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1.Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums
Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēku akreditācija pārskata
periodā nav notikusi.

2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Finansējuma avots
Balvu CB budžets (krājuma
komplektēšanai)
Krišjāņu pagasta pārvalde
Maksas pakalpojumi
Sponsorējumi, ziedojumi
Kopā

2016. gads
949

2017. gads
960

2018. gads
980

Dinamika +/+/+

840
25

865
26

865
28

+/+
+/+

1814

1851

1873

+/+

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir attīstību veicinošs, par piešķirto budžetu var iegādāties jaunu
inventāru. Tika iegādāti četri jauni krēsli un veikts neliels kosmētiskais remonts grāmatu plauktiem, tiek
piešķirti līdzekļi pieredzes apmaiņas braucienam čaklākajiem lasītājiem, kā arī balvu iegādei kādiem
pasākumiem. Krājuma komplektēšanai līdzekļi katru gadu palielinās, bet problēmu sagādā tas, ka tiešām
vērtīgas un oriģinālliteratūras grāmatas paliek dārgākas un reizēm ir jāizvēlas-kura autora grāmatu tieši pirkt,
jo abu autoru grāmatām nepietiek naudas.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Remontdarbi pārskata periodā nav veikti, jo bibliotēkas telpu tehniskais stāvoklis ir labs.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Datori

Plānie klienti
Multifunkcionālās
iekārtas

Darbiniekiem
(skaits)
1

Lietotājiem
(skaits)
3

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
APMIERINOŠS

Piezīmes

1

Teicams

Gan darbinieks,
gan lietotāji
izmanto vienu
multifunkcionālo
iekārtu, kura tika
uzstādīta
2015.gadā.

Darbinieka dators
un 3 lietotāja
datori bibliotēkā
tika uzstādīti
2015.gadā.
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Printeri

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

1

Laminētājs

Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums bibliotēkā ir labs. Kopumā bibliotēkā lietotājiem ir pieejami
trīs datori. Bibliotēkā ir multifunkcionālā iekārta un laminētājs. Lietotājiem ir iespēja gan kopēt,
gan skenēt, printēt, arī ielaminēt gan dokumentus, gan foto. Bieži bibliotēkas darbā saskaros ar
problēmu-ļoti lēni darbojas internets vai arī nedarbojas vispār. Tāpēc reizēm lasītājs laicīgi nevar
tikt pie informācijas vai veikt kādu maksājumu. Tādos gadījumos vienmēr zvanu uz Atbalsta centru
un stāstu savu bēdu un problēma pēc kāda laika ir atrisināta.
Šogad ir paredzēts veikt kosmētisko remontu bērnu grāmatu plauktiem-tumšās krāsas pārvērst
par gaišākām un skaisti apstrādāt grāmatu plauktu galus, lai vizuālais bibliotēkas tēls ir vēl košāks un
aicinošāks.

4. Personāls
Pavisam bibliotēkā ir 1 darbinieks, kas strādā uz pilnu slodzi.; 1 darbinieks ar vispārīgo vidējo
izglītību un papildu bibliotekāro izglītību un kvalifikāciju profesionālajā pilnveidē 240st.Pašlaik
studēju LNB 960 stundu profesionālajā tālākizglītības programmā ,,Bibliotēku zinības”.
Pilnveidojot savu profesionalitāti,2018.gadā tika iegūts apliecinājums 8 akadēmisko stundu
mācību kursā ,,Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”, un ,,Inovācijas
lasīšanas veicināšanas programmās 2018” 5 st. apjomā no LNB.

