Snieguma nodrošināšana
Īrijas Nacionālās Bibliotēkas (NLI) misija, kas aizsākusies 1877. gadā ir, apkopot, aizsargāt
un padarīt Īrijas ierakstītās atmiņas pieejamas, rūpējoties par vairāk nekā desmit
miljoniem vienību, tostarp grāmatām, manuskriptiem, laikrakstiem, fotogrāfijām,
izdrukām, kartēm, zīmējumiem, mūzikai un digitālai multividei.
Šajā dokumentā izklāstītā politika tika izstrādāta konsultējoties ar Nacionālās Bibliotēkas
Daudzveidības un Iekļaušanas Komiteju un 2018. gada martā to pieņēma Nacionālās
Bibliotēkas Padome. Bibliotēkas direktors reizi sešos mēnešos ziņos Bibliotēku Padomei
par sasniegumiem šajā politikas virzienā. Laika ilgums, kurā šī politika paliks spēkā, un tā
formāts un ziņošana ir saskaņoti ar Īrijas Nacionālās Bibliotēkas Stratēģiju 2016-21.
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“Nacionālās kolekcijas pastāsta stāstu par Īriju. Kā mēs iegūstam un kā mēs dalāmies un interpretējam šīs
kolekcijas, arī pastāsta savu stāstu. Īrijas Nacionālā Bibliotēka (NLI) ir veidojusi nacionālās kolekcijas jau vairāk
nekā 140 gadus un šajā laikā Īru sabiedrība ir mainījusies un attīstījusies. Sociālās normas un Īrijas sabiedrības
daudzveidība tagad izskatās savādāk nekā pirms 50 gadiem.
“Nacionālā Bibliotēka ir apņēmusies vienmēr atbalstīt vienlīdzību. Mūsu durvis ir atvērtas visiem, un tieši šajā
tradīcijā mēs izaicinām sevi, lai nodrošinātu to, ka mēs atspoguļojam pārmaiņas un daudzveidību tajā, ko nozīmē
būt Īram. Tas, ko mēs sakopojam šodien, nākotnē veidos Īrijas stāstu. Kā mēs iesaistāmies ar nacionālajām
kolekcijām un iepazīstinām ar tām, ietekmē to, kā cilvēki saskaras ar savu unikālo, dzīvo kultūru un mantojumu.
“Nacionālajai Bibliotēkai piemīt svarīga loma, atceroties mūsu pagātni un uztverot mūsu tagadni. Šī politika
mums palīdzēs radīt daudzveidīgāku un iekļaujošu Īrijas stāstu, lai jaunas balsis tiktu apkopotas un dalītas ar
pasauli, kā arī nodrošinātu to, lai ikviens jūtas laipni gaidīts Īrijas Nacionālajā Bibliotēkā.”
Dr Sandra Collins
Direktore, Īrijas Nacionālā Bibliotēka

Kopš mūsu dibināšanas, Nacionālajai
Bibliotēkai ir bijis unikāls pienākumus Īrijai un
tās iedzīvotājiem saglabāt, veicināt, un
padarīt pieejamu dokumentālo un
intelektuālo ierakstu par Īrijas dzīvi,
vienlaikus veicinot piekļuvi plašākam
reģistrēto zināšanu visumam.
Tas ir pienākums visiem, un tas nozīmē, ka
mums jācenšas nodrošināt, lai ikvienā mūsu
darbībā Īrija tiktu pārstāvēta visā tās
daudzveidībā, un ka vienlīdzīga pieeja ir
paredzēta visiem.
Nacionālā Bibliotēka ir pilnībā apņēmusies
nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un mēs
veicinām vienlīdzīgu dalību Bibliotēkā
neatkarīgi no dzimuma, ģimenes stāvokļa,
seksuālās orientācijas, reliģiskās pārliecības,
vecuma, invaliditātes, rases, piederības
Ceļotāju kopienai, vai sociāli ekonomiskam
statusam.
Mums ir pienākums radīt darba vidi, kurā tiek
cienīta dažādība un kurā visi cilvēki darbinieki, partneri, lietotāji un apmeklētāji tiek novērtēti individuāli.
Mēs esam apņēmušies ievērot vienlīdzības
aktus mūsu darbiniekiem un apmeklētājiem,
ieskaitot 1998-2015. gada Likumus par
Vienlīdzīgu Nodarbinātību un 2014. gada
Īrijas Cilvēktiesību un Vienlīdzības Likuma 42.
pantu, kas citādi pazīstams kā Publiskā
Sektora Vienlīdzības un Cilvēktiesību
Pienākums.
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aizSargāt

