ĪSS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS
Pušmucovas pagasta bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kura sniedz
pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un kultūras
pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību.
Bibliotēkas misija - paplašināt bibliotēkas lomu sabiedrībā, sniegt universālus informācijas
pakalpojumus, sniedzot iespēju pilnveidot sevi mūžizglītībā.
Pušmucovas pagasta bibliotēkas mērķis ir censties panākt, lai visas lietotāju grupas pēc
iespējas vairāk apmeklētu bibliotēku un veicināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu: gan
ikdienišķas informācijas, izziņu un padomu ieguvei, visu vecuma grupu lasīšanas aktivitātes
saglabāšanai, gan mācību un studiju procesa sekmēšanai vai individuālās tālākizglītības atbalstīšanai,
gan jaunāko informācijas tehnoloģiju apgūšanai un izmantošanai.

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMA ANALĪZE
Bibliotēkas krājumā ir 5166 vienības, no tām 4149 grāmatas. Bibliotēkai grāmatu iegādei no
pašvaldības budžeta grāmatu iegādei 2014.gadā izlietoti EUR 690, presei EUR 325.
Bibliotēkā 2014.gadā ienākušas 132 jaunas grāmatas. Bibliotēka abonē 8 periodiskos izdevumus,
kuri ir vairāk pieprasīti lasītājiem: Ludzas Zeme, Ieva, Ievas Stāsti, Dziednieks, Patiesā Dzīve, Uzzini,
Mājas Viesis, 36,6 0.
Ekonomējot līdzekļus preses abonēšanai, bibliotēkā popularizēju elektronisko datu bāzi - Lursoft
laikrakstu bibliotēka, kur bezmaksas var iepazīties ar aktuālākajiem preses izdevumiem, ērti lasīt un
atrast vajadzīgo informāciju.
Bibliotēkā ir savākti interesanti un noderīgi materiāli no avīzēm un žurnāliem tematiskajās
mapēs, kas bieži noder lasītājiem.
Grāmatas tiek komplektētas atbilstoši lasītāju interesēm un vajadzībām. Bibliotēkas piedāvātais
grāmatu klāsts ir atbilstošs publiskās bibliotēkas statusam. Lielāko jaunieguvumu daļu sastāda
daiļliteratūra, arī nozaru literatūra papildinājās ar 34 jaunām grāmatām. Ciblas novada bibliotēkas
piedalījās kultūras projektā „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”, saņemti 11
eksemplāri vērtīgu grāmatu mākslas, literatūrzinātnes un sabiedrisko zinātņu nozarēs.

Pušmucovas pagasta bibliotēka izmanto Ludzas galvenās bibliotēkas un SBA pakalpojumus, lai
nodrošinātu lietotāju pieprasījumu pēc pagasta bibliotēkā neesošās literatūras. 2014. gadā SBA kārtā
saņemti 22 vienības - grāmatas un elektroniskie dokumenti no LNB.
No bibliotēkas krājuma tika izslēgti 284 eksemplāri, kas novecojuši pēc satura un lasītājiem
maz pieprasīti.

BIBLIOTĒKAS IZMANTOŠANA
Bibliotēkas esošie

un potenciālie

lietotāji/lasītāji, galvenokārt, ir Pušmucovas pagasta

iedzīvotāji. Pušmucovas pagastā deklarēti ir 633 iedzīvotāji. Pušmucovas pagasta bibliotēkā ir
reģistrēti 170 lietotāji, no tiem 43 skolēni.
Bibliotēkā ir izveidojušās vairākas lietotāju grupas: skolēni, studenti, profesionālo skolu
audzēkņi, aktīvākā daļa ir pensionāri, mājsaimnieces un bezdarbnieki, kuriem lasīšana ir kā sociāla
nepieciešamība, pagasta iestāžu darbinieki – aktuālas informācijas meklētāji, pedagogi un kultūras
darbinieki, kas ir ieinteresēti mūžizglītībā un radošo spēju attīstīšanā.
Vēl viena grupa ir jaunieši vecumā no 18 - līdz 25 gadiem, kuri lieto tikai interneta
pakalpojumus, tādi aktīvi ir 6 lietotāji. Bibliotēkai ir svarīgs jebkurš no augstāk

minētajiem

lietotājiem.
Zināt, informēt, palīdzēt - šie ir mani galvenie bibliotekāra pamatnoteikumi lietotāju piesaistei
un veiksmīgai darbībai.

Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā:
2012.gads

2013.gads

2014. gads

Lietotāju skaits

190

167

170

Izsniegums

4822

4485

4091

Apmeklējumu skaits

3012

2875

2729

Analizējot bibliotēkas izmantošanu, priecē tas, ka lietotāju skaits, salīdzinājumā ar 2013. gadu
ir palielinājies. Katrs bibliotēkas lietotājs iegriezies bibliotēkā vidēji 16 reizes un saņēmis 24
iespieddarbus.
Grāmatu izsniegums kopumā samazinās, jo aizvien vairāk lietotāji izmanto internetu, un arī
lielāks pieprasījums pēc jaunākās literatūras, ko nevaru nodrošināt ierobežoto finansu līdzekļu dēļ.
Apmeklējumu skaits samazinās, jo pagasta iedzīvotāju skaits samazinās, vai arī viņi dodas darba
meklējumos ārpus pagasta, tad arī viņiem nav iespējas bieži apmeklēt bibliotēku.
Bibliotēkas pakalpojumu popularizēšana notiek dažādās formās:
1. regulāra jauno lasītāju iepazīstināšana ar bibliotēkas pakalpojumiem un informācijas
iespējām;

2. internetlietotāju un bibliotēkas apmeklētāju aktīva piesaistīšana bibliotēkas resursu
izmantošanā gan īsu uzziņu informācijas izguvei, gan tematisku uzziņu – referātu,
projektu, studiju darbu izstrādei.
3. bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Ciblas novada pašvaldības iestādēm, Pušmucovas
pamatskolu,

kā

arī

pagasta

pārvaldi,

kas

sekmē

bibliotēkas

pakalpojumu

popularizēšanu.
Bibliotēkā regulāri notiek tematiskās literatūras izstādes, pārrunas par jaunākajām grāmatām,
interešu grupu tikšanās.
Bibliotēka ir atvērta 5 dienas nedēļā, darba laiks ir saskaņots ar pārējām pašvaldības iestādēm,
ievērojot apmeklētāju vēlmes un iespējas.

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS
Regulāri tiek papildināta novadpētniecības kartotēka ar rakstiem un materiāliem no „Ludzas
Zemes”, kā arī citiem jauniegūtajiem izdevumiem. Turpinu papildināt informāciju tematiskajās mapēs
(„Mūsu pagasta cilvēki”, „Pagasta saimnieciskā dzīve” „Skolas dzīve” u.c.). Tiek veidoti arī foto
albūmi, kas dokumentē aktuālākos notikumus pagasta dzīvē. Ļoti populāra ir novadpētniecības
informācijas izmantošana, rakstot projektus vai apskatus par novada vēsturi, gatavojoties novadam
veltītu pasākumu veidošanai vai sagatavojot informāciju izstādēm. Ir izveidota pastāvīgā izstāde
„Pušmucovas vēstures lappuses ”.
Piedalos Ciblas novada avīzes veidošanā. „Ciblas novada Ziņās” septembra numurā tika
ievietots plašs materiāls par mūsu novada dzejnieku Aleksandru Adamānu un fabulistu un skolotāju
Joņi Silkānu, kura sagatavošanai izmantoju bibliotēkas novadpētniecības materiālus, Ludzas
bibliotēkas kultūrvēstures datu bāzi, LNB datu bāzi periodika.lv. Bibliotēkā tiek saglabātas Ciblas
novada avīzes „Ciblas novada ziņas”.
Kultūras namā notika fotoizstāde „Ciblas novada svētki fotogrāfijās”, kas ir novada vēstures
liecība. Aktīvi tiek strādāts pie Skolas muzeja materiālu vākšanas, sistematizēšanas un
popularizēšanas. Skolas muzejs ir iekļauts Ciblas novada tūrisma ceļvedī.

