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1. Vispārīgs bibliotēkas darbības raksturojums 2018. gadā.
Īss situācijas aprakstsBērzpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības publiskā bibliotēka, ko 2018. gadāfinansēja un uzturēja Balvu novada pašvaldība – Bērzpils pagasta pārvalde un BalvuCB. No 01.09.2009 bibliotēka darbojas kā Balvu CB Bērzpils pagasta filiālbibliotēka.Bērzpils pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kasBibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēkureģistrā un veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu,sistematizēšanu, saglabāšanu un nodrošina šo krājumu un bibliotēkā esošoinformācijas tehnoloģiju publisku pieejamību un to izmantošanu.Bibliotēkas darbības mērķis ir bibliotekāro, bibliogrāfisko, informatīvo unizklaidējošo pakalpojumu sniegšana bibliotēkas apmeklētājiem.Bibliotēka apkalpo sava pagasta iedzīvotājus, kā arī visu apkārtējo pagastuiedzīvotājus - skolēnus, kas mācās Bērzpils vidusskolā, un strādājošos, kasnodarbināti Bērzpils pagasta iestādēs un uzņēmumos u.c. Lasītāju sastāvāsalīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nekādu ievērojamu izmaiņu nav. Perspektīvāpagastā joprojām neizbēgami paredzama bērnu skaita samazināšanās un pensionāruskaita palielināšanās, ko ietekmē vispārējā tautas novecošanās. Lielākā daļa jauniešuizbrauc uz mācībām un darba meklējumos uz pilsētām vai ārzemēm, un laukos vairsneatgriežas.Uz 01.01.2019 Bērzpils pagastā ir deklarējušies 729 iedzīvotāji, no kuriemapmēram 200 dzīvo un strādā citur. Salīdzinājumā 2017. gadā deklarējušies – 751;2016. gadā deklarējušies – 764. Tātad ar katru gadu pagastā cilvēku paliek mazāk.
Pārskata perioda paveiktais no bibliotēkas attīstības plānā definētajiemvirzieniem un uzdevumiem.1) Vadoties pēc lietotāju pieprasījuma, sistemātiski piekomplektēts bibliotēkaskrājums;2) Nodrošināta krājuma un informācijas pieejamība lietotājiem;3) Sadarbojoties ar citām iestādēm bibliotēkas mikrorajonā, noorganizētibibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi;4) Sekmēta plašāka informācijas tehnoloģiju izmantošana un lietotāju iemaņuuzlabošana to apguvē;5) Vākti materiāli, apkopota visa iespējamā informācija par savu pagastutematiskajās novadpētniecības mapēs un elektroniski;6) Regulāri ar jaunāko informāciju papildināta bibliotēkas mājaslapa, kā arīstrādāts pie cita veida bibliotēkas publicitātes.Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.
Bibliotēkas akreditācija notika 05.06.2018, bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem.Galvenie ieteikumi - pārskatīt un attīrīt bibliotēkas krājumu un strādāt vairāk pie datubāzu popularizēšanas apmeklētājiem, lai veicinātu to izmantošanu.
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2. Finansiālais nodrošinājums.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Finansējuma avots 2016. gads 2017. gads 2018. gads Dinamika +/-
Balvu CB budžets (krājumakomplektēšanai) 1229 1259 1320 +/+

Bērzpils pagasta pārvalde 1983 1983 1146 +/-
Maksas pakalpojumi 49 73 76 +/+
Sponsorējumi, ziedojumi
Kopā 3212 3242 2466 +/-
Bibliotēkai ir 2 finansējuma piešķīrēji. Telpas un inventāru uztur Bērzpils pagastapārvalde, bet krājuma komplektēšanai finansējumu iedala Balvu CB. Maksaspakalpojumu ieņēmumi aiziet Balvu novada pašvaldības kasē.
3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
Pārskata periodā nekādas darbības pie telpu remonta nav veiktas. Veikta nedaudztelpu vizuālā izskata uzlabošana. Iegādāts pufs bērniem un pieliktas 2 glezniņas piesienām. Ar jaunu nomainīts 1 vecais grāmatu plaukts bērnu krājuma izvietošanai.
Iekārtas, aprīkojums.
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”Darbiniekiem(skaits) Lietotājiem(skaits) Vērtējums (teicams/labs/apmierinošs/neapmierin.) Piezīmes(dat., iekārtusaņemš.gads)Datori 1 5 labs 1- 2014.2- 2008.3- 2015.Plānie klientiMultifunkcionālās iekārtas 1 1 labs 1 – 2011.1 – 2015.Printeri 1 labs 2006.KopēšanasiekārtasSkeneri 1 apmierinošs 2008.Citas iekārtas
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Darbiniekam:dators Vectron AK11 M05 iegādāts 2014. gadā, kad bibliotēka pārgāja uz Alisi;multifunkcionālā iekārta Canon MF4410 saņemta kā balva bibliotekāram – Gaismasnesējs - 2011;darbiniekam norādīts 1 skeneris; tā ir krāsu multifunkcionālā iekārta Samsung CLX-2160N, kurai citas funkcijas nedarbojas, bet kura joprojām labi skenē.Lietotājiem:2 datori Vector AK09M18 saņemti BMGF līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstībasprojekta ietvaros 2008. gadā;3 datori ATEA Vectron saņemti Balvu novada pašvaldības projekta ietvaros,izmantojot ES fondu līdzfinansējumu, 2015. gadā;1 krāsu multifunkcionālā iekārta Brother MFC-J6520DW arī tā paša Balvupašvaldības projekta ietvaros saņemta 2015. gadā;1 printeris HP Laser Jet iegādāts par pašvaldības līdzekļiem 2006. gadā.Visas iekārtas un datori kalpo normāli.
4. Personāls
Bibliotēkā strādā 1 darbinieks – bibliotēkas vadītāja - uz pilnu slodzi ar vidējospeciālo bibliotekāro izglītību.Telpas vairākas reizes nedēļā uzkopj pagasta pārvaldes apkopēja/sētniece.
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”

N.p.k. Noriseslaiks Norisesvieta Organizētājs Pasākuma nosaukums, galvenāstēmas Stunduskaits1. 06.03.2018 Balvu CB Balvu CB Seminārs Balvu reģiona bibliotēkudarbiniekiem.Tēmas:1.Informācija par Digitālo nedēļu2018;2.Droša interneta pusstunda“Viena klikšķa attālumā”;3.Balvu reģiona bibliotēkuprezentācijas “2017. gadskolēģa ….. bibliotēkā”.

3,5

2. 04.04.2018 Balvu CB Balvu CB Seminārs Balvu reģiona bibliotēkudarbiniekiem.Tēmas:1.“VSAA pakalpojumupieprasīšana elektroniski”(V.Mihaļina);2.Pārskats par reģiona bibliotēkudarbu 2017. gadā un aktualitātesbibliotēku darbā (R.Cibule);3.Balvu reģiona bibliotēkuprezentācijas “2017. gadskolēģa ….. bibliotēkā”;4.Akreditācijas dokumentusagatavošanas un iesniegšanaskārtība.
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3. 09.05.2018 BalvuNovadamuzejs
Balvu CB Seminārs Balvu reģiona visunozaru kultūras darbiniekiem.Lekcijas “Literatūras, mūzikas unteātra nozares virtuālie resursi:

3,5
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sabiedrības iesaiste unsadarbības iespējas” (lektores I.Žune, I. Šarkovska-Liepiņa, D.Jonīte, Z. Kārkla ).4. 23.10.2018 Balvu CB Balvu CB Seminārs Balvu reģiona bibliotēkudarbiniekiem.Tēmas:1.”Breiveibys jiedzīņa izpratne šogoda jubilāra, nūvodnīka OntonaSlišāna daiļradē” ( I. Šuplinska );2.”Breiveibys jiedzīņa izpratneLatgolys jaunū autoru dorbūs …”( I. Šuplinska );3.Aktuālais, veicot norakstīšanuun sastādot norakstīšanas aktus( G. Paidere );4. Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa– jaunumi, idejas pasākumuorganizēšanai ( V. Romanovska);5.Iepazīstot Balvu reģionabibliotēkas virtuāli – atziņas,novērojumi, secinājumi. Aktuālidarba jautājumi ( V.Romanovska );6.Atjaunināsim prasmes darbā arbibliotēkas Mājaslapu! ( G.Laicāns ).

