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Turbulences pasaules politikā

Turbulent times in international arena

Demokrātija var gūt panākumus vien tad, ja tie, kuriem pieder
izvēle, būs gatavi to izdarīt gudri.
Tādēļ galvenais demokrātijas sargs ir izglītība.
Democracy cannot succeed unless those who express their choice are
prepared to choose wisely.
The real safeguard of democracy, therefore, is education.

/Franklin D. Roosevelt/

Nacionālā drošības koncepcija (2015‐)
National Security Concept issued by the Parliament (Saeima) in 2015
Jāpievērš īpaša uzmanība sabiedrības izglītošanai par to, kā atšķirt objektīvu
informāciju no dezinformācijas un propagandas, tādā veidā veicinot iedzīvotāju
kritisko domāšanu un spēju analizēt, vērtēt un atpazīt pret to īstenotās informatīvās
ietekmes aktivitātes, kas mērķtiecīgi grauj uzticību valstij un tās īstenotajai politikai.
There is a crucial need to educate the general public about how to distinguish between
credible information and fake news or propaganda thus encouraging them to exercise some critical
thinking, enabling them to analyze, to judge and to recognize any activities that by use of
information would aim at destroying their trust and loyalty to their state and its policies.

Latvijas Nacionālā bibliotēka
The National Library of Latvia
Mūsu mērķis ir kalpot sabiedrībai ar:
• brīvu piekļuvi informācijai,
• kvalitatīviem izglītojošajiem pasākumiem,
nolūkā stiprināt gudru, veiksmīgu un
prasmīgu pilsonisko sabiedrību

Our mission is to serve society by:
• Free access to unfeigned information
• Organizing quality education events
• Exercise intelligence, adroitness and capability

LNB Izglītojošās darbības stratēģija 2017‐2021
NLL Educational strategy 2017‐2021
Medijpratība
Media literacy

Drošība virtuālajā vidē
Online safety

Informācijpratība
Information literacy

Pilsoniskās prasmes
Civic literacy

Zināšanu
sabiedrības
attīstība
Knowledge
society
Digitālā bibliotēka
Digital library

Izglītojošie resursi
Educational resources

Bibliotēku, muzeju un arhīvu
sadarbība
Libraries, archives & museums
cooperation

Lasīšanas attīstība un nākotne
Trends shaping the future of
reading

Lielās un mazās
Gaismas pilis

Lasīšanas
veicināšana

Librarianship
enhancement

Reading
promotion

Izglītota, domājoša,
rīcībspējīga
sabiedrība

Finanšpratība
Financial literacy

Kopīgā vēsture – dzimtas, likteņi un
vietas

Ekonomikas un
labklājības
izaugsme

Piederības sajūta
Latvijai

Shared history – roots, places &
spaces

Sense of
belonging and
responsibility

Nurturing growth
of economics and
public welfare

Nacionālā identitāte un
kultūrtelpas daudzveidība
National identity & cultural
diversity

Grāmatniecība
Book studies

Uzņēmēju un akadēmiskās vides
tīklošanās
Academia‐business links

Ģimenēm draudzīga un norisēm
bagāta vide
Family friendly space

Capable, Intelligent
and Responsible
Society

Informācijas profesionāļu
izglītošana un atbalsts
Proffesional support

Karjerpratība
Career literacy

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
Reading promotion events

Kultūras kanons
Latvian Cultural Canon

Sabiedrības izpratne par inovāciju
augsto pievienoto vērtību
Value through innovation
Nacionālā enciklopēdija
National Encyclopedia

Latviešu diaspora
Latvian diaspora

