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Akcijas koncepts:
Latvija pievienojās globālajai akcijai 2010. gadā, organizējot akciju Pasaule t@vā bibliotēkā – izzinot
dažādas pasaules valstis – to kultūru, literatūru – tika organizētas stāstu pēcpusdienas, ceļotāju stāsti,
kulinārija, dziesmas, zīmējumi. Akcijā piedalījās 30 bibliotēkas no visas Latvijas, viņu devums tika
apkopots virtuālajā kartē, ar kuru iepazinušies lieli un mazi skatītāji gan Latvijā, gan arī ārpus tās.
Turpinot labi aizsākot praksi pasaules izzināšanā, kopā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju šobrīd
aicinām bibliotēkas pievērsties UNESCO Pasaules mantojuma izzināšanai, to salīdzinot ar Latvijas
kultūras un dabas vērtībām. Īpaši jāuzsver, ka tieši 2012.gadā aprit 40 gadi Pasaules mantojuma
konvencijai, kas paredz, ka katra dalībvalsts savā teritorijā veicina vērtību apzināšanu, izpēti, saglabāšanu
un popularizēšanu, t.sk. mudinot ieraudzīt vietējās vērtības kopsakarībā ar citām pasaules nozīmes
vērtībām.
Akcijas ietvaros bibliotēkas tiek aicinātas rīkot dažādus pasākumus, kas mudinātu ne tikai bērnus un
jauniešus, bet arī pieaugušos iegūt izpratni par pasaules un Latvijas kultūras un dabas mantojumu, kā arī
veicinātu plašākas sabiedrības līdzdarbību bibliotēkas vides veidošanā.
Akcijas gaita:
Esam gandarīti, ka akcijai ir pieteikušās 85 bibliotēkas, veltot pasākumus tādām Latvijā unikālām
vērtībām, kā Daugavas loki, Suitu kultūrtelpa, Slīteres Nacionālais parks, Pokaiņu mežs, Lubāna ezers,
Kuldīgas vecpilsēta u.c., tos salīdzinot ar Vahavu Austrijā, Kihnu salu, Belovežas gāršu, Stounheidžu,
Baikāla ezeru un Briges vecpilsētu. Bibliotēku pieteiktie pasākumi tāpat kā to atspoguļojums ir un būs
meklējams www.stastubibliotekas.com, kas ir UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” mājas lapa.
Mēs sagaidām, ka tuvākajā laikā tiks organizēti interesanti un aizraujoši pasākumi, kas ne tikai stāstīs par
pasaules mantojuma vietām, bet ļaus mums labāk paskatīties pašiem uz sevi un novērtēt tās bagātības,
kas atrodas mums līdzās. Bibliotēkas šajā ceļā ir lielisks ceļabiedrs, jo tieši bibliotēkās ir iespējams
grāmatās un citos uzziņas krājumos rastās zināšanas pārvērst radošā darbībā. Jūsu rīcībā ir 2 mēneši
aktivitāšu organizēšanai, kā arī viens mēnesis informācijas apkopošanai, lai maija beigās mēs kopā varētu
nosvinēt akcijas noslēgumu.
Esam pateicīgi arī akcijas atbalstītājiem – Izglītības un zinātnes ministrijai, Latviešu valodas aģentūrai,
Latvijas Pašvaldību Savienībai, „Latvijas Radio1”, „Latvijas Avīzei”, Apgādam „Lielvārds” un „Microsoft
Latvia” un ceram, ka kopā mums izdosies ne tikai atspoguļot un atbalstīt akcijas norises bibliotēkās, bet
arī celt un izkopt nacionālo pašapziņu.

Rezultāti:
Akcija norisināsies līdz 2012. gada 21. maijam, kad visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā kultūras
daudzveidības diena dialogam un attīstībai. Plānojam, ka akcijas beigās sanāksim visi kopā, lai dalītos ar
stāstiem un atklājumiem, organizējot kopīgu izstādi. Izstādes veidotāji būsim mēs paši un tāpēc jau
šodien mēs nodosim Jūsu rīcībā stendus, kas tapuši apgādā “Lielvārds” un kuriem ir izveidots tikai
ietvars, bet tas, kādi stāsti un kā uz tā tiek izvietoti ir jūsu pašu ziņā. Mūsu lūgums būtu, lai apskatoties
uz tiem, ikviens akcijas dalībnieks, kā arī visi citi interesenti uzzinātu, kāds ir bijis izziņas process
salīdzinot jūsu izvēlētās pasaules mantojuma vietas ar Latvijas kultūras un dabas vērtībām, ko vērtīgu, jo
īpaši par sev tuvajām vietām esiet atklājuši un uzzinājuši.
Man šeit gribētos citēt akcijas patrona Andra Vilka vārdus –“ Pasaules ceļi, pasaules brīnumi mūs neved
prom, tie ved mūs mājās!”
Akcijas koordinatore ir Ilze Cilipāne, savukārt kolēģi no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Jums var
palīdzēt izvēloties Pasaules mantojuma vietas, kā arī uzzinot, kas tās īsti ir. Tieši tāpēc man ir prieks
aicināt Dagniju Baltiņu, UNESCO LNK ģenerālsekretāri pastāstīt un varbūt arī parādīt, kas ir Pasaules
mantojuma vietas, kāda ir to nozīme un saistība ar Pasaules mantojuma konvenciju, kas šogad atzīmē 40
gadadienu.