4,5

5. 11.12.2018 Balvu CB Balvu CB Inovāciju seminārs lasīšanasveicināšanas programmām 2018Balvu reģiona skolu un bibliotēkudarbiniekiem.Tēmas:1.LNB lasīšanas veicināšanasprogrammu un kampaņuaktivitātes. Grāmatu starts ( S.Tretjakova ); 2.Lasīšanasveicināšanas programmupublicitāte ( I. Marga );3. Bērnu, jauniešu un vecākužūrijas kolekcija, tās izvēlesprincipi, rezultāti ( I. Ramba).

3,5

6. 19.12.2018 Balvu CB Balvu CB Seminārs Balvu reģiona publiskobibliotēku darbiniekiem.Tēmas:1.”Svātceļojums Latgolā:tradicionalais i maineigais”( lektore A. Juško Štekele );2. Lietotāju reģistrācijas,pārreģistrācijas un neaktīvolietotāju datu dzēšanas kārtībaBalvu reģiona bibliotēkās ar 2019.gada 2. janvāri ( I. Bobrova );3.Mēs mūsdienu informācijastelpā ( E. Arule ).

4,5

Kopā: 23,5
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5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.
Galvenie rādītāji.
Tabula "Bibliotēkas pamatrādītāji"

2016 2017 2018 % salīdzinot ariepr. gadu
Lietotāju skaits 210 209 204 -0,5%;-2%
t. sk. bērni 61 64 65 +5%;+2%
Bibliotēkas apmeklējums 2833 2465 2751 -15%;+10%
t. sk. bērni 1104 904 1278 -22%;+29%
Virtuālais apmeklējums 1451 1395 1669 -4%;+16%
Sociālo tīklu apmeklējums(skatījumi)
Izsniegums kopā 7466 6712 5282 -11%;-27%
t. sk. grāmatas 3119 2714 2084 -15%;-30%
t. sk. periodiskie izdevumi 4079 3856 2987 -6%;-29%
t. sk. bērniem 853 710(-143) 743 -20%;+4%
Bibliotekārais aptvērums %no iedz. skaita pašvaldībā

27% 28% 28% +1%;0%

t.sk. bērni līdz 18 g.
(Bērnu skaits līdz 18 g.)

57%
(107)

63%
(101)

65%
(100)

+2%;+5%

Iedzīvotāju skaits 764 751 729 -2%;-3%

Pakalpojumu attīstība un uzturēšana.
Lai atvieglotu apmeklētāju darbību bibliotēkā, 2018. gadā uzturēti un veikti šādipasākumi: Regulāri ar jaunāko informāciju papildināts stends pie sienas “Aktuālainformācija”; Pastāvīgi pieejamas jaunieguvumu izstādes “Jaunākā literatūra bibliotēkā” un“Jaunākā literatūra bērniem un jauniešiem”, un noorganizētas Jaunumu dienaspieaugušajiem un bērniem; “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas - 2018” grāmatu izstāde izvietota telpascentrā, lai ir visiem interesentiem pieejama un izmantojama; Labiekārtots bibliotēkas apmeklētājiem stūrītis preses u.c. lasīšanai uz vietas; Pieejama apmeklētājiem grāmata “Atsauksmes. Ierosinājumi. Piezīmes”; Uzturēta un regulāri papildināta ar jaunāko informāciju bibliotēkas mājas lapahttp://www.bibliotekas.lv/berzpils/Pārskata periodā citi jauninājumi pakalpojumu jomā nav veikti.
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Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs.Uzziņas un informācija sniegtas: bērniem un jauniešiem mācību darbam, gatavojotpatstāvīgos pētnieciskos darbus par dažādām tēmām; palīdzot sagatavot skolēnusreģiona olimpiādei, kad palīdzu atlasīt literatūru un materiālus par Latgali, tāsģeogrāfiju, kultūrvēsturi, ļaudīm u.c.; Bērzpils pagasta pārvaldei – B. Bogdanei,Bērzpils saieta namam – A. Krivišai, laikrakstam “Vaduguns” – Z. Loginai –galvenokārt par dažādiem novadpētniecības jautājumiem; bibliotēkas attālinātiemlietotājiem u.c.Uzziņu un informācijas sniegšanā izmantots bibliotēkas krājums, uzziņu un nozaruliteratūra, tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes. Tomēr visvairāk bērni unjaunieši uzziņas un informāciju meklēja interneta vietnēs.2018. gadā sniegtas galvenokārt individuālas informācijas par elektroniskajiemresursiem, par bibliotēkā pieejamām tiešsaistes un bezmaksas datu bāzēm, informācijapar droša interneta izmantošanu, dažāda praktiska palīdzība, uzlabojot datorlietotājuprasmes darbā ar datoru u.c.Daudz informācijas un uzziņu sniegts elektroniski – gan iedzīvotājiem, gan skolai,gan pagasta pārvaldei, saieta namam, laikrakstam “Vaduguns”, Balvu CBKultūrvēstures datubāzei – I. Bobrovai u.c. Elektroniskās uzziņas ( 37 ) unelektroniskā dokumentu piegāde ( 129 ) ir uzskaitīti Bibliotēkas darba dienasgrāmatā.Uzskaitītas ir tikai elektroniskās uzziņas.Bibliotēkas elektroniskajā dienasgrāmatā uzskatāmi redzams, kāds uzziņu uninformācijas darbs 2018. gadā veikts, un tas galvenokārt attiecas uz novadpētniecībasdarba aktualitātēm un aktivitātēm.
Digitalizācija.Bērzpils pagasta bibliotēkā veiktā digitalizācija saistāma ar novadpētniecības darbu,sadarbojoties ar pagasta pārvaldi un saieta namu, atbalstot dažādas aktivitātes Bērzpilspagastā.
SBA pakalpojumu piedāvājums.

Tabula “SBA rādītāji”SBA 2016 2017 2018No citām Latvijas bibliotēkāmsaņemto dokumentu skaits 2 15 17
Uz citām Latvijas bibliotēkāmnosūtīto dokumentu skaits 8 9 12

2018. gadā ir pieaudzis no Balvu CB krājuma saņemto grāmatu skaits – 17, tātadir pieaugusi bibliotēkas lietotāju aktivitāte, pieprasot grāmatas, kas nav pieejamas uzvietas bibliotēkā. Arī izsniegto grāmatu skaits citām Balvu reģiona bibliotēkām( Balvu CB, Briežuciema, Krišjāņu, Rugāju, Tilžas ) ir nedaudz pieaudzis.

6. Krājums.
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Krājuma komplektēšanas politika un organizācija.Bibliotēkas krājums 2018. gadā 4 reizes papildināts ar daiļliteratūras, nozaru,bērnu grāmatām par pašvaldības līdzekļiem. Visvairāk iegādāta daiļliteratūra, pēckuras ir vislielākais lietotāju pieprasījums. Mazāk iegādāta nozaru literatūra.Iegādājoties bērnu grāmatas, liela vērība pievērsta Bērnu žūrijas kolekcijas grāmatām.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

2016 2017 2018
Finansējums krājumakomplektēšanai 1229 1259 1320

t. sk. pašvaldības finansējums 1229 1259 1320
grāmatām 748 780 820
periodiskajiem izdevumiem 481 479 500
t. sk. bērnu grāmatām ( B,J ) 117 180 217
Finansējums krājumam uz 1 iedz.pašvaldībā

1,6 1,7 1,8

Finansējums krājumakomplektēšanai kopā
1642 1650 1677

Rekataloģizācija.
2018. gadā rekataloģizēti 396 eks. periodisko izdevumu - tekošā gadā abonētie( 363 eks. ) un dāvinātie ( 33 eks. ) žurnāli, t.sk., 2 laikraksti. 2018.gadārekataloģizētie periodiskie izdevumi sastāda 23% no kopā rekataloģizētajiem presesizdevumiem krājumā.2018. gadā 10 grāmatas par 6.40 EUR, kas nebija rekataloģizētas, tikanorakstītas. Tādējādi visi monogrāfiskie un turpinājumresursu izdevumi bibliotēkaskrājumā ir rekataloģizēti.

