g.)

http://www.bibliotekari.lv/?p=10235#more-10235



Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana 
muzejos un bibliotēkās

• Mērķis: stiprināt muzeju un bibliotēku 
lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 
ieviešanā

• Aktivitātes: vietēja un starptautiska 
mēroga nozaru ekspertu priekšlasījumi un 
praktiskas darbnīcas

• Rezultāti: konferences Secinājumi un 
jaunu partnerību veidošana

https://baltic-museums-libraries-sdg.lnb.lv/

Dizains: Tatjana 
Raičiņeca



IEKĻAUŠANA UN 
LĪDZDALĪBA



Projekts «Zenit stāsti»

• Mērķis:  satuvināt paaudzes, mazināt 
plaisu starp kopienām un veicināt 
piederības sajūtu Latvijai

• Aktivitātes: 3 ievadsemināri, tikšanās ar 
antropoloģi, 6 stāstu pēcpusdienas 
Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā

• Rezultāti: 53 rakstiski stāsti, kolekcijas 
zudusilatvija.lv papildināšana

Foto: pasākums Liepājas Centrālajā zinātniskajā 
bibliotēkā (2020)



Projekts «Zenit stāsti»



KULTŪRA UN 
ILGTSPĒJĪGA 
ATTĪSTĪBA



UNESCO LNK tīkls „Stāstu bibliotēkas” 
• Izveidots 2009. gadā ar mērķi veicināt nemateriālā kultūras 

mantojuma, jo īpaši stāstniecības, saglabāšanu un tālāk nodošanu 
caur neformālo izglītību.

• Tīklā darbojas 32 Latvijas bibliotēkas, regulāri rīkojot stāstu 
stāstīšanas pasākumus, kā arī aktīvi iesaistoties UNESCO LNK 
organizētās aktivitātēs.



• Stāstniecība uzlūkota gan kā kultūras mantojuma daļa, gan 
metode sabiedrības saliedēšanai.

• Tīklā tiek izcelta bibliotēkas loma vietējā kultūras mantojuma 
saglabāšanā, kopienas stiprināšanā, kā arī informācijas un 
zināšanu pieejamības nodrošināšanā.