DARBS AR SKOLĒNIEM.
Pušmucovas pamatskolā mācās 66 skolēni. Bibliotēku apmeklē 43 bērni. Pušmucovas
pamatskolā mācās arī bērni no citām pašvaldībām, tāpēc viņi apmeklē sava pagasta bibliotēkas.
Bibliotēkas mērķis ir motivēt jaunatni lasīšanai mūža
garumā, lai gūtu informāciju un prieku no grāmatu lasīšanas.
Jaunākā skolas vecuma bērni lasa labprāt, bet grūtāk ir
pusaudžus motivēt pievērsties grāmatu lasīšanai. Turpmāk
jāpievērš vēl lielāku uzmanību grāmatu popularizēšanai un
lasīšanai. Mazākajiem lasītājiem notiek ekskursijas uz
bibliotēku, interneta vietnes www.pasakas.net izmantošana,
lielākajiem - grāmatu apskati un informācijas pēcpusdienas, literārās izstādes, interneta resursu
izmantošanas apmācības.
Radošo darbu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti”
piedalījās 5 skolēni, 2 skolēni no 6. klases brauca uz Rīgu
uz jauno LNB ēku jeb Gaismas pili.
Piedalījos Grāmatu draugu ķēdē 18.janvārī, pēc
tam par jauno Gaismas pili un tās pakalpojumiem stāstīju
skolēniem.
Latvijas

Republikas

proklamēšanas

svētku

priekšvakarā bija apskatāma LNB ceļojošā izstāde ”Zudusī
darbīgā Latvija”. Izstāde tika papildināta ar dažādiem
vēsturiskiem dokumentiem, grāmatām, atklātnēm no
bibliotēkā

savāktajiem iedzīvotāju

personīgajiem

arhīviem un Skolas muzeja. Pamatskolas skolēni iepazinās
ar datu bāzi

www.letonika.lv un digitālo bibliotēku

Zudusī Latvija, kuru varēs izmantot savu zināšanu
paplašināšanai. Skolēniem tika noorganizēta viktorīna par
Latvijas un mūsu novada vēsturi.
Dzejas dienu ietvaros, Pušmucovas pamatskolas
skolēni pulcējās pie Aleksandra Adamāna pieminekļa
Pušmucovas kapos, kur iepazinās ar dzejnieka mūža
gājumu un daiļradi. Skolā bija literatūras izstāde veltīta
mūsu novadniekiem – dzejniekiem.
Palīdzu skolēniem sameklēt dzejas un prozas
darbus

daiļlasīšanas

konkursiem,

atlasu

materiālus,

gatavojoties viktorīnām un olimpiādēm, sniedzu uzziņas, nodrošinu jaunos lasītājus ar skolas
ieteicamo literatūru.