Krājuma pārbaude ( inventarizācija ).Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta.

Krājuma rādītāji.
Tabula "Krājuma rādītāji"

2016 2017 2018
Jaunieguvumi kopā 655 526 544
t.sk. grāmatas 156 144 146
t. sk. latviešu daiļliteratūra 49 47 56
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t. sk. bērniem 28 31 30
Izslēgtie dokumenti 425 155 499
Krājuma kopskaits: 8701 9047 9092
t.sk. grāmatas 7249 7367 7363
t.sk. periodiskie izdevumi 1424 1648 1695
Grāmatu krājuma apgrozība 0,43 0,37 0,28
Periodisko izdevumu apgrozība 2,86 2,34 1,76

Datubāzes.2018. gadā bibliotēkā tiešsaistē bija pieejamas abonētās datubāzes Letonika unLursoft laikrakstu bibliotēka.
Ļoti daudz informācijas ieguvei izmantota Balvu CB Kultūrvēstures datubāze, koveido Balvu CB, aktīvi līdzdarbojoties pagastu bibliotēkām. Daudz izmantota arī LNBDigitālā bibliotēka www.periodika.lv

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”Dabubāze 2016 2017 2018Letonika 11 22 16
News 0 3 0
Informācija par bibliotēkā pieejamām datubāzēm sniegta apmeklētājiem individuāli.Informācija par bibliotēkā pieejamām datubāzēm uzlikta bibliotēkas stendā unievietota arī bibliotēkas mājaslapā, bet apmeklētāji datubāzes nav izmantojuši.

Darbs ar parādniekiem.Darbā ar skolēniem – parādniekiem sekmīgi sadarbojos ar Bērzpils vidusskolu, arklašu audzinātājām. Tomēr ir daži gadījumi, kad bērni grāmatas ir nozaudējuši.Pieaugušie parādnieki īpašas problēmas nav sagādājuši.

Bibliotēkas krājums, problēmas, vajadzības.Kopumā grāmatu un periodikas krājums bibliotēkā ir bagātīgs. Tomēr lietotājivienmēr interesējas par izdotajām jaunākajām grāmatām – gan latviešu, gan ārzemjuautoru darbiem. Jāpiedāvā un, ja būs interese, vēl vairāk jāizmanto SBA pakalpojumi.Periodiskie izdevumi ir pietiekošā daudzumā.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.
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Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji.2018. gadā bibliotēkā no visiem lasītājiem (204) 32% sastāda bērni un jaunieši(65). Bibliotēkas tuvumā atrodas Bērzpils vidusskola, tas ir galvenais faktors, kasnosaka bibliotēkas darbu ar šo mērķgrupu. Bērzpils pagastā ar katru gadu samazināsiedzīvotāju skaits, attiecīgi arī bērnu skaits. 2018./2019. māc. gadā Bērzpilsvidusskolā mācās 82 skolēni un pirmsskolas izglītības iestādi “Kripatiņas” apmeklē21 bērns, t.sk., 5 un 6-gadīgie – 7 bērni.
Tabula “Bibliotēkas lietotāji - bērni un jaunieši līdz 18 g.”2016 2017 2018 % salīdzin. ariepriekš. gaduBērni un jaun.līdz 18 gadiem 61 64 65 +5%;+2%

Fiz. apmeklēj. 1104 904 1278 -22%;+29%t.sk.,apmeklēj.pie datora 427 272 553 -37% ;+51%
Izsniegums 853 710 743 -20%;+4%

Pēc tabulas redzams, ka lietotāju skaits ir apmēram tas pats, bet palielinājiesapmeklējums un izsniegums bērniem un jauniešiem, kaut gan kopumā bērni lasa ļotimaz. Gadā vidēji uz vienu lasītāju izsniegti 11 iespieddarbi, pamatā tās ir grāmatas. Šītendence – mazāk lasīt - arvien pieaug, jo ir pieaugusi informācijas tehnoloģiju lomainformācijas ieguvē un brīvā laika pavadīšanā.2018. gadā palielinājies datorlietotāju skaits (arī citi rādītāji), kas daļējiizskaidrojams ar to, ka slēdza Bērzpils vidusskolas Krišjāņu pamatskolas filiāli.Sākumskolas bērni pēc stundām, gaidot skolēnu autobusu vai līdz launagam internātā,izmanto brīvo laiku, lai darbotos bibliotēkā pie datoriem. Visvairāk datorlietotāju nākpēc stundām skolā – no plkst. 13.30 – 15.30.Tagad gandrīz katram bērnam mājās ir dators un interneta pieslēgums, vai cita mobilāierīce ar interneta pieslēgumu, kas tomēr jūtami ietekmē bibliotēkas apmeklējumuskaitu. Vairāki sākumskolas bērni atzīst, ka vecāki mājās pie datora viņus nelaiž vaiatļauj darboties ļoti ierobežoti, tādējādi viņi izmanto iespēju darboties bibliotēkā piedatoriem.
Bibliotēkas krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumuproporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūruun lasītāju sastāvu.

Kā katru gadu arī 2018. gadā ir rūpīgi strādāts pie bērnu un jauniešu literatūraskrājuma uzturēšanas un komplektēšanas. Bibliotēkā ir bagātīgs grāmatu krājums šaimērķgrupai. Summārās uzskaites grāmatā ir uzskaitīti 516 eks. bērnu ( B, J )grāmatas, kas sastāda 7% no visa bibliotēkas grāmatu krājuma ( 7363 eks.). ( Aliseuzrāda vairāk B, J grāmatas – 868 eks., t.sk., B – 454 eks. un J – 414 eks., un tie jaubūtu 12% no kopējā grāmatu krājuma. )Bērnu un jauniešu grāmatas iegādātas apmēram 4 reizes gadā. No 101iespieddarba, kas iegādāti par pašvaldības līdzekļiem, 27 grāmatas ( t.sk., 18 žūrijasgrāmatas ) adresētas bērniem un jauniešiem, kas sastāda 27% no visām iegādātajāmgrāmatām. Pašvaldības kopējais finansējums grāmatām – 820 EUR, t.sk., bērnu unjauniešu grāmatu iegādei izlietotais finansējums – 217 EUR. Tātad tie ir 26% nokopējās summas.
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Uz kopējā ienākušo grāmatu skaita (146 eks., t.sk. bērnu un jauniešu grāmatas – 37eks.) izskatās, ka ienācis pietiekoši bērnu grāmatu. Jāņem vērā, ka bērnu grāmatāmnav tik liels pieprasījums, un, otrkārt, naudas izteiksmē tās sastāda ievērojamu daļu nopiešķirtā finansējuma.Jau 16 gadus piedalāmies Bērnu žūrijā, un katru gadu iegādātās un saņemtāsgrāmatas ir labs papildinājums bērnu un jauniešu grāmatu krājumam. 2018. gadāiegādātas 18 bērniem adresētās žūrijas grāmatas, bet LNB projekta ietvaros saņemtaspapildus 7 grāmatas. “Bērnu/Jauniešu žūrijā – 2018” veiksmīgi startējuši 12 bērni.
Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana.

