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IFLA yra visame pasaulyje bibliotekininkystės ir 
informacijos profesionalams atstovaujantis balsas 
 
 

Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija (IFLA) yra svarbiausia tarptautinė 

institucija, atstovaujanti bibliotekininkystės ir informacijos paslaugų bei jų vartotojų interesus. 

IFLA yra nepriklausoma, nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija, vienijanti daugiau nei 

1400 narių beveik 150-yje šalių. 
 
Mes dirbame tam, kad pasaulinei bendruomenei palengvintumėme prieigą prie informacijos ir 

kultūrinio paveldo šaltinių šioje greitai besikeičiančioje skaitmeninės ir spausdintos informacijos 

aplinkoje. Mūsų pagrindinės iniciatyvos apima prieigą prie skaitmeninio turinio, tarptautinę 

lyderystę, paslaugų centrą, kultūrinį paveldą ir daugiakalbystę. 
 
Mes geriname savo narių kompetenciją vykdydami profesines programas ir nustatome profesinės 

kompetencijos standartą rengdami rekomendacijas, standartų, publikacijų ir renginių ruošimą 

visame pasaulyje. 
 
IFLA, kaip pasaulinės bibliotekininkystės ir informacijos paslaugų organizacijos, statusas 
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ĮVADAS 

 
 
 

Globalioje informacinėje 
aplinkoje laikas skrieja 
greitai 
  
2010 m. visame pasaulyje perduodamos informacijos 

kiekis pirmą kartą viršijo 1 zetabaitą. Tikimasi, kad šis 

kiekis padvigubės kas dvejus metus1. Naujo skaitmeninio 

turinio, sukurto 2011 m., kiekis kelis milijonus kartų viršija 

turinį, esantį visose kada nors parašytose knygose2.  
Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos statistika rodo, kad per pastarąjį dešimtmetį 
interneto srautas išaugo 13.000%, o 2008-2011 metais 
buvo sukurta daugiau skaitmeninės informacijos nei per 
visą ankstesnę rašytinę istoriją3. 
 
Iki 2013 m. rugsėjo mėnesio pabaigos bus atidaryta 

nauja Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) duomenų 

saugykla Jutoje, JAV. Jos pajėgumai - iki 12 eksabaitų 

(12.000 petabaitų) informacijos. Palyginimui, norint 

saugoti visas bet kuria kalba kada nors parašytas 

knygas, prireiktų vos 400 terabaitų. 1 petabaitą sudaro 

1.000 terabaitų, taigi, tai sudarytų mažiau nei 1% NSA 

naujosios duomenų saugyklos talpos (0,0033%). 
 

Kas yra IFLA pranešimas 
apie tendencijas? 
 
Grynasis informacijos kiekis ir greitis, kuriuo ji yra kuriama 

internete yra vieni iš pagrindinių dalykų, aptariamų IFLA 

pranešime apie tendencijas. IFLA pranešimas apie 

tendencijas yra dvylika mėnesių trukusių konsultacijų su 

ekspertais ir suinteresuotomis šalimis, atstovaujančiomis  

įvairias disciplinas, rezultatas. Joje nagrinėjamos ir 

aptariamos naujos tendencijos naujoje informacinėje 

aplinkoje. Tai nėra nekintamas pranešimas. Tai 

dinamiškas ir besivystantis internetinių šaltinių paketas, 

skirtas bibliotekininkystės ir informacijos specialistams, 

papildantis trends.ifla.org. Internetinėje platformoje jau 

yra daug duomenų, kuriais bibliotekos gali naudotis, 

dalintis ir remtis, įskaitant esamų pranešimų apie 

tendencijas bibliografijos ir literatūros apžvalgą, 

ekspertų darbus ir diskusijų santraukas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IFLA pranešime apie tendencijas įvardijamos penkios 

svarbiausios tendencijos pasaulinėje informacinėje 

aplinkoje, apimančios prieigą prie informacijos, švietimą, 

privatumą, pilietinį dalyvavimą ir technologijų 

transformaciją. Nors aprašomos esamos ir galimai 

būsimos tendencijos, kurios charakterizuoja naują 

skaitmeninę paradigmą, tai nėra  bibliotekų ateities 

prognozė. 
 
Čia pasirodote Jūs. Tai, kaip bibliotekos vystysis 

siekdamos išlaikyti savo svarbą naujame informaciniame 

pasaulyje, galbūt yra aktualiausias klausimas, kurį 

šiandien sprendžia šios profesijos atstovai. 

 

Kaip prisijungti prie IFLA 
pranešimo apie 
tendencijas 
 
 
IFLA pranešimo apie tendencijas paskelbimas ir interneto 

platforma tėra tik diskusijos pradžia. Iki šiol, IFLA 

konsultavosi su ekspertais ne iš bibliotekininkystės srities 

siekdamos sužinoti jų požiūrį į tendencijas informacinėje 

aplinkoje. Dabar Jūsų eilė. 
 
Per kitus dvylika mėnesių mes bendrausime su IFLA 

nariais visame pasaulyje skleisdami informaciją ir 

papildydami pranešimą apie tendencijas. Mes padėsime 

jiems patiems rengti pasitarimus, diskusijų grupes, 

seminarus ir atlikti kitus veiksmus, kurie padės nustatyti ir 

aptarti aktualiausiasi jų regiono informacines tendencijas. 

Mes norime pamatyti šių regioninių diskusijų rezultatus 

internetinėje platformoje. Sieksime kad bibliotekos iš viso 

pasaulio tęstų diskusijas internete. Užsiregistruokite 

adresu trends.ifla.org ir sekite  pranešimus apie 

tendencijas. Kitą skyrių rašykite Jūs! 

 
 
 
 
 
 

 
1 Tarptautinė duomenų korporacija (2011) „The 2011 Digital Universe Study: Extracting Value from Chaos“ [2011 m skaitmeninės visatos tyrimas: vertės 

išgavimas iš chaoso] http://www.emc.com/collateral/demos/microsites/emc-digital-universe-2011/index.htm  

2 DEvolving (2011) „Truth, Lies and the Internet: a report into young people’s digital fluency“ [Tiesa, melas ir internetas: pranešimas apie jaunų žmonių 

skaitmeninį laisvumą] 12 p. http://www.demos.co.uk/files/Truth_-_web.pdf  

3 Pasaulio ekonomikos forumas (2012) „Global Information Technology Report: living in a hyper-connected world“ [Pranešimas apie pasaulines informacines 

technologijas: gyvenimas intensyviai sujungtame pasaulyje] 59 p. http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf  



 

PENKIOS PAGRINDINĖS TENDENCIJOS, 
KURIOS PAKEIS MŪSŲ INFORMACINĘ 
APLINKĄ  

 

 
1 TENDENCIJA:  
NAUJOSIOS TECHNOLOGIJOS 
VIENIEMS PRAPLĖS, KITIEMS  
APRIBOS PRIEIGĄ PRIE 
INFORMACIJOS  
 

 
4 TENDENCIJA:  
INTENSYVIAI SUSIJUNGUSIOS 
BENDRUOMENĖS  ĮSIKLAUSYS IR 
Į NAUJUS BALSUS BEI GRUPES  

 
Besiplečianti skaitmeninė aplinka suteiks vis daugiau 

vertės informacinio raštingumo įgūdžiams, tokiems kaip 

baziniai skaitymo ir skaitmeninių įrankių vartojimo įgūdžiai. 

