Pušmucovas pagasta bibliotēkas ziņas
atkārtotai akreditācijai vietējas nozīmes bibliotēkas statusā
Bibliotēkas attīstības raksturojums
Iepriekšējās akreditācijas atzinumā komisijas izteikto ieteikumu izpilde:
1. Uzsākt automatizētu lietotāju apkalpošanu - izpildīts
2. Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma iegādei - izpildīts
3. Rast iespēju pieņemt bibliotēkas darbinieci uz pilnu darba slodzi - nav izpildīts
4. Turpināt atjaunot bibliotēkas mēbeles un aprīkojumu - izpildīts
5. Rasts iespēju izveidot krātuvi mazākaktīvajam krājumam - izpildīts
6. Rast iespēju atjaunot datortehniku - izpildīts daļēji
7. Apdzīvotajā teritorijā izvietot norādi uz bibliotēku - izpildīts
8. Vēlams izveidot velonovietni - izpildīts
* Bibliotēkas plānošanas dokumenti (vidēja termiņa attīstības plāns, darba plāns pievienot pielikumā)

Bibliotekārais personāls
* Bibliotēkas darbinieku slodzes, amati;
Bibliotēkā strādā viens darbinieks - bibliotēkas vadītāja uz 0.75 likmi. Papildus pienākumitelpu apkopēja uz 0.25 likmi.
■ Darbinieku izglītība;
Darbinieka izglītība- vidējā. 2019. gadā LNB ārpus formālās izglītības programmā iegūta
kvalifikācija - bibliotekārs, kas atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un
ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ievadstruktūras līmenim.
Regulāri papildinu zināšanas profesionālajos pilnveides semināros, pieredzes apmaiņas
braucienos.
T ēm a

G ads

Mācību seminārs. LBB aktivitātes. Bibliotekāra ētikas kodeksa
atjaunināšana.
IFLA- Pasaules bibliotēku un informācijas kongress Atēnās
2019. Pārdomas, atziņas, jaunumi, pieredze. (5 h)
Starptautiskā Latvija- Lietuva konference “Interaktīvā izglītības
telpa - tradicionālais un modernais”
Projekt Final Conférence ’’Interactive éducation space tradicional and modem.” (6 h)
Mācību kurss „Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās
noderīgi e-risinājumi.” (8 h)
Latgales reģiona bibliotēkām konference „Nemateriālā
mantojuma popularizēšana Latgales bibliotēkās.” (6 h)

26.09.2019.

29.10.2019.

17.09.2018.
28.09.2018.

LNB lasīšanas veicināšanas programmu un kampaņu
aktualitātes. (8 h)
Mācību seminārs Krājuma komplektēšanas speciālistu semināra
aktualitātes.
Mūsdienu bibliotēkas novadpētniecības darbs. Vēstures liecības:
vākšana un glabāšana. Latgales kultūrvide. (5 h)
Mācību seminārs Latgales periodikas izmantošanas iespējas
novadpētniecības pētījumos.
2018. gada jaunākās literatūras apskats. (5 h)
Mācību seminārs Etiķete un uzvedības kultūra lietišķajā
saskarsmē. (5 h)
Mācību seminārs „Ievads medijpratībā. „ (5 h)
Neverbālās komunikācijas zemteksti. Profesionālās saskarsmes
aspekti darbā ar klientiem. (6 h)
Mācību seminārs „Novadpētniecība- Kā pētīt apkārtnes vēsturi?”
(5 h)
Mācību seminārs Izstāžu darbs bibliotēkās.
Mācību seminārs Autortiesības bibliotēku darbā. (5h)
Ludzas, Ciblas, Kārsaavs un Zilupes publisko bibliotēku
darbinieku izbraukuma seminārs. Pasienes pagasta un
bibliotēkas vēsture. (5 h)
Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference
’’Komunikācija, sadarbība, komandas darbs- ilgstspējīgas
izaugsmes pamats” (8 h)
Mācības Latvenergo klientu pašapkalpošanās portāls Elektrum.lv
(2 h)
Improvizācijas teātra spēļu metodikas pielietojums pasākumu
veidošanā bibliotēkā. (5h)
Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas Izglītojošā datorspēle par
Latgales kultūras un sabiedriskajiem darbiniekiem” īpazeisim!”
Jaunākās literatūras apskats. (6 h)
Interaktīvās nodarbības bērniem un jauniešiem bibliotēkās.
Bibliotēkas vide un vizuālais noformējums.
Jaunākaš literatūras apskats. (6 h)
Vebināru cikls „Informācijas resursi un e-pakalpojumu iespējas”
(5 h)
Kopā: 106 h

29.10.2018.
23.11.2018.