Bērniem un jauniešiem uzziņas sniegtas galvenokārt mācību darbam, gatavojotpatstāvīgos pētnieciskos darbus par dažādām tēmām, gatavojoties konkursiem novadā,reģionā u.c. Janvārī veikta literatūras un materiālu atlase par Latgali, tās ģeogrāfiju,kultūrvēsturi, ļaudīm u.c., kad palīdzu skolotājiem sagatavot skolēnus reģionālajaiolimpiādei.Uzziņu darbā izmantots bibliotēkas krājums – uzziņu un nozaru literatūra,tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes. Tā kā ļoti daudz tiek izmantotsnovadpētniecības krājums, tad apmeklētājiem ir sagatavota un pieejama informācijapar bibliotēkā pieejamām novadpētniecības, tāpat arī tematiskajām mapēm, par šomapju jaunumiem.Februāra sākumā Bērzpils vidusskolā parasti ir Projektu nedēļa, un tad bibliotēkā irlielāks apmeklētāju pieplūdums. Lielie visu informāciju galvenokārt meklē internetā,bet mazie – grāmatās. Tā, piemēram, mazajiem palīdzēju sameklēt tautasdziesmas undzejoļus par Tēvzemi, par Latviju; lielākajiem bērniem – par Latvijas ģeogrāfiju, dabuu.c. jautājumiem.2018. gadā sniegtas individuālas informācijas par elektroniskajiem resursiem, parbibliotēkā pieejamām tiešsaistes un bezmaksas datu bāzēm, informācija par drošainterneta izmantošanu, dažāda praktiska palīdzība, uzlabojot datorlietotāju prasmesdarbā ar datoru u.c.
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes.

Bibliotēka jau sešpadsmit gadus ( kopš 2003. gada ) piedalās mērķprogrammā“Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma”, kur iesaistās dažāda vecumačaklākie bibliotēkas lasītāji.“Bērnu un Jauniešu žūrijas - 2017” noslēguma pasākums Bērzpilī.21. maijā Bērzpils pagasta bibliotēkā bija ieradušies čaklākie 11 žūrijas dalībnieki noBērzpils vidusskolas, kuri bija veiksmīgi startējuši žūrijā un aizpildījuši elektroniskāsanketas.
Bērzpils lasītāji kā vislabākās un interesantākās grāmatas bija atzinuši 3 grāmatas:

5+ Ezītis, kurš mīlēja slepeni;
9+ Muris un Vufs;
11+ Pastaiga mirušo pilsētā: Pārupes spoku stāsti.

Labi vērtētas arī grāmatas :
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5+ Divdesmit pieci mākoņi; Puika, kas zīmēja kaķus;
9+ Baltais lācis;
11+ Samsona ceļojums; Ceļojums uz Amazoni; Skaļā klase.

Lai atsvaidzinātu atmiņā lasīto, pārrunājām par šajās grāmatās attēlotajiemvaroņiem, ar viņiem saistītiem notikumiem un piedzīvojumiem. Bērniem ļoti patīklasīt, tāpēc viņi labprāt palasīja dzejoļus no grāmatām “Divdesmit pieci mākoņi” un“Skaļā klase”.Pēc grāmatu apskata sekoja čaklo lasītāju godināšana. Bibliotēkas vadītāja pateicāsbērniem par ieguldīto laiku un darbu grāmatu lasīšanā un vērtēšanā, un teica lielupaldies. Bērni saņēma Pateicības un aprocītes no LNB Bērnu Literatūras centra unlodīšu pildspalvas un šokolādītes no bibliotēkas vadītājas. Divām meitenēm, kas bijavisvairāk grāmatu izlasījušas, balvā saņēma vēl papildus flomāsteru komplektiņus.
Bērniem pasākums ļoti patika, tas izdevās interesants. Pasākums notika sadarbībāar Bērzpils vidusskolu un Bērzpils pagasta pārvaldi. Pasākumu bildēs iemūžinājažūrijas eksperte Evelīna Kubaka. ( Plašāks pasākuma apraksts pielikumā. )

Foto E. Kubaka
( Pasākuma apraksts un bildes pieejami bibliotēkas mājaslapāwww.bibliotekas.lv/berzpils/ sadaļās “Publicitāte” un “Attēli”. )

Decembrī Bērzpils pagasta bibliotēkā noslēdzās arī “Bērnu, Jauniešu un Vecākužūrija - 2018”. Kopumā žūrijas darbā piedalījās pāri par 22 cilvēkiem, no kuriemveiksmīgi ar lasīšanu un vērtēšanu tikuši galā 12 eksperti – skolēni no 1.- 6. klasei.Visiem anketu aizpildītājiem tika pasniegts lineāls ar palielināmo stiklu. Noslēgumapasākums sekos vēlāk.
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Uzlikti 5 tematiskie literatūras un materiālu izstāžu cikli (5), kur parasti 1izstāde ir adresēta bērniem.Gadskārtu svētkiem – martā bija uzlikts izstāžu cikls ( 2 izst. ) “Lieldienas –gaismas uzvara pār tumsu”, kur bērniem bija adresēta izstāde “Nāc nākdama,Lieldieniņa”; novembrī lit. izstāžu cikls ( 2 izst. ) “Kam Mārtiņu daudzināt”,bērniem izstāde – “Mārtiņa diena – bagātie rudens svētki”; decembrī – izstāžu cikls( 3 izst. ) “Pāri laukiem Ziemassvētku zvani skan”, kur bērniem adresēta izstāde“Zaķīt’s ledus tauri pūta/Ziemasvētkus vēstīdams” (T.dz.). Grāmatas no šīm izstādēmtika daudz izsniegtas un lasītas.Valsts svētku dienām – maijā Mātes dienai bija uzlikts literatūras un materiāluizstāžu cikls ( 2 izst. ) “Visā dzīvē iet mums līdzi/Mātes mīļā, labā sirds” ( F.Bārda),kur bērniem adresēta izstāde “Mana mīļa māmuliņa/ Mani mīļi audzināja” (T.dz.). unnovembrī LR proklamēšanas gadadienai – izstāžu cikls “Latvija! Tavs vārds irdārgs un svēts!” (l.Breikšs), kur bērniem adresēta izstāde “Mana tēvzeme ir mana tētazeme” ( J.Peters).
Atsaucāmies ar literatūras izstādēm (2) uz populāru ārzemju bērnu rakstniekujubilejām, kā,“Piedzīvojumu un ceļojumu romantikas pasaulē” ( franču rakstniekam Žilam Vernam– 190 );“Rakstnieks, kura darbus iemīļojuši lasītāji visā pasaulē” ( vācu bērnu rakstniekam O.Preisleram - 135 ).
Uzliktas tematiskas literatūras un materiālu izstādes ( 2 ) bērniem un jauniešiem,atsaucoties uz tādām nozīmīgām dienām, kā,“Mums katram ir sava dzimtā valoda” (21.febr. – Starptautiskā dzimtās valodasdiena;“Vai tu zini, kas ir “drošs internets?” ( 8.febr. – Pasaules drošāka interneta diena ).
No kopējā 2018. gadā uzlikto literatūras izstāžu skaita ( 68 ) bērniem unjauniešiem veltītas 10 literatūras izstādes, kas sastāda 15% no kopējā skaita.Pastāvīgi pieejamas bērniem apritē ejošās jaunākās grāmatas izstādē “Jaunākāliteratūra bērniem un jauniešiem”, bijušas 3 Jaunumu dienas, kad pie izstādessniegta arī informācija par jaunieguvumiem.Aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros noorganizēta pirmsskolas izglītības iestādes“Kripatiņas” bērnu ekskursija uz pagasta bibliotēku - “Pirmā tikšanās ar bibliotēku”,kur bērni tika iepazīstināti ar bērnu grāmatu krājuma atrašanās vietu, kā meklētgrāmatas, grāmatu sadalījumu tematiski u.c.