Žmonės, kuriems trūksta šių įgūdžių, susidurs su kliūtimis, 

nes negebės įsitraukti į daugelį veiklos sričių. Nauji 

nuotoliniai verslo modeliai nulems, kas ateityje gebės 

sekmingiau valdyti, naudoti, dalintis ar gauti informaciją. 

 
Intensyviai susijungusiose bendruomenėse  

realizuojama daugiau kolektyvinių veiksmų galimybių – 

tai sudaro galimybę iškilti naujiems balsams, skatina 

vieną tikslą turinčių judėjimų augimą tradicinių politinių 

partijų sąskaita. Atviros valdžios iniciatyvos ir prieiga 

prie viešojo sektoriaus duomenų sąlygos didesnį viešojo 

sektoriaus duomenų ir į piliečius orientuotų viešųjų 

paslaugų skaidrumą. 
 
2 TENDENCIJA:  
NUOTOLINIS MOKYMASIS  
DEMOKRATIZUOS IR SUARDYS 
TRADICINES  MOKYMOSI SISTEMAS 
  
Sparti nuotolinio mokymosi išteklių plėtra padidins 

mokymosi galimybes, jos taps pigesnės ir labiau 

prieinamos. Padidės mokymosi visą gyvenimą vertė ir bus 

labiau pripažįstamas neformalusis ir neinstitucinis 

mokymasis. 
 
3 TENDENCIJA:  
BUS IŠ NAUJO APIBRĖŽTOS 
PRIVATUMO IR DUOMENŲ 
APSAUGOS RIBOS 
 
Plečiamos vyriausybių ir įmonių disponuojamų duomenų 

bazės  įgalins pažangiais metodais profiliuoti asmenis. 

Tačiau išmanūs stebėjimo ir komunikacinių duomenų 

filtravimo metodai palengvins ir atpigins šių asmenų 

sekimą. Asmenys gali patirti skaudžias pasekmes dėl 

privatumo ir pasitikėjimo pažeidimų internetinėje erdvėje. 

 
5 TENDENCIJA:  
NAUJOSIOS TECHNOLOGIJOS 
TRANSFORMUOS PASAULINĘ 
INFORMACINĘ EKONOMIKĄ 
  
Intensyviai prijungtų mobiliųjų prietaisų, į tinklą sujungtų 

prietaisuose įmontuotų jutiklių ir infrastruktūros masto 

augimas, 3D spausdinimas ir kalbų vertimo technologijos 

transformuos pasaulinę informacinę ekonomiką. Esami 

verslo modeliai daugelyje verslo šakų patirs kūrybinių 

sutrikimų, kuriuos pagreitins inovatyvūs išmanieji 

prietaisai, padedantys žmonėms išlikti ekonomiškai 

aktyviais ilgiau ir bet kurioje vietoje. 



 

SKAITMENINĖS TENDENCIJOS, 
KURIOMS LEMTA SUSIDURTI 

 
 
 
 
IFLA pranešime apie tendencijas įvardijamos penkios svarbiausios tendencijos, 

formuojančios pasaulinę informacinę aplinką. Jos sparčiai vystosi ir joms lemta 

susidurti, o tai turės įtakos viso pasaulio bibliotekų vaidmeniui ir jose teikiamoms 

paslaugoms. Kaip Jūsų biblioteka laviruos tokių scenarijų atveju? 

 

 

Naujų technologijų atsiradimas 
ir privatumo pabaiga? 
  
Naujosios technologijos transformuoja pasaulinę 

informacinę ekonomiką. Tačiau kiekviena nauja 

skaitmeninių knygų, taikomųjų programų, duomenų 

bazių, mobilių ir  nešiojamų technologijų karta iš naujo 

apibrėžia privatumo ir duomenų apsaugos ribas – taip 

pat ir atsakomybę už šių  dalykų priežiūrą bibliotekose. 

 

El. skolinimas bibliotekose ir 
asmens duomenų lobynas 
  
Šiandien paprasčiausias el. knygos skaitymas gali daug 

apie Jus atskleisti - kiek laiko Jums prireikia vienam 

skyriui užbaigti, Jūsų mėgstamiausios dalys, Jūsų 

skaitymo greitis ir nuoseklumas ir tai, ką vėliau skolinsitės 

ar pirksite. Kai ekonomika vis dažniau yra grindžiama 

„informacijos gavyba“, tokio tipo duomenys yra labai 

vertingi leidėjams, platintojams ir autoriams.  
„Šiandien duomenų rinkimas internete yra 

nevaržomas. Tai vyksta kasdien įvairiose 

situacijose nuo apsipirkimo el. 

parduotuvėse iki kelionių, darbo ir t.t. …jei 

šį procesą valdo tik technologijos, mes jau 

peržengėme tašką, nuo kurio nebėra kelio 

atgal, nes šiandien techniškai nesudėtinga 

sekti kasdienį asmens gyvenimą per vaizdų 

atpažinimą,  mobiliuosius telefonus,  

kreditines korteles ir naudojimąsi 

internetu.“ 

 
Dr. Olivier Crepin-Leblond – Interneto domenų ir IP adresų 

valdybos (ICANN), turinčios plačius patariamojo komiteto 

įgaliojimus (ALAC), pirmininkas 

 
„Platformos (tokios kaip Facebook, YouTube ar 

Second Life) veikia kaip elektroninės erdvės 

(neakivaizdiniai) savininkai, kurie vartotojui 

suteikia „prisijungimui parengtas“ erdves, 

tačiau jose parduodamas ne turinys, o 

galimybė naudotis gamybos priemonėmis. 

Susidaro įspūdis, kad The Web  2.0 suteikia 

gamybos priemones vartotojų masėms, tačiau 

ekonominę naudą gauna tik nedaugelis…“ 

 
Divina Frau-Meigs – Naujojo Sorbonos universiteto  

profesorė 
 
Bibliotekos, teikiančios vartotojams el. skolinimo išteklius ir 

prieigą prie kitų skaitmeninio turinio prenumeratų, turi 

vertingų asmens duomenų. Kokia atsakomybė tenka 

bibliotekoms dėl vartotojų duomenų saugojimo? Jei 

bibliotekos yra tik prieigos perdavimo kanalai, jei turinio 

kūrėjai ir platintojai gali išnaudoti bibliotekų vartotojų 

asmens duomenis, ar bibliotekos tampa naujo informacijos 

gavybos verslo modelio dalimi? 