12.12.2018.

12.05.2017.
29.11.2017.
21.01.2016.
19.02.2016.
08.04.2016.
12.05.2016.

19.05.2016.

30.09.2016.
20.10.2016.
16.12.2016.

10.12.2015.

11.11,09.12. 2015.

■ Profesionālās pilnveides plans nakamajā plānošanas perioda
D a r b in ie k i

T ēm a

Datu ievade un formatēšana
MS EXCEL vidē.
Microsoft Word apgūšana
padziļinātajā līmenī
Novadpētniecības materiālu apstrāde
un saglabāšana.
Interaktīvas nodarbības bērniem un
jauniešu bibliotēkās.
Dizaina domāšanas integrēšana
bibliotēkas pakalpojumu sniegšanā.

G ads

2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
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Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums (parskata periodā - 5 gadi)
Kopējais budžets
Pašvaldības finansējums
-no tā krāj.
komplektēšanai
- grāmatām
- periodiskajiem
izd.

+/- %
+12%
+12%
+ 1%

2 0 1 5 .g a d s

2 0 1 6 .g a d s

2 0 1 7 .g a d s

2 0 1 8 .g a d s

2 0 1 9 .g a d s

9989
9989
878

10680
10680
911

10923
10923
1178

11980
11980
995

12251
12251
1191

620
278

569
342

732
446

597
398

701
490

+1 8 %

1.4

1.6

2.1

1.9

2.1

+1 5 %

+1%

F on d u p iešķ īru m i

Finansējums krājumam
uz 1 iedzīvotāju
pašvaldībā*

550
531
607
573
Iedzīvotāju skaits
*ja pagasta vairakas bibliotēkas, norada vidējo finansējumu no kopējā.

551

-10%

Bibliotēkas krājums tiek komplektēts balstoties uz pašvaldības budžetu, pamatojoties uz
publisko bibliotēku darbību reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem. Finansējums
krājuma komplektēšanai pārskata periodā ir pieaudzis, bet grāmatu cenas arī ir pieaug, un līdz
ar to jaunieguvumu skaits gandrīz nemainīgs- nedaudz pāri 100 grāmatām gadā. Tas nodrošina
bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.
Finansējums krājumam uz vienu iedzīvotāju ir 2,1 EUR.

Bibliotēkas pamatrādītāji (5 gadi)
2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads +/- %
+ 10%
170
147
145
149
160
Lietotāju kopskaits
-6 %
22
30
30
30
t.sk. bēmi/jaunieši 37
-8 %
2593
3028
2677
2903
2866
Fiziskais
apmeklējums
-42%
603
502
874
t.sk. bērni/jaunieši 1186
1012
-27 %
4368
2988
4149
4487
4332
Izsniegums
- 46%
1808
1342
2447
2562
2531
-grāmatas,
audiovizuālie
+12%
1444
1770
2236
1735
- periodiskie izdevumi 1226
- 46%
324
202
280
392
305
-izsniegums
bēmi/jaunieši
29
28
26
25
Lietotāji % no iedzīv. 26
skaita
0.7
0.9
0.9
0.9
0.9
Krājuma apgrozība
* Rādītāju analīze, skaidrojums.
Pušmucovas pagastā ir deklarēts 551 iedzīvotājs, bibliotēkā reģistrēti 170 lietotāji, no
R ā d ītā ji

tiem 22 pamatskolas vecuma bērni, 6 vidējo mācību iestāžu skolēni, līdz ar to galvenā
un aktīvākā lietotāju grupa ir pensionāri- 25, lietotāji vecumā virs 55 gadiem- 38,
3

bezdarbnieki- 30 ,

strādājošie - 34. katrs bibliotēkas lietotājs bibliotēkā vidēji

iegriezies 15 reizes un saņēmis 17 iespieddarbus. Lietotājiem vairāk interesē jaunākā
literatūra un preses izdevumi.
Bibliotēka ir izveidojusies par stabilu informācijas un e-pakalpojumu centru, kur
iedzīvotāji var saņemt daudzveidīgas uzzfttas un palīdzību visās dzīves situācijā.