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākiepartneri, sadarbības vērtējums.
2018. gadā pagasta bibliotēka sadarbojās ar Bērzpils vidusskolas bibliotēku -Projektu nedēļas laikā, meklējot un sniedzot nepieciešamo informāciju skolēniem
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patstāvīgajos pētnieciskajos darbos un gatavojot skolēnus dažādiem konkursiemskolā, novadā, reģionā.Organizējot “Bērnu žūrijas - 2017” noslēguma pasākumu, sadarbojos ar skolotājul. Kokoreviču Bērzpils vidusskolā, kura ir žūrijas Darba grupas pārstāve.Mazo bērnu ekskursiju uz bibliotēku palīdzēja noorganizēt pirmsskolas izglītībasiestādes “Kripatiņas” audzinātāja V. Žeikare.Sadarbība vērtējama pozitīvi.
8.Novadpētniecība.Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes.

Bibliotēkā, kā katru gadu, veikts nopietns novadpētniecības darbs.Novadpētniecības darba virzieni 2018. gadā: Esošo novadpētniecības materiālu mapju regulāra papildināšana ar jaunākoinformāciju par Bērzpils pagastu – presē, novada mājaslapā u.c. internetavietnēs; Novadpētniecības krājuma papildināšana ar jaunākajiem iespieddarbiem; Veco fotogrāfiju ieskenēšana un atmiņu pierakstīšana; Esošo materiālu izdalīšana un apkopošana atsevišķās mapēs; Novadpētniecības literatūras un materiālu popularizēšana; Sadarbība ar skolu, saieta namu, pagasta pārvaldi, Balvu novada pašvaldībuu.c.Novadpētniecības krājums.
Pārskatot 2018. gadā veiktos pierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā, redzams,kāds darbs veikts.Februārī – apkopota jaunākā informācija par novadnieci, dzejnieci BronislavuMartuževu, kurai veltīts pasākums notika 17.februārī Bēržu katoļu baznīcā;Martā – apkopota jaunākā informācija par novadnieci, dzejnieci Inetu Atpili-Jugani, ar kuru notika tikšanās 23.martā Bērzpils Saieta namā;Jūnijā – apkopota jaunākā informācija par Bērzpils pagastu;Jūlijā - izveidota jauna novadpētniecības materiālu mape “Vietvārdi Bērzpilspagastā”;Jūlijā- augustā apkopoti materiāli par Bonifacovas muižu un G. Manteifeli,gatavojoties Bonifacovas muižas svētkiem 25. augustā;Augustā, novembrī – Bērzpils pagasta bibliotēkas vēstures pētīšana digitalizētajosVaduguns numuros www.periodika.lv;Augustā – saņemtas bibliotēkā un pārsūtītas pagasta pārvaldei 19 Bonifacovasbildes no Ģirta Griestiņa krājumiem un 44 bildes no Birutas Kindzules krājumiem;bilžu izskatīšana un skenēšana no Bonifacovas iedzīvotājas Annas Griestiņas (1928)ģimenes albumiem, kur ieskenētas un nosūtītas pagasta pārvaldei 18 bildes;Augustā – apkopota visa bibliotēkā pieejamā informāciju par Solu, Ičas apmetnēmu.c. un nosūtīta A. Krivišai, saistībā ar velobraucienu “Ičas akmens laikmeta apmetnimeklējot” 18.08. uz Solu, Ičas apmetni u.c. Pieprasīts daudz informācijas par visiemBērzpils kultūrvēsturiskajiem objektiem, daudz izmantotas bibliotēkā uzkrātomateriālu mapes ( ap 10 );Augustā – 11.08. bibliotēkā ciemojas prāvests Māris Laureckis ar ciemiņiem noPolijas, lai iepazītos ar materiāliem par G. Manteifeli, Benislavskiem, Bonifacovu;uzlikta izstāde un sagatavots prāvestam detalizēts stāstījums par Bonifacovu;
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Augustā – sagatavots plašāks apraksts un bildes par Bonifacovas muižu, kasnosūtīti Inetai Bordānei, tūrisma organizatorei Balvu novada pašvaldībā; šie materiālinosūtīti delfi.lv, kas publicēja plašu rakstu par Bonifacovu, gatavojoties muižassvētkiem;Augustā - apzināta informācija par Bērzpils pagasta kuplākajām, stiprākajāmdzimtām ( Rakstiņi, Lazdiņi, Raciborski, Sudari ) - Z. Loginai no Vaduguns;Novembrī – veselības aprūpe Bērzpils pagastā www.periodika.lv avotos,ievērojami papildinot novadpētniecības materiālu mapi “Bērzpils ambulance.Veselība aprūpe Bērzpils pagastā”;Novembrī – nosūtīti materiāli un bildes par Bonifacovas muižu Balvu CBKultūrvēstures datubāzes papildināšanai ar jaunāko informāciju;Decembrī– iesākta apkopot informācija par Zosuļu muižu un Mūramuižu nobibliotēkas savāktajiem materiāliem Balvu CB Kultūrvēstures datubāzespapildināšanai.
Novadpētniecības darba popularizēšana.Pie novadpētniecības literatūras un materiālu popularizēšanas katru gadu tiekdaudz strādāts. Novadpētniecības krājumam ir iekārtots atsevišķs stūrītis – lasītava,kur var apskatīties interesējošo, un palasīt attiecīgo literatūru, materiālus.2018. gadā bibliotēkā bija uzliktas vairākas novadpētniecības literatūras unmateriālu izstādes ( 13 ), sniegti vairāki apskati, prezentācija (1), noorganizēti vaiņemta dalība vairākos pasākumos (5), saistītos ar Bērzpils pagastu un novadniekiem: janvārī – “Barikāžu laiks – emocionāla pacēluma, izvēles un vienotībaslaiks”( uzliktas 5 grām., 3 novadpētn. mater. mapes, 1 CD ); februārī – “Balvu pilsētai 90”( uzliktas 6 grām.); martā – “Būt laimīgai ar to, ko dari” (izstāde, veltīta dzejniecei, kultūras unsabiedriskajai darbiniecei, novadniecei I. Atpilei-Juganei, ar kuru tikšanāsBērzpils saieta namā 23.03.;uzliktas 2 novadpētn. mater. mapes un 9 iespiedd. ); martā – “Šajā dienā balss lai klusāk skan…”( represētie bērzpilieši un viņu atmiņas;uzliktas 5 novadpētn. mater. mapes un 6 grām.); aprīlī – bibliotēku nedēļas ietvaros “Šodien stāsta bibliotēka”( uzliktas 6 novadpētn. mater. mapes par bibliotēkas vēsturi, darbību,pasākumiem u.c. ); maijā – “Jubilejas ievērojamiem Bērzpils novadniekiem”12.05. ārstam, Rēzeknes Goda pilsonim Pēterim Akulam - 80,21.05. žurnālistei, Atmodas laika aktīvistei Rasmai Zvejniecei – 55;( uzliktas 2 novadpētn. mater. mapes un 5 grāmatas ); maijā – no bibliotēkas savāktajiem materiāliem sagatavota prezentācija“Bērzpils teicēja Bronislava Romanovska. Biogrāfiskie un dzīves mirkļi”Silamuižas dziedātājai Br. Romanovskai veltītajā pasākumā “Skaisti putneņidzīduoja” Bērzpils Saieta namā 01.05., kurā piedalījās Latgolys Studentucentra folkloras kopa “Ceidari”; jūnijā – izstāde “Ar atbildību pieņemot dzīves izaicinājumus”( novadniecei, žurnālistei, sabiedriskajai darbiniecei Mārītei Šperbergai - 60 ); jūlijā – “Lubāna ezera regulēšanas darbu vadītājam AntonamKursītim - 135” (A. Kursītis - Lubāna ezera regulēšanas darbuvadītājs no 1926.-1939. gadam u.c. atbildīgi amati);
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 augustā – “Benislavsku likteņi Bēržu draudzē.G. Manteifels un Bonifacovas muiža” (novadpētniecībaslit. un materiālu izstāde, sagaidot bibliotēkā Dricānu prāvestu M. Laurecki unciemiņus no Polijas ) ( uzliktas 5 mater. mapes un apskatītas 15 grām. ); oktobrī – “Bērzpils novadniekam, prāvestam Jānim Kupčam - 80”(uzlikta 1 mater. mape, 3 grām., preses izdev.); oktobrī, novembrī – “Leonards Rakickis – novadpētnieks, literāts,aktīvs kristīgā dzīves veida popularizētājs” ( 8.nov. L. Rakickim –65; plaša lit un mater. izstāde oktobrī uzlikta Bērzpils Saieta namā, kurnotika tikšanās ar šo ievērojamo novadnieku, aktīvu bibliotēkassadarbības partneri, un novembrī šī izstāde uzlikta bibliotēkā )( uzliktas12 grām. un 1 mater. mape); novembrī – “Dzied’ latvju varoni, Lāčplēsi,/Teic pagātni, cel uznākotni” (Rainis) ( izst. veltīta Lāčplēša dienai; uzliktas 6 grām. un 1novadpētn. mater. mape); decembrī – “Ievērojamais Bērzpils pašvaldības un sabiedriskaisdarbinieks Jānis Sudarovs” ( 17. decembrī J. Sudarovam – 160 ).
Bibliotēkā ir sagatavota pārskatoša informācija par novadpētniecības materiālumapēm ( kopumā ap 111 ), un ikdienā ir brīvi pieejama bibliotēkas apmeklētājiem.2018. gadā papildināta ar jaunāko informāciju bibliotēkas mājaslapas sadaļa“Novadpētniecība”, kur elektroniski ir pieejama aktuāla informācija šajā jomā.