 

 

„Prašome išjungti savo Algoritmas turi visus atsakymus.  
nešiojamas technologijas“ Taigi, kas yra biblioteka? 
 
Mobiliosios ir nešiojamos technologijos ir toliau įtakoja ir iš 

naujo apibrėžia privatumo ribas. Remiantis Cisco 

pasaulinio mobiliojo duomenų srauto prognoze 2011-2016 

m.4, iki 2016 metų bus daugiau nei 10 milijardų mobiliųjų 

prietaisų, prijungtų prie interneto, kai Viduriniuosiuose 

Rytuose ir Afrikoje bus patiriamas 104% mobiliojo 

duomenų srauto padidėjimas (po to seka Azija ir Rytų 

Europa su atitinkamai 84% ir 83%). 
 
Google akiniai ir naujos kartos nešiojami kompiuteriai 

jau matosi horizonte – įjungiate kompiuterį, o jo kamera 

visą laiką pasukta į išorę. Vartotojas, kuris užeina į 

biblioteką, dėvėdamas Google akinius, tam tikra prasme 

stebi visus savo kolegas bibliotekoje. Kaip bibliotekos 

turėtų reaguoti į naująsias technologijas, kurios meta 

iššūkį privatumo riboms arba visai jas panaikina? 

Bibliotekos pristato save kaip „saugias“ erdves, kuriomis 

gali naudotis visa bendruomenė – ar taip bus ir toliau, 

kai pastate pasirodys žmogus su Google akiniai? Ar 

entuziastingiems naujų technologijų taikytojams iš viso 

rūpi privatumas? 

 
Neseniai atliktas Oxford Internet Survey tyrimas  parodė, 

kad „pasitikėjimas interneto paslaugas teikiančiais 

žmonėmis“ yra didesnis nei pasitikėjimas daugeliu 

institucijų, įskaitant laikraščius, bendroves ir vyriausybę.5 

Ar tikrai galime pasitikėti paieškos sistemos pateiktais 

rezultatais ir tais atvejais, kai naudodami automatines 

paieškos technologijas esame ribojami mums prieinamos 

informacijos kiekio ir įvairovės dėl tam tikrų mūsų 

paieškos įpročių, kalbos ar geografinės lokacijos? Kaip 

bibliotekos ir pedagogai užtikrina, kad studentai ir 

vartotojai gautų informaciją, kurios jiems reikia, o ne šiaip 

informaciją, kurią jie gauna suvedę  unifikuotus duomenis į 

algoritmą? 

 

„Kaip mes įgaliname „sėkmę“? Kaip mes 

kuriame bendruomenes, kurios klesti dėl 

netikėtumų?“ 

 
Louis Zacharilla – vienas iš Globalios pažangios 
bendruomenės forumo steigėjų  

 
 

 

Informacijos aukso kasyklos 

nuotolinio švietimo srityje 
 
Nuotolinis švietimas ir masinių atvirųjų nuotolinio  

mokymosi kursų  (MOOCS) paplitimas taip pat paveiks 

duomenų apsaugos ir privatumo ribas. Kaip yra 

naudojami ir saugomi studentų, kurie mokosi  nuotoliniu 

būdu, duomenys? Testų rezultatai, pažangumo ir 

asmeniniai duomenys nuo seno buvo naudinga 

informacija, pagal kurią pedagogai sudaro studento 

pažangos diagramą, lygina su kitais bendramoksliais ir 

tobulina kurso modulį. Tačiau kas dar turi prieigą prie šių 

duomenų pasaulinėje informacinėje aplinkoje? 
 
Šiandien dauguma studentų naudoja paieškos sistemas 

ieškodami atsakymų į savo klausimus. Kokį poveikį daro  

jų paieškos įpročiai grįžtamąjai informacijai? Ar tai visa 

informacija, kurios jiems reikia? Šiuos algoritmus sukūrė 

privačios bendrovės, kurioms jie ir priklauso. Pagrindinė 

jų paskirtis – padidinti iš reklamos gaunamas pajamas. 

Kokius iššūkius tai sukuria bibliotekininkams ir 

pedagogams? 

 
 
4 Cisco Visual Networking Index [vizualinis tinklų indeksas] (2013) „Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2012–2017“ [Pasaulinio mobiliojo duomenų srauto 

prognozės atnaujinimas, 2012 – 2017 m.] 3 p. http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.pdf  

5 Oksfordo internetinės apklausos (2011) “Trust on the Internet now exceeds Trust in other Major Institutions“ [Dabar pasitikėjimas internetu yra didesnis nei 

pasitikėjimas pagrindinėmis įstaigomis] 47 p. http://microsites.oii.ox.ac.uk/oxis/blog/2010/trust-internet-now-exceeds-trust-other-major-institutions  



 

 

Švietimas tampa globalus ir 
mobilus… bet praranda 
apčiuopiamumą ir lokalų 
turinį? 

 
 
Besivystančiose šalyse technologiniai barjerai griūva dėl 

didėjančios mobiliųjų prietaisų skvarbos. Šiandien yra  

daugiau nei 2,4 milijardo interneto vartotojų visame 

pasaulyje6. Iki 2015 m. vien tik Brazilija, Rusija, Indija ir 

Kinija turės 1,2 milijardo interneto vartotojų7. Mobiliosios 

technologijos sudaro prielaidas MOOC augimui. Mokymosi 

erdvė tampa pasauline, o tai kelia įdomių klausimų 

pedagogams.  Ar mobiliosios technologijos bus vienintelė 

arba pagrindinė priemonė įsisavint naujus mokymosi 

metodus? Kai švietimo ištekliai tampa globalūs ir atvirai 

prieinami, kaip apsaugosime lokalaus švietimo turinio 

kūrimą? Ar studentai Kenijoje turės prieigą prie MOOC ir 

atvirųjų  išteklių, kurie apims ir lokalų  turinį, ar daugiausia 

ES, JAV ar JK pasiūlytą švietimo turinį? Kokį poveikį tai 

darys kultūriniam identitetui? 
 
 

 

Automatas yra vertėjas 

 
Pažanga automatinio vertimo srityje veikia mūsų 

tarpusavio bendravimą ir griauna kalbos barjerus. 

Regionuose, kuriuose lokalus švietimo turinys yra ribotas, 

studentai turės prieigą prie verstinių mokymosi išteklių. 

Tyrėjai ir vartotojai galės perskaityti bet kurią kada nors 

parašytą knygą, straipsnį, interneto dienoraštį savo kalba. 