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2016

2017

2018

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums

140
49
3232
1499
1831

136
41
3723
1146
1157

127
33
3213
686
1044

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-3%;-7%
-16%;-20%
+15%;-14%
-24%;-40%
-37%;-10%

Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

5361
1905
3455
722
39%

4682
1675
2999
559
39%

4393
1549
2834
345
37%

-13%;-6%
-12%;-8%
-13%;-6%
-22%;-30%
+0%;-2%

79%
377
(62bērni/
jaunieši)

69%
346
(59 bērni/
jaunieši)

66%
340
(50 bērni/
jaunieši/

-10%;-3%
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Analizējot bibliotēkas rādītājus, nākas secināt, ka šogad bibliotēkā ir par 9 lasītājiem mazāk kā
iepriekšējos gados. Samazinājies gan grāmatu , gan periodikas, arī bērnu grāmatu izsniegumu
skaits.

Bibliotēka nav pieejama personām ar īpašām vajadzībām , tāpēc visus bibliotēkas pakalpojumus
bibliotekāre nodrošina personām ar īpašām vajadzībām mājās-piegādā grāmatas, periodiku. Lai
sazinātos ar šiem cilvēkiem, bibliotekāre ar viņiem sazinās telefoniski vai elektroniski.
Pakalpojumi atsevišķām lietotāju mērķa grupām speciāli netiek organizēti, jo laukos situācija ir
tāda, ka katru bibliotēkas apmeklētāju varu apkalpot individuāli, katram atrast vajadzīgo un
interesējošo literatūru. Šogad ir paredzēts izveidot anketu/aptauju bibliotēkas lietotājiem par
bibliotēkas darba laiku un bibliotēkas pakalpojumiem.

Lai bibliotēkas lietotāji būtu informēti par jaunākajiem elektroniskajiem pasākumiem un
lietotnēm, vēl aizvien tiek veiktas individuālas apmācības-kā apmaksāt rēķinus i-bankā, elektrum
portāla lietošana, lad elektroniskā pieteikšanās, datu ievadīšana ldc, arī iepirkšanās internetā un pat
laikrakstu abonēšana elektroniski u.c. Dažs apmeklētājs atnāk pie manis ar tādiem jautājumiem
(piem., kā es varu reģistrēties iepazīšanās portālā), kas man pašai ir svešs, bet kopīgiem spēkiem
mēs visu izdarām un cilvēks aiziet apmierināts, bet piesaka: ,,Tikai nevienam nesaki, ka es pa
iepazīšanās portāliem dzīvojos!”

Uzziņas un informācija tiek apmeklētājiem dota pēc viņu pieprasījuma. Tā tika gatavota viena
uzziņa par Latvijas upēm, kas tek un kas šķērso Balvu novadu. Informāciju meklēju atlantos, gan
interneta vietnēs.
Iedzīvotāji bibliotēkā var iepazīties ar Balvu novada pašvaldības jaunāko informāciju gan
laikrakstā ,,Balvu novada ziņas,” gan apmeklējot Balvu novada mājaslapu www.balvi.lv

6. Krājums
Krājuma komplektēšanas prioritātes ir balstītas uz latviešu oriģinālliteratūras, bērnu un jauniešu
grāmatu iegādi. Nozaru literatūras grāmatas tiek iegādātas ļoti maz, tās lasītājiem tiek piegādātas
caur SBA no citām bibliotēkām.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
Pašvaldības finansējums krājuma
komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
pašvaldībā
Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

2016
949

2017
964

2018
1106

549
200
400
2,67

584
200
380
2,79

726
200
380
3,25

949

964

1106

Finansējums krājuma komplektēšanai katru gadu pieaug, bet tas jau nenozīmē, ka var
iegādāties vairāk izdevumus, jo arī cenas grāmatām un periodikai ar katru gadu pieaug. Tā kā ar
katru gadu samazinās pagastā iedzīvotāju skaits, tad arī uz katru iedzīvotāju pašvaldības
finansējums palielinās.
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. To paredzēts veikt
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šogad pavasarī.
Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2016
441
94
22
31
172
4961
0,52
2,76