Bibliotēkas krājuma, informācijas resursu organizācija un attīstība
J a u n ie g u v u m i

2 0 1 5 .g a d s

2 0 1 6 .g a d s

2 0 1 7 .g a d s

2 0 1 8 .g a d s

2 0 1 9 .g a d s

Grāmatas
-t.sk. latv. daiļliteratūra
-t.sk. bērniem/jauniešiem
Seriālizdevumi
Audiovizuālie un pārējie

129
26
14
8

107
33
13
255

101
32
20
260

101
24
17
219

113
25
24
260

I z s lē g tie d o k u m e n ti

995
4300

578
4066

255
4172

425
4067

219
4221

K r ā ju m a k o p sk a its

■ Krājuma attīstības koncepcija (pievienota pielikumā)
Bibliotēkā ir ieviesta bibliotēku informācijas sistēma ALISE-i, 98% no krājuma ir atspoguļoti
reģiona elektroniskajā kopkatalogā. 2016. gada februārī tika uzsākta grāmatu automātiskā
izsniegšana.
■ 2015. gadā veikta krājuma inventarizācija.
* Krājuma popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumi.
Bibliotēka piedāvā saviem lietotājiem 2019. gadā 10 nosaukumus periodiskos
izdevumus, t.sk. 3 avīzes un 1 nosaukumu periodisko izdevumu bērniem un jauniešiem.
Bibliotēkā notiek jaunāko grāmatu izstādes un apskati vienu reizi ceturksnī, pārrunas ar
lasītājiem par izlasītajām grāmatām. Regulāri apskatāmas literatūras izstādes veltītas
ievērojamiem cilvēkiem, daudzveidīgas nozaru literatūras tematiskās izstādes, iecienītas ir
izstādes par dārzkopību, veselību, psiholoģiju.
2 0 1 8 .g a d s

Autorizācijas dati izsniegti
(lasītāju skaits pēdējos 2
gados)

2 0 1 9 .g a d s
4

2019. gadā 4 lasītājus iesaistīju 3Td e-grāmatu lasīšanā. Aktīvāk jaturpina e-grāmatu
lasīšanu veicinošs darbs, jo vēl ir potenciālie lasītāji, kurus varētu iesaistīt.
S ta r p b ib lio tē k u a b o n e m e n ta p a k a lp o ju m i
SBA
2 0 1 5 .g a d s 2 0 1 6 .g a d s
no citām L atvijas b ib liotēk ām
7
28

2 0 1 7 .g a d s
39

2 0 1 8 .g a d s
59

2 0 1 9 .g a d s
133

21

11

11

saņ em to d ok u m en tu skaits
u z citā m L atvijas b ib liotēk ām
n osū tīto d oku m entu skaits

7

4

4

•

Krājumā dokumentu rezervēšanas un pasūtīšana iespējas, iekšējais SBA.
Regulāri bibliotēkā tiek piegādātas grāmatas SBA kārtā no citām Ludzas reģiona
bibliotēkām un LNB. Lasītājus nodrošinu ar visiem grāmatu pieprasījumiem, ko
iespējams veikt, izmantojot SBA.

apmācu lietot e-katalogu, lai lietotāji patstāvīgi

varētu apskatīt sev vēlamo un vajadzīgo grāmatu pieejamību LNB vai Ludzas reģiona
bibliotēkās un pasūtīt lietošanai.
B ib lio tē k ā p ie e ja m o tie šsa iste s e le k tr o n isk o d a tu b ā z u iz m a n to ša n a (RISC dati)
D a tu b ā ze

2017. gads 2018. gads 2019. gads

44/17
40/7
40/30
Letonika
309
351
537
News
Bibliotēkas lietotājiem ir pieejamas 2 bezmaksas datubāzes- Letonika, Lursoft laikrakstu

bibliotēka , LNB digitālā bibliotēka un LNB analītikas datu bāze, Ludzas pilsētas
galvenās bibliotēkas e-katalogs un kultūrvēstures datubāze.
Datu bāzes noder gan īsu uzziņu izguvei, gan tematisku uzziņu - referātu, projektu,
studiju darbu izstrādei. Skolēniem un studentiem notiek apmācības datu bāzu
izmantošanā un e-kataloga apgūšanā.
Popularizēju Lursoft laikrakstu bibliotēku, kur bezmaksas var lasīt jaunākos un
populārākos laikrakstus - Diena, Latvijas Avīze, NRA, ekonomējot preses abonēšanas
līdzekļus.
Lielu popularitāti ir ieguvis LNB difitālās bibliotēkas portāls periodika.lv, lasītāji ar
lielu interesi meklē informāciju par saviem tuviniekiem vai dažādiem

notikumiem

pagājušajos laikos. Arī bibliotēkai noder materiāli, kas papildina novadpētniecības
krājumu.