Šī Daudzveidības un Iekļaušanas Politika
nosaka mūsu rīcības plānu saskaņā ar
Nacionālās Bibliotēkas stratēģiskajiem
pīlāriem. Saskaņā ar šo plānu mēs izveidosim
daudzveidīgāku un iekļaujošu Īrijas stāstu, lai
tiktu apkopotas jaunas balsis un dalītas tās ar
pārējo pasauli, un lai ikviens varētu justies
laipni gaidīts Īrijas Nacionālajā Bibliotēkā.

apkopot

Ī

rijas Nacionālās Bibliotēkas 2016-2021
stratēģija ir galvenā visā, ko mēs
darām. Mēs vēlamies dalīties Īrijas stāstā ar
pasauli, izmantojot mūsu unikālās kolekcijas.
Būt laipniem, izpalīdzīgiem, atvērtiem,
vienlīdzīgiem un iekļaujošiem ir mūsu
vērtības.

1. Apkopot

4. Ieviest

Mēs pārskatīsim mūsu apkopošanas politiku
caur daudzveidības un iekļaušanas
objektīvu. Mēs apsvērsim to, cik
simbolizējošas Īrijai šobrīd ir mūsu
kolekcijas.

Mēs apkopsim digitālos materiālus, iekļaujot Īru
un to saistītās mājas lapas un ciparu formāta
materiālus, kas atspoguļo dažādus Īru dzīves
aspektus.

Šis mūsu kolekciju politikas pārskats tiks
pabeigts 2018. gada laikā. Mēs sagaidām, ka
tas mums ļaus koncentrēties uz vienu jaunu
kolekcijas zonu katru gadu.

2. Aizsargāt
Atjaunojot Īrijas Nacionālās Bibliotēkas
galveno ēku, mēs atradīsim veidus kā
uzlabot fizisko piekļuvi un redzamību. Mēs
aktīvi integrēsim risinājumus jaunajā ēku
projektēšanā. Tie ietvers lifta piekļuvi visiem
stāviem un ievēros labākās prakses virziena
norādēs.

2017. gadā ziedojumi Īrijas
Nacionālajai Bibliotēkai, kas
saistīti ar vīriešiem, pārsniedza
ziedojumus saistībā ar sievietēm,
attiecībā vairāk nekā 5 pret 1.

Mēs izstrādāsim un publicēsim digitālās
apkopošanas politiku 2019. gada laikā.
Mēs aktīvi apsvērsim daudzveidību un
iekļaušanu apjomīgu kataloģizēšanas un
digitalizācijas projektu plānu izstrādē.

5. Sadarboties
Mēs centīsimies meklēt sadarbības iespējas ar
mērķi paplašināt mūsu sasniedzamību, lai pēc
iespējas plašāk dalītos nacionālajās kolekcijās
un ieviestu jaunas auditorijas savai unikālajai Īru
kultūrai un mantojumam. Mēs strādāsim ar
bibliotēku kopienu, lai veicinātu daudzveidīgus
bibliotekāra profesijas piemērus.

3. Savienot
2018. gada laikā mēs izstrādāsim
strukturētu kontrolsarakstu, lai
pārliecinātos, ka mūsu programmas,
izstādes, un sadarbība ar sabiedrību
atspoguļo daudzveidību mūsu pašu darbā,
kā arī mūsu sadarbībā. Mēs nodrošināsim
to, ka reklāmas materiāli ir iekļaujoši un
nediskriminējoši, un 2019. gadā veiksim
plašu ieinteresēto personu aptauju,
konsultējoties ar mazākumtautībām un
dažādām kopienām.

Īrijas Nacionālajai Bibliotēkai
pieder Īru Queer arhīvs (Irish
Queer archive), visplašākais
arhīvs par Lesbiešu, Geju,
Biseksuāļu un transpersonu
(LGBt) vēsturi Īrijā.

6. Sasniegt
Mēs turpināsim īstenot mūsu apņēmību
attiecībā pret vienlīdzīgu tiesību likumiem
visiem darbiniekiem un apmeklētājiem, saskaņā
ar 1998-2015. gada Vienlīdzīgas Nodarbinātības
Tiesību Likumu un 2014. gada Īrijas Cilvēktiesību
un Vienlīdzības Likuma 42. pantu. Mēs uzmanīgi
sekosim līdzi mūsu darbā pieņemšanas un
veicināšanas procesiem, lai novērstu
diskrimināciju un atbalstītu daudzveidību.

Pirmajos Īrijas Nacionālās
Bibliotēkas pastāvēšanas gados,
mūsu augstākā vadībā bija tikai
vīrieši - šodien tajā ir 88%
sieviešu.

Īrijas Nacionālās Bibliotēka
sadarbojās ar Īrijas Neredzīgo
Padomi (NCBI) un Nacionālo
Pieaugušo Lasītprasmes
aģentūru (NaLa), lai
uzlabotu mūsu izkārtnes un
interpretāciju.