2017
388
147
30
26
1124
4225
0,61
2,03

2018
349
101
28
28
385
4189
0,56
2

Krājumu papildināja arī 28 latviešu oriģinālliteratūras grāmatas, jo esmu liela Latvijas patriote
un pati lasu pārsvarā latviešu autoru darbus, tāpēc arī savu lasītāju mācu iemīlēt labu literatūru.
Analizējot krājuma apgrozību, nākas secināt, ka ir kritusies periodikas izdevumu apgrozība.
Cilvēki informāciju iegūst citos masu saziņas līdzekļos-TV, radio, datubāze News. Vispieprasītākie
periodiskie izdevumi ir Ieva, Ievas stāsti un Privātā dzīve. Otrdienu un piektdienu pēcpusdienās
bibliotēku apmeklē Ziemeļlatgales laikraksta ,,Vaduguns” lasītāji.
Bibliotēkā ir pieejamas divas bezmaksas datubāzes-Letonika un Lursoft.
Dabubāze
Letonika
News

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
2016
28
17

2017
71
29

2018
84
18

Datubāze Letonika tiek izmantota krustvārdu mīklu minēšanai, rakstot kādus darbus, bērni nāk
meklēt kādu informāciju par sinonīmiem, kāda svešvārda skaidrojumu u.c. Aktīva krustvārdu mīklu
minētāja , kas dzīvo patālu no bibliotēkas, man regulāri zvana un lūdz palīdzību kādā jautājumā un
es visas atbildes meklēju Letonikā.

Krājuma popularizēšanai tiek izmantotas izstādes-rakstnieku ,dzejnieku dzimšanas dienas, piem.,
dzejniekam Imantam Ziedonim-85/1933-2013/"Nekas nav tik viegli kā atrast ceļu tumsā”,
kur tika izlikta informācija par autora biogrāfiju, grāmatas un apmeklētāji varēja gan apskatīt , gan
ņemt lasīšanai. Nozaru literatūras grāmatas tiek popularizētas, tās izliekot pie rokdarbu izstādēm,
piem., rakstaino cimdu izstāde ,,Rakstu rakstiem izadīju, visiem rokas sasildīju!" tika izliktas
grāmatas par rokdarbiem. Tuvojoties kādiem svētkiem, izstādēs tiek liktas grāmatas par svinēšanu,
par ēdienu gatavošanu, arī kāda daiļliteratūras grāmata, kur parādās konkrētu svētku svinēšana,
piem., izstādē par Mārtiņdienu ,,Mārtiņam i gaili kāvu…” tika izliktas grāmatas un visāda veida
informācija par Mārtiņdienas tradīcijām, ticējumiem. Kā ļoti labu krājuma popularizēšanas veidu
var uzskatīt grāmatu apskatu/izstādi, kur katrā mēnesī tiek liktas grāmatas ar noteiktiem burtiem,
piem., janvārī bija izstāde ,,Ienāc, jaunas Ī!”(grāmatas, kuru autori ir ar burtiem i,ī, j).Izstādē tika
liktas gan dzejas grāmatas, gan romāni, gan bērnu grāmatas.
Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas ir, ka gada beigās trūkst naudas jaunu grāmatu iegādei
jo grāmatas ar katru gadu paliek dārgākas, bet tāpēc, ja nevar kādu grāmatu iegādāties, tiek meklēts
vai attiecīgā grāmata nav citu bibliotēku krājumos, kuru var SBA pasūtīt un atvest lasītājiem.
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bibliotēka nodrošina bērniem un jauniešiem brīvu un neierobežotu literatūras un informācijas
saņemšanu, veicina mācīšanās, lasīšanas un rakstīšanas iemaņu apguvi, sekmē bērnu un jauniešu
lasīšanas pilnveidi, popularizē literatūru lasīšanas veicināšanas pasākumos, piesaista jaunas un
paplašina esošās lietotāju grupas.
Krišjāņu pagasta bibliotēkai prioritāte vienmēr bijusi bērni un jaunieši. No kopējā 136 lasītāju
skaita, 41 ir lasītāji jeb 35% līdz 18 gadiem. Pirmskolas un sākumskolas vecuma lasītāji līdz 12
gadiem ir 21 bērni.
Bibliotēkas lietotāju līdz 18.g.v.izsniegums un apmeklējums
Izsniegums
Apmeklējums
Bērni līdz 12.g.v.
20
201
404
Jaunieši no 13.13
144
282
18.g.v.
Kopā
33
345
686
2018.gada septembrī tika slēgta Krišjāņu pamatskolas filiāle un palika tikai bibliotēkas
apkalpošanas teritorijā Krišjāņu pirmskolas izglītības filiāle, kuru apmeklē10 bērni. Bibliotēkas
aktivitātēs iesaistīti arī kaimiņpagastu (Tilžas vsk., Bērzpils vsk.) skolu skolēni.

