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1.Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta bibliotēka ir izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis
ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.

Bibliotēkas misija ir nodrošināt apmeklētājiem mūsdienīgas iespējas informācijas ieguvei,
intelektuālai attīstībai un mūžizglītībai.
Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt pieeju zināšanām, celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti,
piedāvāt mūsdienām atbilstošus informācijas pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem.
Bibliotēkas funkcijas un uzdevumi ir saglabāt un uzturēt bibliotēkas
publisko telpu, apkalpot un sniegt informāciju, veicināt izglītību, turpināt novadpētniecības
darbu, popularizēt literatūru, komplektēt bibliotēkai nepieciešamos dokumentus, veikt uzziņu un
informācijas darbu, uzturēt katalogus.
Bibliotēka veic ne tikai kultūras, informācijas un izglītības, bet reizēm arī sociālās funkcijas.
Darba prioritātes ir efektīvs darbs ar lietotājiem, sniedzot savlaicīgu informāciju par
notiekošajām un plānotajām aktivitātēm.

Bibliotēka lielu uzmanību pievērš tam, lai uzlabotu un sniegtu pēc iespējas kvalitatīvākus
pakalpojumus saviem apmeklētājiem. Bez tradicionālajiem pakalpojumiem – grāmatām un
periodiskajiem izdevumiem, var izmantot elektroniskos informācijas resursus, proti, interneta
pakalpojumus, pieeju elektroniskajām datu bāzēm „Letonika” .
Bibliotēka akreditēta 2008. gadā uz 5 gadiem.

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Bibliotēkas krājuma papildināšanas galvenais avots ir Ciblas novada padomes budžets.
Šogad grāmatu iegādei bija atvēlēti 356,80 Ls un periodikai 200 Ls. Grāmatas tiek iegādātas 1
reizi kvartālā, kuras iepirktas grāmatnīcās Zvaigzne ABC, SIA Sākums, Grāmatu svētkos saņēmām
dāvanu karti Ls 20,- vērtībā.
Komplektējot fondu, vados pēc pieprasījuma. Tiek pirkta jaunākā daiļliteratūra (ņemti vērā arī
lasītāju ieteikumi), papildināta arī nozaru literatūra. Mazāk lasāmo literatūru, piemēram, fantastiku,

vārdnīcas, piegādāju no Ludzas pilsētas bibliotēkas. Tagad grāmatu apmaiņa ir ļoti aktuāla,
sevišķi starp lauku bibliotēkām. Tā kā fondi visiem ir dažādi un papildinās vāji, grāmatu
apmaiņa ļauj apmierināt plašāku lasītāju loku.
Bibliotēkā pieejami laikraksti: Ludzas zeme, Ieva, Ievas veselība, Ievas Māja, Privātā
dzīve, Praktiskais latvietis, Люблю.
Bibliotēkas krājumā ir 5650 fizisko vienību, no tām 5030 grāmatas, pārējie ir seriālizdevumi.
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Krājuma izsniegums 1781 eks., no tiem 1366 grāmatas, 415 seriālizdevumi. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, ir iegādātas mazāk grāmatas, jo to cenas ir pieaugušas un saņemts mazāks finansējums
no pašvaldības.
Bibliotēkas krājumu veido:
• grāmatas, seriālizdevumi, interneta resursi –bezmaksas datu bāze LETONIKA;
• krājums pamatā komplektēts valsts valodā, kas veidots noteiktas nozares (filozofija, psiholoģija, reliģija,
dabaszinātnes, sabiedriskās zinātnes, skatuves māksla, valodniecība, vēsture ) iepazīšanai un uzziņu
izdevumu – enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu izmantošanai;
• daiļliteratūra, bērnu un jauniešu literatūra latviešu valoda.

Krājuma komplektēšanas mērķis ir :
• nodrošināt ar nepieciešamajiem iespieddarbiem krājumu, ņemot vērā lietotāju intereses un
pieprasījumus;
•nodrošināt ar aktuālu,uz lietotāju orientētas bibliotēkas statusam atbilstošu krājumu, veicināt ekonomisko
un sociālo attīstību.
* Krājuma glabāšanas un uzturēšanas princips: brīvas pieejas materiāliem jābūt labā stāvoklī un
mūsdienīgiem, jo tas tiks izmantots labāk nekā krājums ar nolietotu un saturā novecojušu literatūru.

