CIBLAS NOVADA
ZVIRGZDENES PAGASTA BIBLIOTĒKAS

GADA ATSKAITE PAR DARBU 2013. GADĀ

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums
Bibliotēkas darbības raksturojums un galvenie virzieni ir orientācija uz klientu, sadarbība ar
citām bibliotēkām un struktūrām, tālākizglītības un mūţizglītības kvalitātes nodrošinājums.
Zvirgzdenes bibliotēkas mērķis ir apkopot informāciju un nodot to iedzīvotājiem, nodrošināt
bibliotēkas lietotājiem visus iespējamos bibliotēkas pakalpojumus.
Zvirgzdenes bibliotēkas darbības 2013. gada aktualitātes- saglabāt un daudzveidot bibliotēkas
krājumus, turpināt darbu informācijas sistēmā Alise 4i, darbs ar lietotājiem, sniegt kvalitāti visos
pakalpojumos saviem apmeklētājiem.
Zvirgzdenes pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes bibliotēka, kura ir akreditēta 2008. gadā 20.
novembrī uz pieciem gadiem.

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Bibliotēkas krājuma papildināšanas galvenais avots ir Ciblas novada padomes budţets. Šogad
grāmatu iegādei bija atvēlēti 277.81 Ls un periodikai arī 200.00 Ls. No Ludzas pilsētas
bibliotēkas saņēmu grāmatas uz summu 105.26 Ls. Kopā bija nopirktas 89 grāmatas. Grāmatas
tiek iegādātas vienu reizi kvartālā, kuras iepirktas grāmatnīcās Zvaigzne ABC un SIA Sākums.
Komplektējot fondu vados pēc pieprasījuma, vairāk daiļliteratūras, bērnu literatūras,
papildināta arī nozaru literatūra. Ja klientiem ir nepieciešams, piegādāju grāmatas no Ludzas
pilsētas bibliotēkas. Izmantoju arī Felicianovas bibliotēkas grāmatas, aizbraucu un atvedu no
Felicianovas.
Periodikas iegādei tika atvēlēti 200.00 Ls gadā.
Bibliotēka gada garumā bija pieejami tādi ţurnāli un laikraksti: Ludzas Zeme, Ieva, Ievas
Veselība, Ievas Māja, Люблю, Praktiskais latvietis, Rokdarbi, 7 Секретов.
No Ludzas pilsētas bibliotēkas ņemu norakstītas ţurnālus: Рыболов, Поплавок, Рыбачьте с
нами, Наука и Жизнь, Эрудит.
Šogad krājums ir iztīrīts no grāmatām, kuras nav lasītas vairāk kā desmit gadus, arī grāmatas,
kuras ir stipri nolietotas. Bija norakstītas 378 grāmatas par summu 15.59 Ls.

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Bibliotēka ir atvērta apmeklētājiem 30 stundas nedēļā:
Pirmdiena: 9.00-13.00-14.00-17.00
Otrdiena: 9.00-13.00-14.00-17.00
Trešdiena: 9.00-14.00
Ceturtdiena: 9.00-15.00
Piektdiena: 12.00-17.00
Sestdiena, svētdiena- brīvdienas;

Zvirgzdenes bibliotēka piedāvā gan bezmaksas, gan maksas pakalpojumus.
Par maksu bibliotēka ir tikai printēšana un kopēšana, pārējie pakalpojumi:
-lietotāju pierakstīšanas;
-konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām;
- grāmatu, ţurnālu un laikrakstu izsniegšana;
-elektroniska kataloga izmantošana;
-bibliotēkas izstādes;
-ekskursija pa bibliotēku ir bezmaksas.
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Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu izsniegumu skaits palielināts, bet lietotāju un apmeklētāju
skaits ir samazinājies.
Bibliotēkas apmeklētāji ir pensionāri, strādājošie un bezdarbnieki. Bērni diemţēl lasa maz,
bieţāk izmanto datorus.
Bibliotēka nav pieejama lietotājiem ar kustību traucējumiem, jo bibliotēka atrodas otrajā
stāvā.
Pēc bibliotēkas apmeklētāju pieprasījuma, bibliotēkas pakalpojumi tiek sniegti arī ārpus
darba laika, kā arī sestdien un svētdien.

Darbs ar bērniem
Šogad bērnu skaits ir 19 lasītāji.
Daudzi izmanto tikai interrnetu bibliotēkā darbā ar vecāku klašu audzēkņiem pamatā ir palīdzība
atrast nepieciešamo informāciju projektiem un referātiem. Tā kā daudzi ir nepazīstami ar
datorprogrammu Vista, palīdzu to noformēt un izprintēt. Daudzi bērni apmeklē sociālos saitus,
piemēram: draugiem.lv, inbox.lv, skype, youtube i t.t. Grāmatas par noţēlu lasa maz,
galvenokārt ţurnālus.