Mūsdienu bērnu un jauniešu interese pastiprināti vērsta uz virtuālo piedāvājumu, tādejādi
bibliotēkā pārdomāti tiek veikta krājuma veidošana- saturiski atbilstošas grāmatas, kas veicina
bērnu izaugsmi, izziņas procesu, mūsdienīgi noformēti izdevumi, atbilstība bērnu attīstības
līmenim, zināšanām un interesēm. Bibliotēkas krājums 2018.gadā tika papildināts ar 28 bērnu
grāmatu, kas sastāda 26% no visiem jaunieguvumiem. 2017. gadā tika pasūtīti 2 žurnāli bērniem un
jauniešiem – ,,Avene” un „ Ilustrētā Junioriem”. Ļoti noderīga bija žurnāla ,,Ilustrētā Junioriem”
darba burtnīca -interesanti un asprātīgi uzdevumi, ko risināja gan bērni, gan pieaugušie.
Milzīgā informācijas plūsmā ir nepieciešama rūpīga informācijas meklēšanas prasmju attīstīšana
un uzlabošana. Jo agrāk skolēni apgūst informacijpratības pamatus, jo kvalitatīvāk norisinās mācību
process, veidojas informācijas atlases un vērtēšanas iemaņas. Bibliotēka kļuvusi par uzticamākas
informācijas piegādes avotiem. Uzziņu sniegšanā tiek izmantota nozaru literatūra, uzziņu izdevumi,
ieteiktas datu bāzes, interneta vietnes. Taču skolēni vēlas izmantot vienkāršāko meklētāju Google.
Mazākie bibliotēkas lietotāji tiek iepazīstināti un darbojās www.pasakas.net.

Kopumā bibliotēkā bija 10 pasākumi bērniem-2 radošās darbnīcas,4 skaļās lasīšanas stundas,
ekskursija, izzinošs velo brauciens, droša interneta diena un Ziemeļvalstu bibliotēku
pasākums ,,Varoņi Ziemeļos”’.

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes manā skatījumā ir Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas
dalībnieku pieredzes apmaiņas brauciens/ekskursija uz Madonas novadu, kas bija kā balva lasīšanas
ekspertiem. Braukt ekskursijā bērniem ir ļoti liels stimuls nāk un lasīt grāmatas, pat sacensties-kurš
būs izlasījis pirmais visas žūrijas grāmatas. Kā izzinošs un sportisks pasākums bija velo brauciens
uz Numernes skatu torni kopā ar Tilžas vidusskolas 7.klases audzēkņiem un sporta skolotāju Aivaru
Rancānu.
Pirms brauciena bibliotēkā tika rūpīgi meklēta informācija par Numerni-kādi
aizsargājami augi tur sastopami, kāds dabas objekts tur atrodas utt. Pēc tam tas viss tika meklēts un
skatīts reāli. Šogad ir ieplānots brauciens ar velosipēdiem uz Svātūni.Bērniem ļoti patīk skaļas
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lasīšanas stundas –parasti tiek izvēlēta kāda grāmata, kurā bērni var darboties līdzi-atdarināt kādas
skaņas utt. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa izvētās ar aktīvu darbošanos gan lasīšanas, gan radošuma
jomā-vispirms lasījām grāmatu fragmentu, tad tika rādīti uz kartītēm dažādi grāmatu varoņi, kurus
bērniem vajadzēja atminēt. Par katru pareizi pateiktu atbildi tika piešķirta uzlīmīte. Viszinošākais
bērns, kas sapelnīja 7 uzlīmītes kā balvu ieguva uzlīmju smaidiņus. Vienmēr visus pasākumus
papildina arī www.you.tube.com skatījumi-Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros skatījāmies
multfilmu par Smurfiem un kopā ar Smurfiem arī vingrojām!

