
Πολιτικές δια βίου μάθησης στις δημόσιες βιβλιοθήκες της Λετονίας, 
κοινωνική συμμετοχή και ψηφιακός αναλφαβητισμός 

Ένα από τα χαρακτηριστικά στις σύγχρονες δημόσιες βιβλιοθήκες της Ρίγας και της Λετονίας είναι 
η πολυλειτουργικότητα. 0 τρόπος λειτουργίας των δημόσιων βιβλιοθηκών ορίζεται από τον Νόμο 
για Βιβλιοθήκες Λετονίας. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας μας προσπαθούν επίσης να 
ακολοθούν τις διεθνώς αποδεκτές αρχές όπως αυτές διατυπώνονται στο Μανιφέστο για δημόσιες 
βιβλιοθήκες (UNESCO), τη Διακήρυξη της Κοπενγάχης και το Μανιφέστο για το Διαδίκτυο (IFLA). 

Ιδεωδώς κάθε βιβλιοθήκη πρέπει να είναι να είναι σε θέση να λειτουργεί με βάση τις 
προαναφερόμενες συμφωνίες. Αυτό είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη μόνο στις μεγάλες 
βιβλιοθήκες οι οποίες έχουν κανονικές συλλογές, προσωπικό, χώρο, προσωπικό και πληροφορική 
υποστήριξη. Όμως και οι μικρότερες βιβλιοθήκες προσπαθούν να ανταποκριθούν στο αίτημα της 
πολυλειτουργικότητας. Οι βιβλιοθήκες εκείνες που παρέχουν στους αναγνώστες μόνο δανειστικά 
βιβλία και περιοδικά θεωρούνται ξεπερασμένες και απαρχαιωμένες. 
Σήμερα οι χρήστες των βιβλιοθηκών αναφέρουν σαν τον πιο σημαντικό λόγο επίσκεψης στη 
βιβλιοθήκη, τη δυνατότητα να λαμβάνουν εκτενείς πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα. Όλες οι 
υπηρεσίες στις βιβλιοθήκες της Λετονίας προσφέρονται δωρεάν. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα 
κοινωνικά στρώματα έχουν πρόσβαση στις δημόσιες βιβλιοθήκες. Η κοστολόγηση γαι τη χρήση 
του διαδικτύου ανταγωνίζεται τις τιμές του ιδιωτικού τομέα. Οι βιβλιοθήκες όμως προσπαθούν να 
πετύχουν δωρεάν παροχή υπηρεσιών του διαδικτύου όπως γίνεται στη Κεντρική Βιβλιοθήκη της 
Ρίγας. Για να εκπληρώσουν τις ανάγκες των αναγνωστών, οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να 
ακολουθήσουν τις επιταγές της δια βίου μάθησης. Για αυτό τον σκοπό υπάρχουν τοπικά, 
περιφερειακά και κρατικά κέντρα συνεχούς εκπαίδευσης που εγγυώνται την επαγγελματική 
εξέλιξη των βιβλιοθηκονόμων με διάφορα προγράμματα και έργα. Όμως βαθμιαία και οι 
αναγνώστες εκπαιδεύονται στις βιβλιοθήκες της Λετονίας, ειδικά σε θέματα πληροφορικής και 
διαδικτύου. 

Λειτουργίες των δημόσιων βιβλιοθηκών στη Λετονία σχετικές με τη δια βίου μάθηση 

1. Πληροφοριακό Κέντρο 

• συλλογή βιβλιοθήκης - διαφορετικοί προμηθευτές πληροφορίας (βιβλία, περιοδικές 
εκδόσεις, οπτικοακουστικό 
υλικό, βάσεις δεδομένων, διαδίκτυο) 

• πληροφορίες για το δήμο και το κράτος: εγγύηση για τη δημοκρατική κοινωνία 
• προεκλογικές και άλλες πολιτκές πληροφορίες που διατηρούν ουδέτερο χαρακτήρα 

(Ευρωπαϊκή Ένωση, NATO) 
• εμπορικές πληροφορίες 
• πληροφορίες για σπουδές 

2. Εκπαιδευτικό Κέντρο 

• με τη συλλογή του, το πληροφοριακό υλικό του και άλλες συλλογές, το κέντρο 
υποστηρίζει 
την επίσημη εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση και την προσχολική εκπαίδευση 

• χώρος για εκπαιδευτικές δραστηριότητες (διαλέξεις, μαθήματα εκμάθησης γλωσσών) 
• ανοιχτός και προσβάσιμος χώρος για θέματα πληροφορικής και διαδικτύου 

3. Πνευματικό Κέντρο 

• εκθέσεις 
• συναυλίες 
• συνάντηση με συγγραφείς, εκλαΐκευση της λογοτεχνίας 
• αναγνώσεις 
• προβολές VIDEO 
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4. Επικοινωνιακό Κέντρο 

ομάδες ερασιτεχνικής ενασχόλησης 
χώρος συζητήσεων 
κοινωνικές δραστηριότητες 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

5. Κέντρο Τοπικής Ιστορίας 

βάσεις δεδομένων για την ιστορία του τόπου και της ευρύτερης περιοχής 
συλλογές τοπικού ενδιαφέροντος 
εκλαΐκευση της περιοχής 

Για την εφαρμογή όλων αυτών των λειτουργιών, οι βιβλιοθήκες ολοένα και περισσότερο 
αναφέρονται στη σημασία της συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει, βιβλιοθήκες, 
ιδρύματα, σχολεία, δήμους και μεμονωμένα άτομα. 

Η συνεργασία αυτή εκτείνεται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
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