Nykstant apribojimams tarp bendruomenių dėl kalbos, 

atsiras naujos kūrybingos partnerystės ir verslo modeliai. 

Automatinis vertimas pakeis tai, kaip mes bendraujame, 

bet ar dėl to padidės mūsų supratimas? Koks yra 

mašininio vertimo  poveikis kultūrai, kai nesiremiama į 

kultūrinį kontekstą? 
 
Automatinis vertimas mes iššūkį esamiems verslo 

modeliams ir reguliavimo schemoms. Jei bet kokį tekstą 

galima perleisti per automatinio vertimo programą, kokią 

įtaką tai turės leidybai? Kokie nauji verslo modeliai iškils 

bendravimo be sienų terpėje? 

 

 

Naujų balsų ir grupių 
iškilimas stebimoje 
visuomenėje 

 

 

 

Kai automatinis mašininis vertimas griauna kalbos 

barjerus, naujų balsų ir grupių susijungimas tampa 

pasauliniu reiškiniu. Mobiliųjų technologijų, nuotolinės 

prieigos ir pasaulinės žiniasklaidos konvergencija įgalina 

naujų judėjimų internete atsiradimą. Pavyzdžiui,  tokios 

sėkmingos kampanijos, kaip  Akcija prieš piratavimą 

internete (SOPA), JAV, arba susitarimas Dėl  kovos su 

klastojimu prekyboje (ACTA), ES, taip pat Arabų 

pavasario iškilimas. 
 
Šias technologijas taip pat galima panaudoti 

destruktyviems tikslams, propaguojant ekstremistines 

ideologijas,  anonimines ir/ arba iš minios kilusias 

organizacijas, užsiimančias nusikalstama veika. Kokia 

apimtimi vyriausybės turėtų taikyti technines ar 

reguliavimo priemones,  siekdamos apibrėžti, kaip atskiri 

veikėjai turėtų skleisti ir kontroliuoti informaciją? Kokiu 

mastu gali vykti informacijos stebėjimas, kad 

apsaugotume viešąjį interesą? Ar gali kraštutiniai/ 

ekstemistiniai judėjimai paveikti visuomenę, kurioje nėra 

nieko privataus? Visos pasaulio vyriausybės, net ir 

demokratinės, imasi veiksmų internete filtruojant prieigą 

prie ekstremistinės, nusikalstamos, jautrios ar 

vadinamosios amoralios informacijos. Istorijos požiūriu, 

bibliotekos priešindavosi valldžios vykdomai cenzūrai. Ar 

mūsų reakcija į cenzūrą internete yra adekvati? Jei 

informacijos filtravimas tampa įprasta valdžios praktika, 

kokią tai galėtų turėti įtaką bibliotekų gebėjimui tinkamai 

rinkti ir saugoti mūsų skaitmeninę istoriją? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Pasaulinė interneto statistika (2012) „Usage and Population Statistics“ [Vartojimo ir gyventojų statistika] http://www.internetworldstats.com/stats.htm  
7 Bostono konsultacinė grupė (2010) „Winning in Emerging-Market Cities“ [Laimėti besiformuojančios rinkos miestuose] 17 p. 
http://www.bcg.co.jp/documents/file60078.pdf 



 

 

„Ką darote, kad apsaugotumėte 

duomenis nuo sunykimo?“ 
 
Pasaulinė informacinė aplinka yra trapi. Tačiau didžiulis 

technologinių pokyčių srautas užteršė informacinę 

aplinką senais  formatais, pasenusia programine 

įranga, neveikiančiais URL, sugadintomis interneto 

svetainėmis ir nebereikalingais failais. 

 
„Mane neramina galimybė išsaugoti „bitus“, 

bet prarasti jų reikšmę ir galiausiai prarasti 

visus duomenis. Tai reiškia, kad Jūs turite 

tam tikrą kiekį duomenų, kuriuos saugojote 

tūkstantį metų, bet šiandien nežinote, ką jie 

reiškia, nes jau nebėra programinės įrangos, 

kuri reikalinga jų interpretavimui, arba jie 

nebetinkami naudoti, arba tiesiog neturite 

platformos, kurioje galėtumėte juos 

perskaityti. Tai yra labai rimta problema ir 

mes turime ją spręsti.“ 

 
Vint Cerf –  Google idėjinis lyderis 
 
Skaitmeninio paveldo išsaugojimas yra viso pasaulio 

bibliotekų ir archyvų prioritetas. Istorinės ar kultūrinės 

reikšmės skaitmeninio turinio nustatymas ir fiksavimas yra 

vienas iš iššūkių, su kuriais susiduria bibliotekos. Prie kitų 

iššūkių priskiriami apribojimai dėl skaitmeninio turinio 

autorinių teisių, formatų senėjimas ir nepakankami 

technologiniai pajėgumai, ir t.t. Bibliotekos vis dažniau 

naudoja automatizuotas technologijas, tokias kaip 

rezultatų internete ir paieškos algoritmai, siekdamos 

nustatyti ir registruoti mūsų skaitmeninius išvesties 

duomenis – ką mes praradome, paversdami saugojimą ir 

išlaikymą algoritmais? 

 

 

Informacijos grandinė, kuriai iššūkį 

meta naujosios technologijos 
 
Naujoje informacinėje aplinkoje žlugo tradicinės 

„autorystės“ ir „nuosavybės“ sąvokos. Naujas 

skaitmeninis turinys yra kuriamas precedento neturinčiu 

tempu, jo šaltinis – daugybė žmonių, jį generuoja 

kompiuteriai, iš naujo sumaišo bei kuria pavieniai 

asmenys. Juo galima lengvai dalintis ir platinti, o tai 

įtakoja autorystės apsaugą, kontrolės taikymą ir 

„nuosavybės“ sąvoką. Naujosios technologijos ženkliai 

sutrikdė tradicinę informacijos grandinę (kūrėjas- leidėjas- 

platintojas- pardavėjas- biblioteka- skaitytojas), metė 

iššūkį nusistovėjusiems verslo modeliams ir reguliavimo 

sistemoms, sudarydamos palankias sąlygas naujiems 

konkurentams ir naujiems prieigos modeliams. Kas gaus 

naudos iš besikeičiančios informacijos grandinės? Kaip 

keisis  reguliavimo priemonės, kuriomis siekiama palaikyti 

besivystančią informacijos grandinę naujoje pasaulio 

ekonomikoje? 

 

 

Naujosios technologijos 
transformuos pasaulio ekonomiką 
– bet kas iš to turės naudos? 
  