Novadpētniecības resursi
Bibliotēkā notiek regulārs darbs pie novadpētniecības materiālu vākšanas un sistematizēšanas,
izveidotas un tiek papildinātās 12 tematiskās mapes par pagasta kultūru un izglītību folkloru,
sabiedrisko un ekonomisko dzīvi, ievērojamiem cilvēkiem. Materiāli ir brīvi pieejami
lietotājiem novadpētniecības plauktā. Novadpētniecības uzziņu darbā tiek izmantota Ludzas
PGB kultūrvēstures datu bāze, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Analītikas datubāze (raksti
periodikā) kā arī LNB

Digitālā bibliotēka. Novadpētniecības materiāli tiek izstādīti

tematiskajās izstādes un izmantoti skolēnu pētnieciskajos darbos.
2018. gads bija bagāts ar Latvijas simtgadei veltītiem pasākumiem- bibliotēka sagatavoja
planšeti Ludzas reģionu bibliotēku kopīgai izstādei

“Skaista mana tēva sēta”,

desmit nozīmīgākos Pušmucovas pagasta kultūrvēstures objektus.

ietverot tajā

Visu novembra mēnesi

izstāde bija apskatāma Pušmucovas bibliotēkā. Tautas namā notika izstāde „Cimdotā Latvija .
5

’’Skolā notika pasākums „Manas dzimtas senlieta”. Blontu un Pušmucovas bibliotēkas lasītāju
kopīgā pārgājienā iepazinām Ciblas novadu.
2019. gada vasarā notika Pušmucovas pagasta krucifiksu apsekošana, fotografēšana un ziņu
vākšana. Apsekoti 5 krucifiksi, kuri saglabājušies dažādās pagasta sādžās.
Lai popularizētu latviešu tautas tradīcijas un kulināro mantojumu, kopā ar tautas namu un
skolu rīkojām tematiskās pēcpusdienas „Mana dzimtas recepte”- 3 pasākumi.
Pušmucovas pagastā ir Skolas novadpētniecības materiālu krātuve ar daudzpusīgu eksponātu
klāstu. Pušmucovas pamatskolā regulāri notiek

tematiskās izstādes no Skolas vēstures

materiālu krātuves , piem., „Ražas Svētki skolā 20. gs. 80-tajos gados ”, „Skolas vēstures
lappuses pagājušajā gadsimtā”, Skolas nesenā pagātne”.
Bibliotēka regulāri sniedz novadpētniecības datus Ludzas galvenās bibliotēkas kultūrvēstures
datu bāzei.
Gads
Izstādes (skaits)
Pasākumi (skaits)

2017.gads 2018. gads 2019. gads
6
10
8
1
1
3

P a šv a ld īb a s sa g a ta v o tā s u n p u b lic ē tā s in fo r m ā c ija s p ie e ja m īb a b ib lio tēk ā

(Plānošanas dokumenti, pašvaldības saistošie noteikumi)
N orādīt - informācija pieejam a drukātā veidā vai informācija ar saitēm p a r dokum entu
pieejam ību tiešsaistē

Pašvaldības informācija un aktuāla informācija par bibliotēku pieejama Ciblas novada
mājas lapā www.ciblasnovads.lv
Divas reizes mēnesī tiek izdota novada avīze „Ciblas Novada Ziņas”.

Bibliotēkas pakalpojumi un pasākumi
■ Lasīšanas veicināšanas pasākumi, tikšanas, izstādes
Gads
2017.gads 2018. gads 2019. gads
Izstādes (skaits)
23
22
35
15
Pasākumi (skaits)
8
10
■

L ie to tā ju a p m a c ib a s u n k o n su ltā c ija s: d a r b a m a r d a to ru un in te r n ē tu .