Nozīmīgākie sadarbības partneri ir Krišjāņu pirmskolas grupas skolotāja Santa Kaša, kura
atbalsta un apmeklē bibliotēku, ar prieku iesaistās aktivitātēs.
Problēmas bibliotēku darbā(vismaz man) ir atrast lasītājus vecumā no 15 gadiem. Tajā
vecumā bērniem bibliotēkas vairs nav iestāde, kur pavadīt brīvo laiku, jo rodas citas intereses, arī
jaunieši tajā vecumā pabeidz pamatskolu un aiziet mācīties vai uz blakus pagasta vidusskolu vai uz
kādu tehnikumu. Tāpēc šajā vecuma grupā bibliotēkā netika iepirktas bērnu/jauniešu žūrijas
grāmatas.

8. Novadpētniecība
Bibliotēka, pildot kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, sava pagasta izpēte ir svarīga.
Novadpētniecības materiāli bibliotēkā sakārtoti mapēs, kurās kārtoju izrakstus no preses
izdevumiem par Krišjāņu pagastu, tā iedzīvotājiem un foto albumos, kur tiek ievietotas bildes no
dažādiem pagasta pasākumiem, notikumiem. Tiek vāktas bildes, kas atspoguļo pagasta dzīvi agrāk
un tagad. 2018.gadam ir izvirzītais mērķis-apzināties visus Krišjāņu pagasta krucifiksus, tos
nobildēt, pierakstīt informāciju, kas viņus apkopj, netika sasniegts, jo trūka transporta, lai
aizbrauktu un nobildētu.
Novadpētniecības krājumu veido paša bibliotekāra izveidotās mapes: Krišjāņu pamatskola,
Krišjāņu tautas nams, Novadnieki, Bibliotēka laika griežos, Krišjāņu katoļu baznīca, Atpūtas vieta
Staburags, Krišjāņu pagasta dzejnieki u.c. Ietvertie materiāli ir gan raksti no periodikas, gan
informācija no interneta vietnēm, arī ar roku rakstīta informācija. Visas novadpētniecības mapes
tiek glabātas atsevišķā, bet visiem apmeklētājiem redzamā un pieejamā plauktā. Informācija un
fotogrāfijas par kolhozu Krišjāņi ir ieskenēta un atrodama bibliotēkas datorā nr.6.Arī prezentācijas
par pagasta četriem ciemiem var apskatīt bibliotēkas datorā. Krājuma kvalitāte ir apmierinoša, tāpēc
katru gadu tiek strādāts un papildināts novadpētniecības plaukts ar jaunu un vajadzīgu informāciju.
Novadpētniecības mapes izmanto skolēni, kas raksta referātus par pagastu vai novadu.2018.gadā
novadpētniecības mapes tika gan izsniegtas uz mājām, gan apskatītas 15 reizes Novadpētniecības
darbs tiek veikts sadarbībā ar iedzīvotājiem, kultūras darbinieci, skolu. Visa gada garuma tika
aicināti iedzīvotāji sniegt jebkādu informāciju par agrākajiem laikiem Krišjāņu pagastā.
Vislielākās problēmas novadpētniecības jomā man sagādā tas, ka nav sava transporta un
fotoaparāta, lai piefiksētu vajadzīgo informāciju.