Akivaizdu, kad naujosios technologijos sulygina 

informacijos prieinamumo galimybes visame pasaulyje, ne 

tik besivystančiose šalyse, bet ir skirtingose socialinėse 

bei ekonominėse grupėse. Technologijos sudaro galimybę 

jauniems verslininkams pasiekti pasaulinę rinką. Nauji 

kūrybos ir sklaidos modeliai griauna nusistovėjusią 

informacijos grandinę. Naikinamos kliūtys naudotis 

informacija  vyresnio amžiaus, regėjimo negalią turintiems 

žmonėms, migrantams ir ekonomiškai sunkiai 

besiverčiantiems asmenims. Kaip atrodys pasaulis? Ar 

naujos kartos technologijos išliks nereguliuojamos tol, kol 

nauji vartotojai sukurs savo potencialą? 

 

„Per kitus 5 metus verslas Vakarų šalyse 

konkuruos su jaunais verslininkais iš 

Afrikos, kurie sėkmingai sukurs naują 

milijardo dolerių vertės kompanijų grupę.“ 

 
Mariéme Jamme - Spot One Global Solutions generalinis 
direktorius 
 
Kaip naujų 1 milijardo interneto vartotojų patirtį ir žinias 

paveiks besikeičiantys švietimo, socialiniai ir reguliavimo 

modeliai? Ar jie turės prieigą prie jiems reikalingo turinio? 



Naujųjų technologijų 
pažeidžiamumas dėl pernelyg 
griežto reguliavimo 
  
Istoriškai  vyriausybės visuomet  reguliavo informacijos 

srautą šalies viduje. Sulig kiekvienu naujos technologijos 

atsiradimu būdavo inicijuojama nauja intelektinės 

nuosavybės reforma, pritaikant jos naudą ir apribojimus 

pagal esamų verslo modelių poreikius: 
 
„Ateityje turinio kūrimo atveju bus ginčijamasi ir 

dėl kūrėjų teisių, ir dėl asmenų, norinčių 

naudotis ir dalintis turiniu, teisių. Pavojus slypi 

tame, kad šis ginčas neišsispręs savaime. 

Pagrindiniams  veikėjams teks rasti naujus 

sprendimus, kurie efektyviai suderintų interesus 

ir tuo pačiu išsaugotų teisę gauti ir dalintis 

informacija, nes šiuo metu platformoje, kurioje 

konkuruojama, dominuoja interesų grupės, 

atstovaujančios platintojus ir vyriausybes. Šios 

grupės patraukia juos į savo pusę vykdydamos 

intensyvią ir brangią lobistinę veiklą.“ 

 
Anriette Esterhuysen - Progresyvių komunikacijų 

asociacijos (APC) generalinė direktorė 
 
Esamas sistemas, reglamentuojančias prieigą prie 

informacijos, sparčiai įtakoja technologiniai pokyčiai ir 

besikeičianti „nuosavybės“ koncepcija, kurią supaprastina 

platinimas ir dalinimasis internete. Ar esamos autorinių 

teisių sąvokos tampa nesvarbios naujoje informacinėje 

aplinkoje? Kaip galime skatinti inovacijas bei prieigą prie 

turinio ir tuo pat metu užtikrinti pagarbą tiems, kas jį 

sukūrė? Ir ar „prieiga bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje, 

naudojantis bet kokiu prietaisu“ sumenkins fizinės 

nuosavybės teisę ir tuo pačiu padarys didžiulę žalą 

bibliotekoms kaip fizinėms erdvėms? 



1 TENDENCIJA: 

NAUJOSIOS TECHNOLOGIJOS 
VIENIEMS IŠPLĖS, KITIEMS 
APRIBOS  PRIEIGĄ PRIE 
INFORMACIJOS 
 

Besiplečianti skaitmeninė aplinka suteiks vis daugiau vertės informacinio 

raštingumo įgūdžiams, tokiems kaip baziniai skaitymo ir skaitmeninių įrankių 

vartojimo įgūdžiai. Žmonės, kuriems trūksta šių įgūdžių, susidurs su kliūtimis, 

nes negebės įsitraukti į daugelį veiklos sričių. Nauji nuotoliniai verslo modeliai 

nulems, kas ateityje gebės sekmingiau valdyti, naudoti, dalintis ar gauti 

informaciją. 

GALIMI POKYČIAI  

 
Tebevykstantis skaitmeninio turinio ir informacijos 

pasirinkimo sprogimas iškelia informacinio 

raštingumo įgūdžių svarbą, nes tai yra pagrindinės 

priemonės, kaip atskirti patikimą informaciją nuo turinio, 

kuriam turi įtakos įvairūs socialiniai, politiniai, komerciniai, 

o kartais ir ekstremistiniai tikslai. 
 
Įtampa ir toliau auga dėl intelektinės nuosavybės ir 

technologinių inovacijų nuosavybės klausimo. 

Reikalingi pokyčiai, atspindintys naujus informacijos 

naudojimo modelius ir palaikantys kūrybingumą, 

ekonomikos tvarumą. 
 
Itin susijungusiame pasaulyje prieiga prie informacijos 

tampa vartais į sveikatos, švietimo ir darbo išteklius,  taip 

pat į socialines, politines ir ekonomines laisves. 

Milijardas naujų interneto vartotojų besivystančiose 

šalyse keičia internetinio pasaulio vaizdą. Tačiau 

skaitymo ir skaitmeninio raštingumo įgūdžių stoka išlieka 

kliūtimis, trukdančiomis pasiekti išteklius internete, o tai 

galimai sąlygoja skaitmeninės atskirties ir  nelygybės 

didėjimą pasaulyje. 
 
Mobili prieiga prie skaitmeninio turinio ir platesnis 

produktų asortimentas susilpnina tradicinę nuosavybės, 

pagrįstos nekintamomis teisėmis į turinį vienoje vietoje, 

koncepciją. 
 
Interneto, kaip atviro ir visuotinai prieinamo informacijos 

šaltinio, naudojimui kelia grėsmę vyriausybės, 

siekiančios išplėsti kontrolę savo pačių informacinėje 

aplinkoje. Tokio tipo kontrolė veda prie interneto 

susiskaidymą į nacionalinius internetus. 

 
 
 
 
Informacijos ir turinio nuosavybės klausimai tampa 

sudėtingesni, nes ribos tarp informacijos kūrėjų ir vartotojų 

tampa vis mažiau ryškios. Tokias situacijas dar labiau 

apsunkina automatizuotų mašininių vertimo procesų metu 

sukurtas turinys. 
 
Iššūkius patiria daugelis internetinių paslaugų teikėjų 

ir jų naudojami verslo modeliai, kurių paskirtis – 

uždirbti iš asmeninių duomenų teikimo ir  turinio 

vartotojams kūrimo. Diskusijų dėl būsimų verslo modelių 

metu susitelkiama į tai, ar šiuo pelnu derėtų dalintis su 

turinio kūrėjais, tarpininkais ir priminiais asmeninių 

duomenų savininkais. 
 