11.08. ap plkst.15.00 bibliotēkā ciemojās Dricānu draudzes prāvests Māris Laureckisar ciemiņiem no Polijas, lai iepazītos ar materiāliem par G. Manteifeli,Benislavskiem, Bonifacovas muižu. Sagaidot ciemiņus, lit. un novadpētn. materiāluizstādē bija uzliktas 5 mater. mapes un 15 grāmatas, kuras tika pārlapotas un bildētas.Pēc tam sekoja Bonifacovas muižas apmeklējums, par kuru bija bibliotēkas vadītājassagatavots detalizēts stāstījums. ( Izmantotas 5 materiālu mapes: par G. Manteifeli,bīskapu J. Benislavski, par dzejnieci K. Benislavsku, par Benislavsku dzimtu, parBonifacovas muižu, kā arī apskatītas 15 grāmatas, kas bija iepriekš sagatavotas, kurāsietverti raksti par Gustavu Manteifeli. )
Sadarbība novadpētniecības jomā.Bibliotēkai ir laba sadarbība ar visām iestādēm Bērzpils pagastā – Bērzpilsvidusskolu, Saieta namu, pagasta pārvaldi, atsaucīgi ir bijuši pagasta iedzīvotāji.Sadarbojos ar Balvu CB Novadpētniecības lasītavu, ar Vaduguni u.c. Sadarbība arcitiem uzteicama ne tikai, lai sagatavotu un sniegtu informāciju interesentiem, bet arīlai ievāktu informāciju un fiksētu dažādas svarīgas norises pagastā. Ļoti daudz armateriāliem, fotogrāfijām personīgi palīdzējuši Ģ. Griestiņš, R. Griestiņš, B. Kindzuleu.c.

Novadpētniecības materiālu, fotoattēlu digitalizācija.2018. gadā digitalizēto kolekciju skaits - 1Izskatītas un digitalizētas 18 fotogrāfijas no Bonifacovas iedzīvotājas AnnasGriestiņas ( 1928 ) ģimenes albumiem.
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Digitalizēto attēlizdevumu ( fotogrāfiju ) skaits - 18
Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi.Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības.Katru gadu ir daudz darīts novadpētniecības jomā. Tomēr bibliotēka nekadneaizvietos muzeju, kas padziļināti ar visiem novadpētniecības jautājumiem strādā.Bibliotēkas vadītāja laiks ir krietni ierobežots, un brīvā laika lauku cilvēkam praktiskinav.Tiek strādāts pie tām tēmām, kuras konkrētajā brīdī aktualizējušās, pēc kurām irpieprasījums. 2018. gadā aktuālas tēmas bija: saistībā ar organizētajiem pasākumiemaktualizējās informācija par novadniekiem - teicēja Bronislava Romanovska,pašvaldības darbinieks J. Sudarovs; dzejniece I. Atpile-Jugane un literāts,novadpētnieks L. Rakickis. Saistībā ar Bonifacovas muižas svētkiem apkopota visainformācija par Bonifacovas muižu un G. Manteifeli, ieskenēts un uzkrāts daudzfotogrāfiju par Bonifacovu. Iesākts apkopot arī visu informāciju par Mūramuižu unZosuļu muižu, lai papildinātu ar informāciju par šīm muižām Balvu CBKultūrvēstures datubāzi.2018.gadā tika saņemta informācija par to, ka digitalizēti Balvu Taisnība unVaduguns www.periodika.lv, tāpēc radās iespēja papētīt bibliotēkas vēsturi, šis darbsvēl turpināsies 2019. gadā. Šajā sakarībā tika pētīta arī veselības aprūpe Bērzpilspagastā.Saistībā ar Vaduguns publikācijām par stiprām dzimtām Ziemeļlatgalē, nācāsapzināt informāciju par stiprām, kuplām dzimtām Bērzpils pagastā, un piedāvātlaikrakstam šo informāciju.Katru gadu pavasarī un vasarā saistībā ar tūrisma aktivitātēm aktualizējasjautājumi, informācija par Bērzpils kultūrvēsturiskajiem objektiem, kur bibliotēkacieši sadarbojas ar saieta namu un pagasta pārvaldi, un 2018. gadā – arī ar Balvunovada pašvaldību.Arī 2019. gadā tāpat padziļināti tiks strādāts vairāk pie tām tēmām, kas būsaktuālas bibliotēkas apmeklētājiem, pagastam un tā iedzīvotājiem.

9. Projekti.2018. gadā bibliotēka jau 16 gadu piedalās VKKF mērķprogrammas“Bērnu/Jauniešu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma” projektu konkursā un gūstatbalstu. No LNB saņemtas 7 žūrijas grāmatas par 66,37 EUR.Lielākā daļa žūrijas grāmatu tiek iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, un tassastāda lielāko daļu finansējuma bērnu grāmatām. Gribētos tomēr vairāk paļauties uzprojekta ietvaros saņemtām grāmatām, lai paliktu vairāk finansējuma citu bērnugrāmatu iegādei.

10. Publicitāte.
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkasfunkcijām, pakalpojumiem.
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Visa jaunākā informācija saistīta ar bibliotēkas darbu un pakalpojumiem regulāriievietota bibliotēkas mājaslapā http://www.bibliotekas.lv/berzpils/Bibliotēkas apmeklētājiem, visiem interesentiem informācija par bibliotēkasvēsturi un darbību pieejama uz vietas bibliotēkā novadpētniecības stūrītī – lasītavā,bibliotēkas mājaslapā, elektroniski Word dokumentos.Aktuālākā informācija par norisēm bibliotēkā ievietota bibliotēkas stendā “Aktuālainformācija”.Iemūžināti fotogrāfijās mirkļi no bibliotēkas pasākumiem un dalība citospasākumos.
Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi.Pārskats par lasīšanas veicināšanas, informācijas resursu un bibliotēkaspopularizēšanas pasākumiem 2018. gadā:
Pasākums Skaits Apmeklētāji PiezīmesLiteratūras izstādest.sk. bērniem 646 Atsevišķas izstādes
t.sk. tematiskas lit. un materiāluizstādesbērniem

7
2

Valsts un gadskārtusvētkiem, citāmievēroj. dienāmt.sk. novadpētniecības lit. unmateriālu izstādes 13 Pagastam aktuālasvēstures tēmas,novadnieku jubilejasPārrunas 6 Citu pasākumuietvarosBērnu žūrijas pasākums 1 12 Noslēguma pasākums.Jauno grāmatu dienaspieaugušajiem 4 Jaunumu izstādes,apskati, pārrunasJauno grāmatu dienas bērniem 3 Jaunumu izstādes,apskati, pārrunasLiteratūras izstāžu cikli( izstādes kopā,t.sk. bērniem)
5( 11,t.sk. 5 )

Lieldienām, Mātes d.,Mārtiņd., LR dzimš.d.., ZiemassvētkiemTematiski apskati 4 Citu pasākumuietvarosLiteratūras apskati 4 Citu pasāk. ietvarosDalība citos pasākumos 1 45 Bonifacovas muižassvētki – bilžu vākšana,skenēšana uninformācija preseiLiterāras, literāras-muzikālaspēcpusdienas 3 35660

Pasāk., veltītiI. Atpilei-Juganei,L. Rakickim;Br. RomanovskaiBibliogrāf. literatūras saraksts 1 Par L.RakickiEkskursija uz b-ku 1 8 B-ķā ciemojaspirmsskolas izglītībasiestādes ”Kripatiņas”
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audzēkņi un audzināt.