Skolas bibliotēka piedalījās projektā „Bērnu Žūrijā”, aktīvi lasīja 20 skolēni.
Bibliotēkā ir reģistrēti 8 studenti un 5 profesionālo skolu audzēkņi, kuriem sniedzu
nepieciešamo palīdzību literatūras atlasē e-katalogā un elektronisko resursu meklēšanā datu bāzē
www.news.lv , www.letonika.lv
SADARBĪBA AR CITĀM PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM.
Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, kultūras namu un medpunktu. Bibliotēkai ir
cieša sadarbība ar Ciblas novada pašvaldības iestādēm un Pušmucovas pamatskolu. Ar bibliotēkas
starpniecību, iedzīvotāji regulāri tiek informēti par aktualitātēm pašvaldībā.
Bibliotēkas apmeklētājiem iespējams izmantot bezmaksas datu bāzes - Lursoft laikrakstu
bibliotēku un LETONIKA. 2015.gadā tiks abonēta likumu datu bāze NAIS.
Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar kultūras namu. Bibliotēkas vadītāja dzied Pušmucovas
etnogrāfiskajā ansamblī un aktīvi piedalās kultūras nama rīkotajos pasākumos, rīkojam kopīgas
izstādes.
Bibliotēkā vienmēr tiek atlasīta nepieciešamā literatūra tautas nama pasākumu scenāriju
sastādīšanai - bērnības un pilngadības svētkiem, svecīšu vakariem, Ziemassvētkiem un Jaungadam,
gadskārtu ieražu svētkiem (Meteņiem, Lieldienām, Jāņiem u.c.). Bibliotēkā ir izveidota dzejoļu
tematiskā kartotēka un vērtīgi materiāli sakrāti arī tematiskajās mapēs.
Tā kā liela daļa pagasta iedzīvotāju ir saistīti ar lauksaimniecību, tad bibliotēkai ir liela nozīme
jaunākās informācijas sniegšanā un tehnoloģisko pakalpojumu nodrošināšanā zemniekiem. Sadarbība
ar lauksaimniecības konsultantiem un citiem speciālistiem.
Pušmucovas pagastā aktīvi darbojas biedrība „Mezgls”, kura mērķi sakrīt ar bibliotēkas
mērķiem - aktivizēt sabiedrību un piedāvāt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas pagasta
iedzīvotājiem - radošās darbnīcas, pulciņi, kultūras pasākumi, deju un sporta nodarbības.
APMEKLĒTĀJU KONSULTĒŠANA UN APMĀCĪBA.
Ikdienas apmācība informācijas apguves prasmēs, galvenokārt, saistīta ar palīdzību darbā ar
datoru, lietotājiem sniedzot individuālās konsultācijas:
1) bibliotēkā pieejamās datorprogrammatūras izmantošanā;
2) konsultācijas par darba meklēšanā un tālākizglītības procesos izmantojamajiem
tiešsaistes avotiem, palīdzība CV un pieteikuma vēstules elektroniskajā noformēšanā;
3) palīdzība zinātnisku projektu, bakalaura, maģistra darbu izstrādē un pētniecības
procesos – informācijas atlasē, dokumentu noformēšanā;
4) palīdzība bibliotēkā pieejamo bezmaksas datubāzu izmantošanā- e- katalogi, Letonika,
Lursoft laikrakstu bibliotēka;
5) SBA pakalpojumu sniegšana.

BIBLIOTĒKAS MATERIĀLAIS UN TEHNISKAIS STĀVOKLIS
Bibliotēka izkārtota četrās telpās - bibliotēkas vadītājas darba vieta, abonements, bērnu nodaļa
un Internetlasītava.
Bibliotēkā ir uzstādīti 7 datori ar Interneta pieeju un viena multifunkcionāla iekārta.
Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja bezmaksas lietot Internetu, izmantot datoru, skenēt, printēt, ierakstīt
informāciju atmiņas nesējos. Bibliotēkā notiek lietotāju individuāla apmācīšana izmantot internetu
informācijas meklēšanai.
Veiksmes stāsts.
Lasītāju pozitīvā attieksme un viņu ieinteresētība bibliotēkas dzīvē ir mans veiksmes stāsts.
Es apzinos, ka sabiedrībā pieaug nepieciešamība plašāk informēt par bibliotēkas piedāvātajiem
pakalpojumiem un aktualitātēm, jo bibliotēka vairs nav tikai grāmatu apmaiņas punkts, tas ir galvenais
aktuālas informācijas punkts visiem pagasta iedzīvotājiem.
Mani tas ļoti priecē, ka ar savu pieredzi un plašo zināšanu bagāžu esu noderīga cilvēkiem un
varu sniegt ikvienam informāciju un padomu dažādos gadījumos.

Pušmucovas pagasta bibliotēkas vadītāja
03.02.2015.

Ilga Baziļeviča