Techninių priemonių naudojimas, siekiant užkirsti kelią 

prieigai prie autorinių teisių saugomo turinio, sensta, nes 

nauji verslo modeliai, kurie naudojasi visuomenės 

entuziazmu vartoti, dalintis, kurti ir modifikuoti, siūlo 

platų turinio asortimentą skirtingoms platformoms ir 

prietaisams. 



2 TENDENCIJA: 

MOKYMASIS INTERNETU  
DEMOKRATIZUOS IR SUARDYS 
ESAMAS MOKYMOSI SISTEMAS  
 

 

Sparti nuotolinio mokymosi išteklių plėtra padidins mokymosi 

galimybes, jos taps pigesnės ir labiau prieinamos. Padidės 

mokymosi visą gyvenimą vertė ir bus labiau pripažįstamas 

neformalusis ir neinstitucinis mokymasis. 

 
 

 

GALIMI POKYČIAI  

 
Atviri nuotolinio švietimo ištekliai (OER), adaptuotos 

mokymo technologijos, masiniai atvirieji nuotoliniai kursai 

(MOOCS) ir žaidimų pobūdžio nauji mokymosi metodai 

per kitą dešimtmetį transformuos globalią mokymosi 

aplinką. 

 
Artimiausioje ateityje per nuotolį mokysis daugiau 

žmonių nei šiuo metu mokosi studentų visuose 

universitetuose visame pasaulyje. Nauji kursai apima 

tarpsektorinį, daugiadisciplinį mokymąsi. 

 
Skaitmeninės galimybės tampa vis svarbesnės 

mokymosi visą gyvenimą procesui užtikrinti 

globalios ekonomikos ir sparčiai besikeičiančios 

technologinės aplinkos sąlygomis, kai vis daugiau 

žmonių siekia naujų įgūdžių ir žinių jau būdami suaugę. 

 
Platesnės strategijos, kaip įgyti žinias ir įgūdžius, pakelia 

neformaliojo ir neinstitucinio mokymosi būdu įgyto 

išsilavinimo  pripažinimą ir sertifikavimą į naują  lygį. 

Kasdienybėje įgyti įgūdžiai ir patirtis tampa labiau matomi 

ir vertingesni. 

 
Aplinkoje, kurioje galima lengviau rasti ir gauti informaciją, 

ateities švietimo metodai labiau susitelks į tai, kaip šią 

informaciją patvirtinti ir geriau panaudoti. Informacijos 

įsiminimo svarba ir toliau mažėja. 

 
Tradicinių mokymo metodų ardymo banga, kurią skatina 

nuotolinis švietimas, yra naudinga besimokantiesiems 

tuo, kad išlaidos yra ženkliai mažesnės, o prieiga prie 

mokymosi galimybių yra platesnė. 

 

 

 

 
 

Ateities švietimo rinką formuoja bendruomenių tinklų 

poveikis, kuris yra tokių kompanijų kaip Google, 

Facebook ir Amazon veikimo verslo modelis. 

Valstybiniams švietimo tiekėjams iškyla pavojus, kad 

jiems bus pakenkta,  jei turinio kūrėjai sėkmingai 

prisijungs prie populiarių naujų vartotojų platformų, 

siūlančių platų turinio asortimentą. 

 

 
Plintant MOOC, auga tarpininkų, siūlančių savaiminio 

mokymosi, mentorystės tinklų, mokymosi drauge, 

bendradarbiavimo ir neformalios paramos platformas, 

gaunama pridėtinė vertė. Šie pokyčiai paliečia tiek 

nuotolinio, tiek tradicinio mokymo metodus . 

 
Atvira prieiga prie mokslinių publikacijų sudaro sąlygas 

pasiekti milijonus savaiminiu būdu recenzuojamų 

straipsnių visame pasaulyje, o tai leidžia mokslininkams  

dalintis ir remtis vieni kitų atradimais. Iš šio 

bendradarbiavimo gimsta inovacijos sveikatos, 

infrastruktūros ir prekybos srityse. 

 
Internetinių šaltinių naudojimas ir  adaptyvinių mokymo 

metodų taikymas transformuoja tradicinę  pamoką 

mokykloje. Skaitmenines priemones derinant su 

žmogiškąja parama kuriama individualizuota kiekvieno 

mokinio mokymosi patirtis. 



3 TENDENCIJA:  

BUS IŠ NAUJO APIBRĖŽTOS 
PRIVATUMO IR DUOMENŲ 
APSAUGOS RIBOS  
 

 

Plečiamos vyriausybių ir įmonių disponuojamų duomenų bazės  įgalins 

pažangiais metodais profiliuoti asmenis. Tačiau išmanūs stebėjimo ir 

komunikacinių duomenų filtravimo metodai palengvins ir atpigins šių 

asmenų sekimą. Asmenys gali patirti skaudžias pasekmes dėl 

privatumo ir pasitikėjimo pažeidimų internetinėje erdvėje.

 

GALIMI POKYČIAI  

 
Besiplečiančios vyriausybių ir įmonių disponuojamos 

duomenų grupės sudaro galimybę sudėtingesniam 

asmenų ir socialinių grupių profiliavimui. Pažangios 

duomenų, gaunamų iš  plataus spektro šaltinių, 

apdorojimo technologijos sukuria puikias galimybes 

susieti anonimišką informaciją su konkrečiu asmeniu ar 

grupe. 

 
Valdžios institucijoms darosi lengviau ir pigiau sekti 

savo piliečių veiklą ir filtruoti informaciją masiškai 

stebint komunikacijos duomenis ir metaduomenis  

įvairiose platformose ir prietaisuose. 

 
Komercinis stebėjimas ir sekimas taip pat tampa 

sudėtingesnis. Vis dažniau vertinamos emocijos ir 

analizuojami tinklainės judesiai, greta  tradicinių metodų 

kaip  pelės paspaudimų sekimas ir naršyklės slapukai. 

 
Iššūkiai, su kuriais susiduriama, reguliuojant 

pasaulinį internetą be sienų tarptautiniu lygiu, tuo pat 

metu laikantis įvairių nacionalinių reglamentų, vis dar 

apsunkina teikiamus siūlymus sukurti vieningus 

standartus privatumo internete ir duomenų apsaugos 

srityje. 

 
Valdžios institucijos, nesant pažangių teisinių apsaugos 

priemonių, didina spaudimą transnacionalinėms 

interneto kompanijoms teikti duomenis apie komunikaciją, 

su tuo susijusius metaduomenis ir veiklos internete įrašus. 

Ši veikla sukūrė teisinį precedentą neseniai įvykusiame 

ginče dėl US PRISM programos. 

 

 
 

 

Intensyvėja diskriminacinio prekių ir paslaugų kainų 

nustatymo praktika, pagrįsta detalia informacija apie 

asmens veiklą internete. Vis daugiau kompanijų siūlo tuos 

pačius produktus ar paslaugas skirtingomis kainomis 

skirtingiems žmonėms, remdamiesi jų asmeniniais 

duomenimis. 