23.03. Bērzpils Saieta namā tikšanās ar novadnieci – dzejnieci I. Atpili-Jugani.Sanācis daudz ( 35 ) apmeklētāju. Uzlikta literatūras un materiālu izstāde “Būtlaimīgai ar to, ko dari”. Pasākumā ir ieradusies Z. Logina no Vaduguns, kurapasākumu bildē, un gaidāms viņas raksts par to. Tikšanos vadīja kultūras darbaorganizatore A. Kriviša, kura bija sagatavojusi jautājumus Inetai. Atbildes mijās ardzejas lasīšanu no krājuma “Mūdynuot muokuļus”. Pasākumu kuplināja arī pagastavokālais ansamblis, kurš izpildīja 4 dziesmas ar Inetas vārdiem. Noslēgumā visinodziedājām “Bērzpils vidusskolas himnu” ar I. Atpiles-Juganes vārdiem un D.Griestiņas mūziku. Ar sirsnīgu latgalisku gaisotni, jauks, izdevies pasākums. Pavasarī gaidīsimiznākam Inetas jauno dzejas krājumu bērniem.

I. Atpile-Jugane

Foto Z. Logina
http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/publicitate.php
http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/gallery/tiksanas-ar-berzpils-novadnieci---kulturas-darbinieci-dzejnieci-i.-atpili-jugani-23.03.2018151.php
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01.05. Bērzpils saietu namā notika pasākums “Skaisti putneņi dzīduoja”, veltītsBērzpils pagasta Silamuižas teicējai Bronislavai Romanovskai (1899-1968), kurāciemojās Rīgas Latgolys Studentu biedrības folkloras kopa "Ceidari", kas izpildīja 8Bronislavas iedziedātās dziesmas. Pasākuma laikā pagasta bibliotēkas vadītājauzstājās ar prezentāciju par apkopotajiem Bronislavas biogrāfiskajiem un dzīvesmirkļiem, par viņas atstāto bagātīgo folkloras mantojumu. Prezentācijā izmantotabibliotēkas 2017. gadā apkopotā informācija par Romanovsku ģimeni un LatviešuFolkloras krātuves materiāli. Pasākums bija ļoti kupli apmeklēts, latgaliskā gaisotnēun emocionāli pacilāts, vairākas dziesmas tika dziedātas arī līdzi.
Folkloras kopas vadītāju Martu Vaivodi un pasākuma ieceres autori - KristīniPokratnieci ( Bērzpils novadniece ) ar apdziedāšanās dziesmām sveica Anna Kriviša,pagasta kultūras darba organizatore, kurai pievienojās citi sveicēji un pasākumaapmeklētāji.Rīgas ciemiņiem bija sarūpēts lauku cienasts, un notika arī bildēšanās uz Bērzpilsdabas fona.

Atskaņas no šī pasākuma bija ievērojamas, jo 07.05. bibliotēkas vadītājai
piezvanīja no Radio I, kur Z. Muktupāvels tiešajā ēterā uzdeva divus jautājumussaistībā ar Latviešu Folkloras krātuvi, par sadarbību ar to, un cik šis folkloras un
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konkrēti ziņu par teicēju Br. Romanovsku vākšanas darbs bibliotēkas vadītājai pašai irinteresants. A. Griestiņa pieminēja Latgolas folkloras vākuma konkursu "Apleicīne"2011.-2013. g., kurā visās 3 kārtās viņa piedalījās, un kā tas veicināja viņas interesipar folkloru un teicējiem.
Pasākuma apraksts bibliotēkas mājaslapā
http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/publicitate.php

21.05. no rīta plkst.9.00 bibliotēkā "Bērnu un Jauniešu žūrijas - 2017" noslēgumapasākums, uz kuru bija ieradušies 11 bērni - žūrijas eksperti no Bērzpils vidusskolas.
Pasākuma laikā, iesaistot pārrunās pašus lasītājus, pārrunājām par Bērzpils ekspertuatzītajām labākajām un interesantākajām grāmatām. Atsvaidzinot atmiņā notikumusgrāmatās, lasījām dzejoļus un fragmentus no tām. Bibliotekāre sniedza nelielasanotācijas par šīm grāmatām. Bērniem vajadzēja nedaudz piepūlēties un atbildēt uzdažādiem āķīgiem jautājumiem par darbu varoņiem, par notikumiem grāmatās.
Pēc sarunas par grāmatām tika sumināti žūrijas eksperti. Bibliotēkas vadītāja katrampersonīgi pateicās par ieguldīto laiku un darbu, un pasniedza Pateicības rakstus unaprocītes no Bērnu Literatūras centra. Sarūpēti visiem žūrijas dalībniekiem bija arīciti pārsteigumi.
Žūrijas pasākuma apraksts un foto ievietoti bibliotēkas mājaslapāhttp://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/publicitate.php
http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/gallery/-bernu-un-jauniesu-zurijas---2017--
nosleguma-pasakums-21.05.2018154.php

25.08. Bonifacovas muižas svētki.
Pasākumam gatavojoties, bibliotēkas vadītāja savāca 65 fotogrāfijas , 18

fotogrāfijas tika ieskenētas, visas bildes tika pārsūtītas pagasta pārvaldei. Tikasagatavots plašāks apraksts un bildes par Bonifacovas muižu, kas nosūtīti InetaiBordānei, tūrisma organizatorei Balvu novada pašvaldībā, kura šos materiālusnosūtīja delfi.lv, kas publicēja plašu rakstu par Bonifacovu, gatavojoties muižassvētkiem.
Svētki iesākās ar Svēto Misi Bēržu Sv. Annas katoļu baznīcā, kas tika veltītavēsturniekam, etnogrāfam G. Manteifelim, Bonifacovas muižai un visiemBonifacovas iedzīvotājiem, kuri ir saglābuši muižu un vēl līdz šim laikam uztur tokārtībā.
Pēcpusdienā muižas pagalmā skaistā karietē iebrauca muižkungs ar savu kundzi unsvītu, kuri godam tika sagaidīti. Sākās dažādas aktivitātes, kuras vakarā noslēdzās arzaļumballi.
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Bonifacovas muižas svētku ietvaros tika atklāta piemiņas plāksne Gustavam
Manteifelim, kurš mūža pēdējos 10 gadus pavadīja Bonifacovā, kur par viņu rūpējās
brāļadēls Jozefs.