Bibliotēka nodrošina lietotājiem informacionālos pakalpojumus izmantojot informācijas
tehnoloģijas, daudz izmantoju portālu Latvija.lv., lai palīdzētu lietotājiem risināt jautājumus
dažādās dzīves situācijās, (piem. populārs ir pensijas jautājums, EVAK, ar saimniecisko darbību
saistīti jautājumi, u.c. )

Bibliotēka veic lietotāju individuālu apmācību darbam ar datoru un

internētu, e-pakalpojumu, datu bāžu un bibliogrāfisko resursu izmantošanu. Bibliotēka
sadarbībā ar lauksaimniecības konsultantiem aktīvi strādā ar tādu mērķgrupu kā lauksaimnieki.
6

Aktīvi tiek izmantotas LNB digitālā bibliotēka, it sevišķi, popularitāti ieguvusi periodika.lv ,
analītikas datu bāze, kā ari Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv. Pamatojoties uz lietotāju
pieprasījumiem, zinātniski pētnieciskajiem darbiem palīdzu sagatavot bibliogrāfiskos sarakstus,
2019. gadā nosūtītas arī trīs tematiskās e-uzziņas. (Dziesmusvētki 20. gs. 70,- 80.gados, par
maizi, kafiju, e-vielām, u.c.).

■

B ib lio tē k a s la sītā ju un ie d z īv o tā ju a p ta u ja s, d a tu a n a līz e

Bibliotēkas lasītāju rakstiska aptauja ir notikusi 2015. gadā. Regulāri notiek viedokļu
izzināšana aptaujājot lasītājus mutiski, gan par vēlamo darba laiku, gan par vēlamo
grāmatu iegādāšanos un periodikas pasūtīšanu.

■

S a d a r b īb a a r c itā m ie stā d ē m , a r n e v a lstisk ā m o r g a n iz ā c ijā m

Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā atrodas pagasta pārvalde, skola, tautas nams,
medpunkts, divi individuālie uzņēmumi. Ļoti cieša sadarbība bibliotēkai ir ar tautas
namu un

pamatskolu

kopīgu pasākumu organizēšanā .Par tradīciju ir kļuvuši

kopīgie tematiskie pasākumi vienu reizi mēnesī, gadskārtu ieražām ( Meteņiem,
Lieldienām, Jāņiem) un valsts svētkiem veltīti pasākumi, novada svētku pasākumi,
aktīvi piedalos Pušmucovas etnogrāfiskajā ansamblī „Olūti”, kas glabā un popularizē
Pušmucovas folkloras tradīcijas.
■ Pakalpojurnu pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ir uzstādīta uzbrauktuve
pie tautas nama, caur kuru var iekļūt arī bibliotēkā.
■ Darba laiks, tā atbilstība iedzīvotāju vajadzībām.
Darba laiks:
D ien a

No

Pirmdiena

09:00 15:00

Otrdiena

09:00 17:00
oo
ČK
°

Trešdiena

līd z

16:30

Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena

09:00 15:00

Pusdienu pārtraukums no pl. 12.00 -12.30
Darba laiks atbilst bibliotēkas lietotāju vēlamajam apmeklēšanas laikam. Tas saskaņots ar
pagasta pārvaldes un medpunkta darba laiku un apmeklētājus apmierina.
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D a r b s a r b ē r n ie m u n j a u n ie š ie m

PuŠmucovas bibliotēkā ir ierīkota atsevišķa telpa bērniem un jauniešiem.
Bērnu skaits pagastā un skolā samazinās, daudzi bērni mācās no kaimiņu pagastiem, piem,,
Blontu un Zvirgzdenes pagasta un viņi izmanto sava pagasta bibliotēku.
■ Krājuma komplektēšana
Bibliotēkas krājumā ir 260 bērnu grāmatu. Gadā vidēji tiek iepirktas 20 jaunas
daiļliteratūras grāmatas, saskaņojot grāmatu iepirkšanu ar skolas bibliotēku.
Lasīšanas veicināšanas pasākumi
Bibliotēkā notiek bibliotekārās stundas 5.-9. kl. par e-resursu izmantošanu, iepazīšanās ar
datu bāzēm Letonika.lv. , news.lv, apmācības e- kataloga izmantošanā, projektu nedēļas
ietvaros daudz strādājam ar uzziņu literatūru un internēta resursiem. 2019. gadā skolā