 
Pasitikėjimo lygis internete krenta. Šiuo metu daugelis 

žmonių jaučiasi patogiai, dalindamiesi dideliais asmeninės 

informacijos kiekiais internete per socialinius tinklus ar 

internetines veiklos sekimo sistemas. Šis elgesys keičiasi, 

nes žmonės pradeda suvokti, kiek būtent jų veikla yra 

stebima. 

 
Vis daugiau komercinių internetinių platformų į savo 

paslaugas įtraukia šifravimą ir saugumą, kadangi 

privatumas tampa vis patrauklesniu konkurenciniu 

pranašumu. Nepaisant konkurencijos tarp internetinių 

priemonių, kurioms būdingas didesnis privatumas ir kurios 

palaiko intensyvesnį stebėjimą, daugelis interneto 

vartotojų ir toliau naudojasi interaktyviomis ir vartotojui 

patraukliomis paslaugomis, per daug nesirūpindami dėl 

saugumo. 

 
Situacijose, kuriose, skelbiant informaciją internete, iš 

esmės atsisakoma galimybės ateityje ją kontroliuoti, 

žmonės priversti balansuoti tarp noro dalyvauti, kurti ir 

bendrauti bei rizikos palikti ilgalaikį skaitmeninį 

pėdsaką. 



4 TENDENCIJA: 
 

INTENSYVIAI SUSIJUNGUSIOS 
VISUOMENĖS ĮSIKLAUSYS IR Į 
NAUJUS BALSUS BEI GRUPES 

 
 

Intensyviai susijungusiose visuomenėse realizuojama daugiau 

kolektyvinių veiksmų galimybių – tai sudaro galimybę iškilti naujiems 

balsams ir skatina vieną tikslą turinčių judėjimų augimą tradicinių 

politinių partijų sąskaita. Atviros valdžios iniciatyvos ir prieiga prie 

viešojo sektoriaus duomenų sąlygos didesnį viešojo sektoriaus 

duomenų ir į piliečius orientuotų viešųjų paslaugų skaidrumą.  

GALIMI POKYČIAI  

 
Spėjama, kad skaitmeninės erdvės dydis padvigubės 

kas dvejus metus, o jos turinį vis dažniau įtakos įvairūs 

socialiniai, politiniai ir komerciniai tikslai. Technologija, kuri 

skatina geresnę komunikaciją ir kolektyvinius veiksmus, ir 

toliau kuria pozityvius rezultatus: galios suteikimas 

individams, augantis piliečių įsitraukimas ir komercinė 

atskaitomybė. Tos pačios technologijos naudojimas taip 

pat gali sąlygoti ir negatyvius rezultatus: galios 

suteikimas kibernetiniams nusikaltėliams, teroristams ir 

ekstremistų tinklams. 
 

Demokratinės šalys gauna naudą iš didesnio skaidrumo, 

prieigos prie viešojo sektoriaus duomenų ir augančios  

varomosios jėgos, skatinančios atviros valdžios 

iniciatyvas -  suteikti galios piliečiams, sumažinti 

korupciją ir sustiprinti valdymą panaudojant  naująsias 

technologijas. 
 

Tradicinės politinės partijos silpnėja, nes rinkėjai vis 

dažniau buriasi atskirų problemų, palaikančių vertybes 

ir interesus, pagrindu. Vienas iš svarbiausių rezultatų gali 

būti jungimasis mažinant socialinius, politinius, kartų ir 

geografinius  skirtumus. 
 

Plataus masto skaitmeniniai ištekliai transformuoja 

moterų statusą, nes plačiama prieiga prie sveikatos 

priežiūros, verslo ir atitinkamų socialinių tinklų 

informacijos. Tie patys ištekliai sukuria prielaidas  

globaliai piliečiams būti išgirstiems, palaikyti ar 

pasmerkti šalių vykdomas politikas ir politikus, ir suteikia 

galios diasporai ir migrantų bendruomenėms. 

 

 
Komerciniai lobistai ir politikos elitas ėmėsi priemonių, 

kurios susilaukė sėkmės, nes internetiniai aktyvistai ėmėsi 

šių priemonių, kad užsitikrintų palaikymą atskirais  

klausimais, tačiau naudojant labiau sisteminius, mažiau 

organiškus metodus. 
 

Simuliuojamos virtualios aplinkos intensyvus 

naudojimas suteikia žmonėms galimybę patikrinti 

potencialius sprendimus simuliuotame kontekste, prieš 

pritaikant juos realiame pasaulyje. Todėl rinkėjai gali 

numatyti tikėtiną politinės partijos politikos socialinį ir 

ekonominį poveikį, prieš apsisprendžiant, ką palaikyti. 

Toks pat procesas padeda valdžios institucijoms nustatyti 

politiką. 
 

Ateities vyriausybės galėtų siekti legitimumo ne tik 

dalyvaudamos rinkimuose. Jų politinio ir institucinio 

patikimumo šaltiniu  galėtų tapti jų gebėjimas įgyvendinti 

atviros valdžios ir skaidrumo siekius panaudojant  

skaitmenines technologijas. 
 

Norint efektyviai naudoti atviros valdžios duomenis reikia 

pasiekti profesionalesnius informacijos valdymo įgūdžius 

viešajame sektoriuje. Į skaitmeninę erdvę perkeliant vis 

daugiau Vyriausybės paslaugų, gali tekti pasikliauti 

tarpininkais, kurie padėtų negebantiems piliečiams  

naudotis naujomis skaitmeninėmis paslaugomis ir 

platformomis. 
 

Didelis duomenų kiekis sąlygoja efektyvesnį įrodymais 

grįstos politikos formavimą daugelyje sričių, įskaitant 

sveikatos apsaugą, socialinę rūpybą, aplinkos apsaugą ir 

klimato pokyčius. 



5 TENDENCIJA:  

NAUJOSIOS TECHNOLOGIJOS 
TRANSFORMUOS PASAULINĘ 
INFORMACINĘ EKONOMIKĄ  
 

 
Intensyviai prijungtų mobiliųjų prietaisų, į tinklą sujungtų prietaisuose 

įmontuotų jutiklių ir infrastruktūros masto augimas, 3D spausdinimas ir 

kalbų vertimo technologijos transformuos pasaulinę informacinę 

ekonomiką. Esami verslo modeliai daugelyje verslo šakų patirs 

kūrybinių sutrikimų, kuriuos pagreitins inovatyvūs išmanieji prietaisai, 

padedantys žmonėms išlikti ekonomiškai aktyviais ilgiau ir bet kurioje 

vietoje. 

 

GALIMI POKYČIAI  

 
Mobilieji prietaisai tapo pagrindine priemone, 

padedančia gauti informaciją, turinį ir paslaugas. 