Mazāko klašu bērni lasa vairāk, bieţāk 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.
Pirms Ziemassvētkiem notika pasākums, kurā kopā sanāca vecāki ar bērniem. Bērni veidoja
skaistas, neparastas papīra sniegpārslas, ar kuram vēlāk izrotāja bibliotēku.
bērnu sniegpārslas

visi kopā strādā

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Visu gadu strādāju ar elektronisku katalogu Alise 4i. Ievadu jaunas grāmatas, kā arī
izmantoju, lai atrastu lasītājiem nepieciešamo grāmatu.
Bibliotēkā pieejama datu bāze LETONIKA.
Uzziņu un informācijas darbs notiek katru dienu apkalpojot bibliotēkas lasītājus. Tēmas ir
visādas( apmaksāt rēķiņus, palīdzēt pazvanīt, kaut ko nokopēt vai izprintēt).

Novadpētniecības darbs
Visa gada garumā turpinās darbs ar novadpētniecības materiāliem un tematiskajām mapēm
par:
 Franča un Konstances Ķempju, dzīve un darbs( CD);
 Mape par Blontu sieviešu vokālais ansamblis „Lāses” un Blontu meiteņu vokālais
ansamblis „Lāsītes”, vadītāja Jana Barkāne;

ansamblis Lāses
 J.Tabūnes, dzejniece;
 Tadeušu Puisānu;
 Materiāls par Zvirgzdenes folkloras ansambli ”Saime”;

Metodiskā un konsultatīva darba un sadarbības raksturojums.
Vajadzīgo palīdzību, saņemu no Ludzas GPB metodiķes. Metodiķe regulāri uztur sakarus ar
e-pasta starpniecību. kur informē par semināriem, kursiem, informē par svarīgākajiem
notikumiem, šī informācija ir ļoti nepieciešama un noderīga.
Laba sadarbība ir visam Ciblas novada bibliotēkām. Mums ir ļoti draudzīgs kolektīvs. Bieţi
tiekamies lai apspriestu kopīgas problēmas, atrisinātu darba jautājumus un vienkārši lai parunātu.

mūsu Ciblas novada bibliotekāres

Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēka atrodas dzīvojāmā mājā, otrā stāvā.
Bibliotēka ir aprīkota ar visām
nepieciešamajām tehniskajām ierīcēm ( datoriem, kopētājiem, printeriem).
Bibliotēkas telpu stāvoklis ir labs. Bērniem ir galda spēles, rotaļlietas, paklājs uz kā var
spēlēties. Ir galdiņš, pie kura bērni var rakstīt, zīmēt un darboties. Pieaugušajiem ir savs stūrītis ,
kur var lasīt laikrakstus un ţurnālus. Vienīgais, kā mums trūks ir telpas izstādēm un
pasākumiem.

bērnu stūrītis

aboniments

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā viens bibliotēkas darbinieks – bibliotēkas vadītāja.. Bibliotēkas vadītājai ir
vidējā speciālā izglītība citās nozarēs. Esmu piedalījusies visos novada bibliotekāriem rīkotajos
semināros.

Finansiālais nodrošinājums.
Bibliotēka tiek finansēta atbilstoši pašvaldības budţetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem,
finansējums atbilst MK noteikumiem Nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma
normatīvi”. Tas nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.

Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitātes.
Informācija par bibliotēkas darba laiku un pakalpojumiem ir izvietota Ciblas novada avīzē un
kultūrkartē. Bibliotēkai ir sadarbība visdaţādākajās jomās.
Ciblas novada pašvaldība

Bibliotēkas finansētājs

Ludzas pilsētas galvēna bibliotēka

Zvaigzne ABC, SIA Sākums

Metodiskā konsultācija, aktuālo
jaunumu saņemšana. Grāmatas un
prese.
Darba jautājumi, informācijas
apmaiņa
Publicitāte, bibliotēkas informācijas
paziņošana.
Jaunākās literatūras piegāde

Lauku bibliotēku atbalsta biedrība

grāmatu dāvinājumi

Ciblas, Blontu, Pušmocavas,
Līdumnieku, Felicianovas bibliotēkas
Ciblas novada avīze

Šogad, sadarbībā ar valsts nodarbinātības agentūru, bibliotēkā viens cilvēks apguva praktiskās
iemaņas „Klientu apkalpošanas operātors, specialitātē”. Mans pienākums bija apmācīt
praktikantu darbā ar dokumentiem, datorprogrammām un klientu apkalpošanu.

praktikante Natalja
Grāmatu izstādes: Krievu rakstniekam A.Tolstojam, dzejniecei A.Elksnei, franču rakstniekam
Ţ.Simenonam, krievu rakstniekam M.Gorkijam, vācu rakstniekam Ē.M. Remarkam, dzejniekam
I.Ziedonim, rakstniecei M.Geidānei, dzejniecei O.Lisovskai, rakstniekam G.Cīrulim,
O.Vācietim. Pirms Ziemassvētkiem bibliotēkas lietotāji varēja apskatīt T. Sošnikovas adījumus.

Veiksmes stāsti.
Bibliotēka- tā ir gan darba vieta, gan domu templis, gan zinātniski-pētnieciskais centrs,
gan laboratorija, kā arī muzejs un garīgu prieku vieta prātam un acīm. ( N. Rerih)

Zvirgzdenes pagasta bibliotēkas vadītāja Jolanta Prīdāne