2019.gada mērķis-lai nepazustu Krišjāņu pagasta vēsture, uz lielas pagasta kartes tiks atzīmētas
visas mājvietas(arī zudušās), kolhozu fermas, ciemu nosaukumi utt. Karte jau ir iegādāta un nodota
Venerandai Velmei, kura veiks attiecīgos ierakstus un datējumus.
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9. Projekti
Projekta
nosaukums
Bērnu/jauniešu
/vecāku žurija

Finansētājs
LNB

Tabula “Projektu apkopojums”
Finansējuma
apjoms
33,95

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
Tika piegādātas 5grāmatas
Bērniem/jauniešiem

Atbalstīts/
neatbalstīts
Atbalstīts

Šis projekts ir ļoti atbalstāms, jo palīdz bibliotēkai papildināt krājumu, netērējot bibliotēkas
līdzekļus.

10. Publicitāte
Bibliotēkas tēla veidošanā nozīmīga loma ir sabiedriskajām attiecībām, lai komunicētu, informētu,
radītu un izplatītu pozitīvu un atbilstošu priekšstatu par bibliotēku. Vietējās sabiedrības informēšana
notiek, izmantojot tradicionālos preses un citus drukātos izdevumus. Raksti par bibliotēku
aktualitātēm un aktivitātēm tiek ievietoti avīzē ,,Vaduguns”.
Mūsdienu bibliotēku attīstības stratēģija balstās uz interaktivitāti un sabiedrības iesaistīšanos
bibliotēkas procesos. Strauji ieviešoties mūsu dzīve jauniem komunikācijas veidiem, mainās arī
bibliotēkas izmantošanas aspekts. Lielāka iespēja radīt saikni ar sabiedrību ir komunikācija
sociālajos
tīklos
https://www.draugiem.lv/krisjanubiblio/
un
https://lvlv.facebook.com/krisjanupagasta.biblioteka. Informācija par bibliotēku darba laiku, pakalpojumiem,
piedāvājumiem, darba rādītāji, kontaktinformācija ievietota Latvijas digitālās kultūras kartes portālā
un bibliotēkas mājas lapā www.bibliotekas.lv/krisjani/.

Veiksmīgākais bibliotēku popularizējošais pasākums bija rakstaino cimdu izstāde
novembrī ,,Rakstu rakstiem izadīju,” un decembrī adīto zeķu izstāde ,,Ik rakstā, ik dzīparā ieadīts
mans mūžs.”

11. Sadarbības tīkla raksturojums
Patstāvīga sadarbība notiek:
*ar Krišjāņu pagasta pārvaldi gan materiāli, gan finansiāli, gan arī iesaistot tās
darbiniekus bibliotēkas ikdienas dzīvē;
*ar Krišjāņu pagasta kultūras darba organizatori Inesi Kalniņu –pagasta svētku
rīkošana;
*ar Krišjāņu pirmskolas filiāli-daudz palīdz novadpētniecības jomā;
*ar Tilžas vidusskolas direktori Guntu Rižo- skaistumkopšanas meistarklases;
*ar Balvu Centrālo bibliotēku –metodiskā palīdzība, semināri/ kursi un lasītājiem
interesējošo grāmatu apmaiņa;
*ar citām novada bibliotēkām par bibliotēkas darbu, uzdevumu veikšanu.
Sadarbība notiek ar citu reģionu bibliotēkām, piemēram braucam kopā ar čaklākajiem lasītājiem
pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonas pilsētas bibliotēku, bet iepriekš esam ciemojušie arī
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Rūjienas,Gulbenes un Alūksnes bibliotēkās. No katra brauciena ir paņemtas idejas gan kādam
pasākumam, gan bibliotēkas vizuālajam noformējumam!

Pielikumi

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa

Madonas pilsētas bibliotēkā
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Skaļas lasīšanas stunda
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