Socialinės ir ekonominės grupės įgaus daugiau galios 

turėdamos geresnę prieigą prie sveikatos priežiūros ir 

švietimo išteklių,  e-valdžios bei finansinių paslaugų. 
 
Dirbtinio intelekto srityje padaryta pažanga suteikia 

galimybę į tinką sujungtus prietaisus prijungti prie kalbos 

atpažinimo, mašininio vertimo ir kalbos sintezės. Tokiu 

būdu gali būti palaikomas daugiakalbis vertimas balsu 

realiu laiku. 
 
3D spausdinimo technologijos, kurių paskirtis - sukurti 

naudojimui tinkamus objektus iš skaitmeninių brėžinių, 

keičia prieigos prie informacijos vertę ir sukelia kūrybinius 

pokyčius pasaulio gamybos pramonėse. 
 
Pažanga telekomunikacijų srityje,  į tinklą sujungtų e-

sveikatos ir e-rūpybos sistemų srityse, nešiojami 

kompiuterizuoti prietaisai ir jų intuityvios sąsajos su 

vartotoju – aktyvuojamos balsu, tinklainės judesiais ar 

lietimu – padeda žmonėms ir vyresniame amžiuje išlikti 

ekonomiškai aktyviais. 
 
Individualūs asmenys ir įmonės vis labiau gali dalyvauti 

pasaulinėje informacinėje ekonomikoje, būdami bet 

kurioje planetos vietoje. Šis ryšys mažina kai kuriuos 

konkurencinius pranašumus, siejamus su fizine vieta. 
 
Auganti besivystančių ekonomikų konkurencija sukuria 

didėjantį protekcionistinės ekonominės politikos 

poreikį išsivysčiusiose pasaulio šalyse. Pernelyg sudėtingi 

reikalavimai ir jų  reguliavimas vis labiau plinta. 

 
 
 

 
Numatoma, kad iki 2030 metų 70 procentų pasaulio 

gyventojų gyvens miestuose. Bet įmanomas ir ilgesnis 

laikotarpis,  jei žmonės išnaudos intensyvų prisijungimą,  

tokiu būdu jie sugrįš į mažesnes bendruomenes. Tai 

gali sąlygoti tų gyvenviečių ekonominių, socialinių ir 

kultūrinių turtų atsinaujinimą. 
 
Daugelis besivystančių šalių naudojasi augančio jaunų 

gyventojų skaičiaus privalumais, tuo tarpu  išsivysčiusios 

šalys ir toliau susiduria su senėjančios darbo jėgos 

iššūkiais. Besivystančių šalių įmonės turi daugiau 

galimybių pakeisti išsivysčiusio pasaulio įmones, šiuo 

metu užimančias pelningiausias sritis pasaulio 

ekonomikoje. 
 
Iki 2020 metų į tinklą sujungtų daviklių, įmontuotų  

prietaisuose, įrenginiuose ir infrastruktūroje skaičius 

priartės prie 50 milijardų. Šis „ daiktų internetas“ veda 

link duomenų bazių sprogimo, o tai verčia apgalvoti 

viešųjų paslaugų ir duomenų sąlygojamos politikos 

formavimą bei reikškia naujus iššūkius asmenų 

privatumui. 
 
 
 



2013 METŲ PRANEŠIMO APIE 
TENDENCIJAS GRAFIKAS  

 

PRANEŠIMO APIE 
TENDENCIJAS RENGIMAS 

 
 

Pastaruosiais metais IFLA kreipėsi į 

didelę grupę ekspertų ir 

suinteresuotų šalių, atstovaujančių 

skirtingas disciplinas (socialinių 

sričių mokslininkai, ekonomistai, 

švietimo specialistai, teisininkai ir 

technologai) atstovų, padėti 

nustatyti pagrindines tendencijas, 

kurios ateityje veiks mūsų 

informacinę aplinką. Grafike 

parodyti pagrindiniai darbai, atlikti 

rengiant pranešimą. 
 

2012 metų lapkričio mėnesį IFLA užsakė išsamią literatūros 

apžvalgą, kurios metu buvo atliktas naujausių studijų ir 

pranešimų tyrimas apie atsirandančias tendencijas bei 

parengta išsami su tuo susijusios dokumentacijos 

bibliografija. 2013 metų sausio mėnesį ji buvo patalpinta 

„Pranešimo apie tendencijas“ internetinėje platformoje. 
 

Remiantis šia medžiaga vasario mėnesį dešimties pagrindinių 

ekspertų grupė  pradėjo rengti argumentus ruošiantis kovo 

mėn. apskritojo stalo susitikimui Meksike. Gegužės 

mėnesį ekspertų grupė aptarinėjo apskritojo stalo susitikimo 

metu iškilusius klausimus internetiniame diskusijų forume, 

o birželio mėnesį šie klausimai buvo perduoti platesnei 

kviestinių ekspertų grupei, tikintis tolesnio jų indėlio. 
 

Liepos mėnesį gauti duomenys buvo apibendrinti ir parengtos 

Įžvalgos, kuriose išryškintos penkios svarbiausios 

tendencijos. 2013 metų rugpjūčio mėnesį parengtas 

paranešimas buvo pristatytas Singapūre vykusiame Pasaulio 

bibliotekų ir informacijos kongrese. 
 

Svarbiausias tikslas yra parengti ne statišką, o dinamišką 

pranešimą. Siekiama sukurti eilę dinamiškų internetinių 

šaltinių, skatinančių pasaulinėje bibliotekininkų 

bendruomenėje  tolesnes diskusijas ir debatus apie ateities 

prioritetus. Viliamės, kad galėsite būti šio tebesitęsiančio 

projekto dalimi, įsitrauksitei į diskusiją internetiniame 

forume ir pasirinksite svarbius klausimus tolesniam dialogui 

nacionaliniame lygmenyje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sausis 
Literatūros apžvalga ir  
internetinė nuorodų talpykla  

 

Vasaris 
 

Ekspertų argumentai 

 

Kovas 
Ekspertų apvalusis stalas Meksike 

 

Balandis  
Ekspertų diskusijos sintezė 

 

Gegužė 
Ekspertai aptaria kitus pagrindinius klausimus 

internetiniame diskusijų forume  

 

Birželis 
Platesnė ekspertų grupė 

pakviečiama  prisidėti ir 

komentuoti 

 

Liepa 
Visi aukščiau minėti elementai paskelbiami 

internetinėje pranešimo apie tendencijas platformoje 
 

Rugpjūtis 
Paruošiamas Įžvalgų dokumentas, kuriame 

apibrėžiamos 5 svarbiausios tendencijos 

 

Rugsėjis  
Tolesnė bibliotekininkų bendruomenės 

diskusija ir debatai  internetiniame forume 
 

 …ir taip toliau  
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