Krājuma komplektēšanas stratēģija un politika saistīta ar:
• bibliotēku tīkla optimizāciju,
• bibliotēku datorizāciju,
• elektroniskā kataloga veidošanu,
• krājuma komplektēšanas un organizēšanas politiku, kuras pamatā ir bibliotēkas galvenais uzdevums –
veidot universālu un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu,
dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas
pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību.

Bibliotēkas krājumu veido:
INFORMĀCIJA – uzziņu izdevumi, enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, statistikas gadagrāmatas.
IZGLĪTĪBA – grāmatas – monogrāfijas, seriālizdevumi, interneta resursi, bērnu un jauniešu literatūra
latviešu valodā.
KULTŪRA – daiļliteratūra brīvā laika pavadīšanai, akcentējot latviešu oriģinālliteratūras komplektēšanu,
pasaules ievērojamo autoru darbi. Kultūrvēsturisku un vēsturisku laikmetu liecības un atmiņas.

Krājuma attīstības prognoze:
• veidot universālu un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu
veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu;
• nodrošināt uzziņu fondu – filozofijas, psiholoģijas, dabaszinātnes, sabiedriskās zinātnes, skatuves
mākslas, valodniecības, vēstures nozarēs, komplektējot, vārdnīcas – valodu un skaidrojošās,
enciklopēdijas, rokasgrāmatas, bibliogrāfiskos un novadpētnieciskos izdevumus, kā arī elektroniskos
resursus;
• turpināt bērnu un jauniešu literatūras, klasiskas un mūsdienu oriģinālās un tulkotās daiļliteratūras
komplektēšanu;
• atjaunot krājuma saturisko kvalitāti, tā izmantojamību un lasītību, neatkarīgi no informācijas nesēja.

Prioritātes komplektēšanā:
• uzziņu resursi ( vārdnīcas, enciklopēdijas, ceļveži) ,
• literatūra bērniem;
• studiju atbalstam nepieciešamā literatūra ( pedagoģija, ekonomika, tieslietas u.c.);
• mākslinieciski augstvērtīga daiļliteratūra, īpaši latviešu oriģinālliteratūra.

Daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji:
• kvalitāte;
• lasītāju pieprasījums;
• kritikas vērtējums;
• iesējums;
• ģeogrāfiskais aspekts - priekšroka latviešu literatūrai;
• cena.

Krājuma komplektēšanas avoti:
• pirkumi;
• abonēšana;
• dāvinājumi;
• dalība KKF mērķprogrammās.

Krājuma norakstīšanas iemesli:
• nolietoti iespieddarbi;
• novecojuši pēc satura;
• liekie dubleti;
• profilam neatbilstoši;
• bojāti dažādu iemeslu dēļ;
• nozaudēti;
• dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ;
• nodoti citām bibliotēkām.

Valodu aptvērums:
Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu valodā. No pašvaldības budžeta grāmatu iegādei saņemot
samazinātu finansējumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir iegādātas mazāk grāmatas, jo to cenas ir
pieaugušas.

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.
Bibliotēka piedāvā gan bezmaksas, gan maksas pakalpojumus. Šogad printēšana un kopēšana
bija par maksu. A4 formāta melnbalta kopija-0,05 Ls, krāsaina – 0,10 Ls.
Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem
pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros: • lietotāju pierakstīšana; • konsultācijas par bibliotēkas
darba kārtību, fondu; • konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām; • grāmatu, žurnālu, laikrakstu
izsniegšana; • katalogu, kartotēku izmantošana; • elektroniskā kataloga izmantošana; • novadpētniecības
materiālu izmantošana; • bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana; • bibliotēkas izstādes; • ekskursija
pa bibliotēku; • tematiskie pasākumi

Darbs ar lietotājiem:
*Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana, lietotāju reģistrācija, izsniegto dokumentu reģistrācija.
*Lietotāju izglītošana IT tehnoloģiju izmantošanā.
* Konsulācijas referātu, kursa darbu izstrādāšanā - visu gadu.
* Bibliotēkas parādnieku apzināšana.
* Atgādinājumu izsūtīšana par nokavētiem grāmatu atdošanas termiņiem - reizi ceturksnī.
.

Pēdēja laikā bibliotēkas lasītāju skaits samazinās. Galvenokārt tāpēc, ka palielinās
migrācija. Darbu meklējot ļaudis dodas uz lielpilsētām un uz ES valstīm. Pagastā ir nelabvēlīga
demogrāfiskā situācija. Cilvēki vairāk laika pavada pie datora un televizora, daudzās mājās ir
internets, kur cilvēki( sievišķi bērni) atrod vajadzīgo informāciju. Samērā maz ir pirmskolas
vecuma bērnu.
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Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, lietotāju skaits ir palielinājies, bet apmeklējumu skaits ir samazinājies.

Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana.
Publiskā bibliotēka ir bibliotēka visiem, tādēļ mazaizsargāto un riska grupu informacionālā
apkalpošana ir viens no darba pamatprincipiem, te var lasīt preses izdevumus, grāmatas, izmantot datorus,
saņemt bibliotekāra konsultācijas informācijas meklēšanā, e-pasta lietošanā u.c., iegūt vajadzīgo par
dažādu institūciju sociālajiem pakalpojumiem. Bibliotēka nav pieejama lietotājiem ar kustību

traucējumiem, jo bibliotēka atrodas otrājā stāvā.
Bibliotēkas darba laiks ir 30 stundas nedēļā. Darba grafiks:
P.: O.: 9.00-13.00, 14.00-17.00
T.: 9.00-14.00
C.: 9.00-15.00
P.: 12.00-17.00
Sestdiena, svētdiena: brīvdienas.
Pēc bibliotēkas apmeklētāju pieprasījuma, bibliotēkas pakalpojumi tiek sniegti arī ārpus
darba laika. Invalīdiem un veciem cilvēkiem grāmatas piegādāju uz mājām. Bibliotēkā ir
ierosinājumu grāmata, kur lasītāji var atstāt savus priekšlikumus.

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Šogad bibliotēku apmeklē 19 bērni. Samazinājās skolēnu lasītāju skaits. Arī pirmsskolas
vecuma bērnu ir ļoti maz. Jaunieši pārsvarā izmanto internetu.
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No tabulas redzams, ka apmeklējumu skaits samazinājies. Daudzi izmanto tikai internetu
bibliotēkā Darbā ar vecāku klašu audzēkņiem pamatā ir palīdzība atrast nepieciešamo informāciju

projektiem un referātiem. Tā kā daudzi neprot lietot datorprogrammu Vista, palīdzu vajadzīgo
informāciju noformēt un izprintēt. Daudzi bērni apmeklē sociālos saitus, piemēram: draugiem.lv,
one.lv, inbox.lv, skype, youtube un t.t. Grāmatas, par nožēlu, lasa maz, galvenokārt lasa
žurnālus.
Mazāko klašu bērni lasa vairāk, biežāk izvēlas literatūru skolas programmai. Datoru
izmanto lai spēlētu vai zīmētu. Pašiem mazākajiem lasītājiem ir bērnu stūrītis, kur viņi var
paspēlēties ar mīkstajām rotaļlietām un spēlēt galda spēlēs, kā arī pazīmēt.
Bērnu literatūru pērku grāmatveikalā Zvaigzne ABC, jo tur liela izvēle un bieži ir
pieejamas atlaides. Tā kā līdzekļu ir maz, cenšos nopirkt to, kas vairāk interesē bērnus. Līdzekļu
trūkumā dēļ, nebija pasūtīti bērnu žurnāli. Daudzus žurnālus mums atdeva Ludzas pilsētas
bibliotēka,tos bērni lasa ar lielu interesi.
Periodiski notiek bērnu grāmatu izstāde. Datoru istabā ir informācijas stends.

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums.
Bibliotēkā ir tradicionālais kartīšu katalogs un elektroniskais katalogs ALISE. Lasītāji
elektronisko katalogu izmanto, lai atrastu viņiem nepieciešamo grāmatu.
Bibliotēkā pieejama bezmaksas datu bāze LETONIKA. Līdzekļu trūkuma dēļ, citām datu
bāzēm pieslēgties nevaram. Uzziņu un informācijas darbs notiek katru dienu, apkalpojot
bibliotēkas lasītājus. Datoristabā apmeklētājiem ir pieejami 5 datori , kopētājs un printeris.

6. Novadpētniecības darbs
Visu laiku turpinās darbs pie novadpētniecības materiāluvākšanas un ir izveidotas tematiskās
mapes par:
 Franča un Konstances Ķempju dzīvi un darbu( CD);
 Cirmas skolas vēsturi un darbu;
 Dzejnieci Janīnu Tabūni;
 Latgales gaismas nesējuTadeušu Puisānu;
 Zvirgzdenes folkloras ansambli ”Saime”;

7. Projektu izstrāde
Pārskata gada laikā nepiedalījos neviena projekta izstrādē.

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Turpinās sadarbība ar Ludzas pilsētas galveno bibliotēku, kura sniedz metodiskos norādījumus
bibliotēku darbā, rīko seminārus, kursus, informē elektroniski par aktualitātēm. Apmeklēju bibliotekāriem
rīkotos seminārus un kursus Ludzā, Ciblā. Laba sadarbība ar Felicianovas un Ciblas pagasta bibliotēkām,
kur vienmēr var saņemt vajadzīgo padomu.