tika

izsludinātas nacionālās skaļās lasīšanas sacensības , kurā aktīvi piedalījās 5.- 6.kl. skolēni, kā
lielu interesi un aizrautību izrādīja arī 2.-4. kl. čaklie lasītāji. Regulāri notiek grāmatu lasīšana
un apspriešana. Mācību gada beigās čaklākie lasītāji tiek apbalvoti.
Bibliotēku apmeklē arī 4 pirmsskolas vecuma bērni, arī viņiem cenšos nodrošināt atbilstošas
grāmatas un spēles.
PuŠmucovas pamatskolā mācās 43 skolēni. Bibliotēku apmeklē 22. Izveidojusies ļoti laba
sadarbība ar skolas bibliotekāri E. Rimicāni, skolotājām Aiju Katkeviču, Ilonu Malaku, Viju
Rudzišu bibliotēkas pasākumu rīkošanā.
Skolēni aktīvi piedalās bibliotēkas rīkotajos tematiskajos pasākumos- dzejas dienas,
gadskārtu svētki, valsts svētki un atzīmējamās dienas, pārgājieni pa Ciblas novadu, izstāžu
apmeklējumi.

B ib lio tē k a s p u b lic itā te - sa b ie d r īb a s in fo r m ē ša n a p ar p a k a lp o ju m ie m un fu n k c ijā m

•

Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnēs, sociālajos tīklos

. Ziņas par bibliotēku ir ievietotas Ciblas novada mājaslapā www.ciblasnovads.lv
un Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā www.ludzasbiblioteka.lv
Latvijas digitālajā kultūras kartē www.kulturasdati.1v
Pagasta pārvaldes foajē izvietots ziņojumu stends ar aktuālāko un svarīgāko informāciju, kā arī
pagasta teritorijā ir izvietoti 2 ziņojumu stendi, kuros tiek izliktas afišas par pasākumiem, 2X
mēnesī tiek izdota novada avīze „Ciblas Novada Ziņas”, jaunākā informācija regulāri tiek
papildināta Ciblas novada mājaslapā. Uz bibliotēkas pasākumiem interesenti tiek aicināti arī
mutiski un ar ielūgumiem.
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Bibliotēkas infrastruktūra, informācijas tehnoloģijas
R a k stu r o ju m s / e sa m īb a

Telpu kopēja platība, m2
Lasītāju apkalpošanas telpas, m2
Krātuves telpa, m2

Bibliotēka ir izvietota pagasta pārvaldes telpās.
1. stāvā. Kopējā platība 100 m2
100
Mazlietotam krājumam ierīkota 30 m krātuve
pagasta pārvaldes telpās
Ir
labs

Zona bērni em/pusaudžiem
Telpu tehniskais stāvoklis (labs,
apmierinošs, nepieciešams remonts)
Bibliotēkai ir pieejama telpa
Ir
pasākumu rīkošanai
Kad veikta rekonstrukcija, remonts
Kosmētiskais remonts 2019. gadā.
Apgaismojums (labs, jāuzlabo
Labs
atsevišķās zonās, neapmierinošs)
Klimatiskie apstākļi telpās
Labi
Mēbeļu, aprīkojuma atbilstība
Atbilst
Pieejamība lietotājiem ar kustību
Ir pieejamība
traucējumiem
Izkārtne ar darba laiku pie ieejas
Ir
Norāde uz bibliotēku apdzīvotā vietā Ir
Velonovietne
Ir
Bibliotēkas telpas sadalītas 4 zonās- vaditaja darba vieta, abonements , lasītava un bērnu
atsevišķi datortelpa, 2019. izveidota krātuve mazpieprasītajai literatūrai.
T e h n o lo ģ isk a is n o d r o šin ā ju m s
V ē r tē ju m s

D a r b in ie k ie m

L ie to ta jie m

(skaits)

(skaits)

apmierinošs

neapmierinošs

Datori

1

6

6

1

Multifunkcionālā
iekārta

1

1

1

Printeri

1

Kopēšanas iekārtas

0

0

Skeneri

0

0

1

Pielikumi:
Bibliotēkas plānošanas dokumenti;
Krājuma attīstības koncepcija;
Bibliotēkas telpu vizualizācija (foto).

Pušmucovas bibliotēkas vadītāja

Ilga Baziļeviča