Visas dienas garumā Bonifacovas muižā tika rādīta uz ekrāna projecēta izstāde“Muižas fotogrāfijustāsti” ( muiža,
iemītnieki, notikumi
un daba ).
Svētku dalībnieku
kopskats.
Foto D. Teilāne

( Tuvāk informācija
lasāma un skatāma
Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā

http://www.balvi.lv/aktualitates-kultura/17916-aizvaditi-bonifacovas-muizas-svetki )

19.10. literatūras un novadpētniecības materiālu izstādes “Leonards Rakickis -novadpētnieks, literāts, aktīvs kristīgā dzīves veida popularizētājs” noformēšana saietanamā, un plkst.12.00 tikšanās ar Leonardu Rakicki, kurš aktīvi publicējas LatgalesKultūras Centra izdevniecības izdevumos. Leonards lasīja savu dzeju, prozu, kasievietota almanahā “Rēzekne”, literatūras almanahā “Olūts”, gadagrāmatā “Tāvuzemes kalendars”. Stāstīja par darbu novadpētniecībā, par Benislavsku dzimtaspētījumiem u.c. Pasākums izvērtās interesants, pasākumu vadīja un sarunu arLeonardu Rakicki latgaliskā gaisotnē uzturēja b-kas vadītāja Anna Griestiņa.Pasākumu apmeklēja arī Bēržu draudzes prāvests Oļģerts Misjūns, kurš iemūžināja šotikšanos bildēs.( Izstādē uzliktas 11 grām. un 6 materiālu mapes, kurās ievietoti L .Rakicka materiāli,kas nodoti bibliotēkai, un materiāli par pašu L. Rakicki. )
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Literatūras un novadpētniecības materiālu izstāde - veltījums L. Rakickim Bērzpilssaieta namā. Foto O. Misjūns

Pasākumu vadīja un sarunu ar Leonardu uzturēja Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītājaA. Griestiņa. Foto O. Misjūns
http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/publicitate.php
http://www.bibliotekas.lv/berzpils/pages/gallery/tiksanas-ar-leonardu-rakicki-
19.10.2018156.php

2018. gadā noorganizēti 5 literatūras izstāžu cikli:Lieldienām – “Lieldienas – gaismas uzvara pār tumsu” – 2 izstādes;Mātes dienai – “Visā dzīvē iet mums līdzi/Mātes mīļā, labā sirds”(F.Bārda) – 2izstādes;Mārtiņiem – “Kam Mārtiņu daudzināt” – 2 izstādes;LR proklamēšanas gadadienai – “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts!”( L.Breikšs)
– 2 izstādes;Ziemassvētkiem – “Pāri laukiem Ziemassvētku zvani skan” – 3 izstādes.Uzliekot literatūras izstāžu ciklus, 1 izstāde parasti ir adresēta bērniem.Bibliotēkas krājuma popularizēšanai un, atsaucoties uz nozīmīgiem notikumiemsabiedriskajā dzīvē, uzliktas 64 atsevišķas literatūras izstādes, t.sk., tematiskas lit.un materiālu izstādes – 7; novadpētniecības literatūras un mater. izstādes - 13; novisām izstādēm bērniem adresētas 6 literatūras izstādes. Novērots, ka izstādēsuzliktās grāmatas vienmēr vairāk nonāk apmeklētāju uzmanības lokā un attiecīgivairāk arī tiek izmantotas.Visvairāk bibliotēka atsaukusies uz latviešu rakstnieku, dzejnieku jubilejām.Lai popularizētu latviešu autoru darbus, oriģinālliteratūru, lit. zinātnes grāmatas,uzliktas 22 atsevišķas literatūras izstādes latviešu autoriem, kā, piemēram, R.Blaumanim (155), I. Kalnārei (100), Ā. Elksnei ( 90), K. Ieviņam (130), G. Priedem(90), L. Breikšam (110), I. Ziedonim (80), M. Geidānei (90), O. Lisovskai (90), A.Žīgurei (70), A. Belam (80), A. Kolbergam (80) u.c.
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Liela vērība pievērsta latgaliešu tematikai. 2018. gadā uzliktas 7 literatūrasizstādes veltītas ievērojamu latgaliešu atceres dienām: dzejniecei M. Bārbalei (85),Latgales nacionālās atmodas darbiniekam J. Kindzuļam (130), rakstniekam A.Stankevičam (90), dzejniekam A. Adamānam ( 110), Latgales vēstures, kultūrvēsturespētniekam Buiņickim Kazimiram ( 230), O. Slišānam (70), rakstniecei A. Liepai( 90).Vairākas literatūras izstādes ( 5) veltītas ārzemju rakstniekiem – jubilāriem:čehu rakstniekam J. Hašekam (135), vācu rakstniekam Ē. M. Remarkam (120),zviedru rakstniecei S. Lāgerlēvai (160); 2 literatūras izstādes bērniem un jauniešiem –franču rakstniekam Ž. Vernam (190), vācu rakstniekam O. Preisleram (95).Tāpat ar literatūras izstādēm ( 8 ) atsaucāmies uz ievērojamu aktieru, vēsturniekuu.c. profesiju pārstāvju jubilejām: aktrisei O. Dreģei (80), aktrisei V. Singajevskai(95), vēsturniekam A. Švābem (130), aktrisei L. Bērziņai ( 115), komponistam J.Vītolam ( 155), aktierim I. Kalniņam (70), aktierim U. Dumpim (75), tēlniekam K.Zālem (130).Tematiskās literatūras un materiālu izstādes ( 7 ) bija uzliktas, sagaidotStarptautiskās dzimtās valodas dienu ( 21. febr., izst. bērniem), Pasaules drošākainterneta dienu ( 8. febr., izst. bērniem ), Valentīna dienu, Starptautisko Sieviešudienu, Smieklu (Joku) dienu, Eiropas dienu, gadskārtu svētkus – Jāņu dienu.Uzliktas 13 novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes. ( Tuvākapraksts pie Novadpētniecības. )
11. Sadarbības tīkla raksturojums.Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām.Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes.

Bērzpils pagasta bibliotēkai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Bērzpils pagastapārvaldi, kas uztur bibliotēkas telpas, iegādā nepieciešamo inventāru, aizved un atvedjaunās grāmatas no Balvu CB Apstrādes nodaļas, palīdz ar daudzu pagastā svarīgunotikumu iemūžināšanu u.c., pretī saņemot no bibliotēkas nepieciešamo vajadzīgoinformāciju novadpētniecības jomā u.c.Tāpat bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar Bērzpils pagasta Saieta namu,tās vadītāju A. Krivišu. Pagasta kultūras darba organizatore ļoti labprāt palīdz pievisiem nozīmīgākiem pasākumiem, tos iemūžina fotogrāfijās, pretī saņemot atbalstupa novadpētniecības jautājumiem, aktualitātēm, saņemot palīdzību dažādu pasākumuorganizēšanā, kā, piemēram, gatavojoties pasākumam “Skaisti putneņi dzīduoja” u.c.Bibliotēka sadarbojas ar Bērzpils vidusskolu, organizējot dažādus pasākumus,sadarbojas ar skolas bibliotēku, palīdzot ar dažādu informāciju gan skolēniem, ganskolotājiem, sadarbojas ar klašu audzinātājiem darbā ar parādniekiem u.c. SkolotājaL. Kokoreviča ir iekļauta Bērnu žūrijas Darba grupā. Viņa katru gadu palīdznoorganizēt Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu. Laba sadarbība izveidojusies arskolas lietvedi V. Reini-Rižo, kas pati ir čakla lasītāja b-kā, ar skolas bibliotekāri I.Madernieci, mūzikas skolotāju D. Griestiņu u.c. darbiniekiem. Skolas vadība ir bijusitik pretimnākoša pagasta pārvaldnieces lūgumam, ka skolas internātā ir ierādīta telpabibliotēkas arhīvam, kur nolikt periodiskos izdevumus, norakstītās grāmatas līdznodošanai makulatūrā u.c. lieko inventāru, lai neaizņem bibliotēkā vietu, lai ir plašākatelpa apmeklētājiem.Individuāli palīdzējuši iedzīvotāji – R., D. Griestiņi, Ģ. Griestiņš, B. Kindzule u.c.Paldies viņiem!
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2018. gadā bibliotēka sadarbojās arī ar Balvu CB Lasītavu, nosūtot aprakstu unbildes Balvu CB Kultūrvēstures datubāzes papildināšanai par Bonifacovas muižu,apmainījās ar informāciju ar Novadpētniecības lasītavu.

22.01.2019 Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja A. Griestiņa