9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēkā ir lasītājiem labvēlīga vide. Remonts veikts nesen un telpu vizuālais izskats ir labs.
Ēka uzcelta 1991 gadā. Telpu kopplatība ir 71,4 m2. Lasītāju apkalpošanas telpas platība ir 40,9 m2.

10. Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā viena darbiniece-bibliotēkas vadītāja.

11. Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēka tiek finansēta atbilstoši pašvaldības budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem,
finansējums atbilst MK noteikumiem Nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”.
Tas nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu. Par pašvaldības naudu bija nopirktas 90 grāmatas, no tām 22
bērnu grāmatas, dāvinājumā saņemtas 10 grāmatas.

12.Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
Bibliotēkas tēls veidojas ikdienas darbā. Dažiem galvenais ir datori un internets, citiem preses
izdevumi, grāmatas, vēl citiem svarīgi palasīt novada un avīzi “Ludzas zeme”. Vienreiz nedeļā atbrauc
lauksaimnieku konsultante, lai pieņemtu un palīdzētu sastādīt pieteikumus Lauku Atbalsta dienestam,
informētu par jaunāko likumdošanā un atstātu informatīvos izdevumus.
Regulāri tiek izlikti ziņojumi par aktualitātēm informatīvajā stendā bibliotēkā. Bibliotēkas
publicitāte tiek panākta publicējot materiālus pagasta avīze”Ciblas novada ziņas”.Informācijas resursus
popularizējoši pasākumi notiek katru mēnesi. Ir bijušas sādas izstādes :
* Eiropas diena.
* Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
* Franču rakstniekam A.Dimā -210.
* Tēva diena.
*Angļu rakstniecei E.Blaitonai-115.
* A.Vējanam-85.
*Pasaules dzejas diena.
* Starptautiskā teātra dien.
* e-prasmju nedēļa.
* Rakstniekam Č.Dikensam -200.
* Starptautisā dzimtās valodas diena .
Pirms Ziemassvētkiem Adventa laikā bibliotēka rīkoja rokdarbu izstādi. Bija liels

pārsteigums un gandarījums, ka atsaucās tik daudz interesentu. Liels prieks, ka ar saviem
darbiem piedalījās arī vīrieši. Priecēja acis bērnu darbi- zīmējumi, aplikācija, māla izstrādājumi.
Ar saviem rokdarbiem piedalījās arī Ezersalas internātpamatskolas audzēkņi- tika demonstrēti
koka izstrādājumi, izšūtas bildes, tamborētās sedziņas. Un, protams, ļoti lielā daudzumā bija

dāmu rokdarbi. Redzējām adījumus, izšuvumus, tamborējumus, aplikāciju, pinumus un
apgleznotu stiklu.
Liels prieks par to, ka cilvēkiem ir tik daudz vaļasprieku un atrodas brīvi mirkļi lai
veidotu kaut ko jauku un patīkamu.
16. decembrī
Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā notika sarīkojums, ko veltījām
Ziemassvētkiem un Jaungadam. Piedalījās ansamblis „Nemiers” un Ezersalas
internatpamatskolas audzēkņi. Pateicamies par krāšņo un saturīgo koncertu.

13. Veiksmes stāsti
Pats galvenais ir tas, ka par spīti visām krīzēm, zemai demogrāfijai un migrācijai, mūsu
bibliotēka joprojām saglabājusies. Mēs nestāvam uz vietas- mācamies, attīstāmies, ejam vienā
solī ar informācijas tehnoloģijām, lai palīdzētu mūsu lasītājiem.
Es izjūtu milzīgu gandarījumu par to, ka katru dienu varu palīdzēt saviem lasītājiem.
Palīdzība ir vajadzīga visām lasītāju kategorijām- bērniem, pusaudžiem un vecāka gadagājuma
cilvēkiem. Sevišķa uzmanība nepieciešama vientuļiem pensionāriem, kuri atnāk ne tikai paņemt
grāmatu, bet arī padalīties savos priekos un bēdās.
Darba procesa rezultātā, ne tikai bibliotekāri var kaut ko iemācīt cilvēkiem, bet arī paši
mācamies no viņiem un katru dienu iegūstam kaut ko jaunu priekš sevis.

Bibliotēkas vadītāja: Jolanta Prīdāne

