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1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Lazdulejas pagasta bibliotēka ir Balvu novada Balvu Centrālās bibliotēkas
filiālbibliotēka, kas veic Lazdulejas pagasta bibliotēkas funkcijas.
Bibliotēkas darbības un attīstības prioritātes piecu gadu darbības periodam ir
noteiktas Bibliotēkas attīstības plānā. No 2018. gada plānā definētā izpildīts:
 atbilstošs grāmatu un citu dokumentu krājums;
 atbilstošs pasākumu klāsts;
 aktīvi izmantots Reģionālais pašvaldību publisko bibliotēku elektroniskais
kopkatalogs.
2018. gadā ir notikusi bibliotēkas akreditācija. Lazdulejas pagasta bibliotēka atbilst
akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai piešķirts vietējās
nozīmes bibliotēkas statuss. Akreditācijas komisijas ieteikumi:
 aktivizēt rekataloģizācijas procesu;
 aktīvi popularizēt abonētās tiešsaistes datu bāzes.
Iepriekšējās akreditācijas ieteikumi ir izpildīti. Akreditācijas apliecības Nr. 799A.
Apliecība izsniegta 2018. gadā 2. oktobrī.
Iedzīvotāju skaita samazināšanās pagastā turpinās, bezdarbs palielinās. Tas
uzskatāmi parādās bibliotēkas statistikā, jo ir samazinājies gan lietotāju, gan attiecīgi
apmeklējumu skaits.
Tomēr neskatoties uz to , bibliotēka ir tā vieta, kura paver cilvēkam kādu iespēju, par
kuru viņš nav zinājis. Šeit vislabāk redzams iedzīvotāju noskaņojums, viņu vēlmes un
iespējas, tāpēc bibliotēka ir vajadzīga vairāk nekā iepriekšējos gados.
Bibliotēka nodrošina informācijas pieejamību jebkuram, kurš ienāk bibliotēkā .
Bibliotēka sadarbojas ar visām Balvu reģiona bibliotēkām, lai nodrošinātu lietotājus
ar viņiem nepieciešamo literatūru.
Pielietojot jaunās tehnoloģijas, bibliotekārs, tagad arī digitālais aģents, ir kā
starpnieks starp sabiedrību un zināšanām.
Telpu apsaimniekošanā izmaiņu nav. Bibliotēkas telpu stāvoklis labs.
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2. Finansiālais nodrošinājums

Kopā (EUR)
Pašvaldības
finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas
pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un
dāvinājumi
t. sk. VKKF
finansējums
t. sk. citi
piešķīrumi

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
2016
2017
2018
1930

1930

Izdevumi par pakalpojumiem kopā: 2095 EUR
t. sk. elektroenerģija: 735 EUR
t. sk. kurināmais un enerģētiskie materiāli: 1350 EUR
t. sk. tehniskā apkalpošana 10 EUR

2095
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4. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

Bibliotēkas tehniskais un materiālais stāvoklis ir labs. Pārskata periodā šajā jomā
nekādi darbi nav veikti.
Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums

Datori

Plānie klienti
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri
Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

Darbiniekiem
( skaits )
1

Lietotājiem
( skaits )
4

Vērtējums

1

2015.g

1

2005. g.

Piezīmes

3 datori 2008.g.
2 datori –
2015.g.

4 datori lietotājiem ir pietiekams skaits, jo rindu nav un ir dienas, kad ar datoriem
darbojas viens vai divi cilvēki. Tas laiks ir pagājis, kad datori bija ļoti vajadzīgi un pat
bija jāpierakstās rindā uz nākamo dienu.
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4. Personāls
Bibliotēkā strādā viens pilnas slodzes darbinieks ar augstāko izglītību citās jomās.
Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi

N.p.k.

Norises laiks

Norises vieta

1.

6. marts

Balvu CB

2.

4. aprīlis

BalvCB

3.

9. maijs

Balvu
Novada
muzejs

4.

6. jūnijs

Izbraukuma
seminārs

5.

7.
septembris

Balvi

6.

19. oktobris

Balvi

Organizētājs Pasākuma
(-i)
nosaukums,
galvenās
tēmas
Balvu CB
Seminārs:
Informācija
par Digitālo
nedēļu;
droša
interneta
pusstunda.
Balvu CB
Seminārs:
VSAA
pakalpojumu
pieprasīšana
elektroniski.
Balvu CB
Literatūras,
mūzikas un
teātra
resursi:
sabiedrības
iesaiste un
sadarbības
iespējas.
Balvu CB
Brieksīne
–Upīte –
Rekavas
((Polfandera)
dzirnavas –
z/s Kotiņi
Balvu CB
Digitālā
saziņa ar
valsti.
Balvu CB
Grāmatu

Stundu
skaits
4

4

3

5

8
4

7

7.

23. oktobris

Balvi

Balvu CB

8.

19.decembris Balvi

Balvu CB

svētki
Breiveibys
5
jiedzīņa
izpratne šo
goda
nūvodnīka
Ontona
Slišāna
daiļrade un
Latgolys
jaunū autoru
dorbūs
Projekta ,,
5
Muna izviele
– muna
brieveiba
“aktivitātes
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Bibliotēkas pamatrādītāji
2016

2017

2018

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

144

134

122

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-7%; -9%

21
2393

17
2106

19
1945

-19%; +12%
-12%; -8%

594
901

518
1100

401
801

-13%; -23%
+22%; -27%

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

3349

4090

3766

+22%; -8%

1266
2083

1312
2765

1299
2467

+4%; -17%
+33%; -11%

349
50

162
50

118
46

-54%; -27%
0%; -8%

40

34

33

-15%; - 3%

289

249

266

-14%; +7%

Kopējais reģistrēto lietotāju skaits samazinājies par 12. Pēc Pilsonības un migrācijas
pārvaldes datiem uz 2018. 1. jūliju, pagastā dzīvo 266 cilvēki. Taču tā ir tikai
deklarētā dzīvesvieta, reāli dzīvo krietni vien mazāk. Bibliotēkas lietotāji ir no
vairākiem citiem pagastiem. Tā kā bibliotēka apkalpo visus, kuri ienāk bibliotēkā, tad
nosakot lietotāju skaitu procentos no iedzīvotāju skaita pagastā, būtu jānodala
pagasta iedzīvotāji un citu pagastu iedzīvotāji, kuri apmeklē šo bibliotēku. Bērni
mācās dažādās reģiona skolās un tāpat kā iepriekšējā gadā uz bibliotēku pārsvarā nāk
brīvdienās un projektu nedēļu laikā. Mazie bērni bieži tiek atstāti bibliotēkā, kamēr
vecāki apmeklē pagasta pārvaldi, medpunktu. Šajā laikā bērni spēlēja galda spēles,
lika puzles, rotaļājās. Pagastā ir 7 pirmsskolas vecuma bērni, no tiem bibliotēku
apmeklēja trīs bērni.
2018. gadā ir samazinājies datoru lietotāju skaits, arī bērni mazāk izmantoja datorus
internetspēlēm, bet vairāk meklēja bilžu grāmatas, spēlēja galda spēles. Nopietnas
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problēmas sagādāja tas, ka bieži nebija piekļuves internetam. Ja cilvēks atnāk vienu
reizi, otru reizi, lai samaksātu rēķinus, tad trešo reizi viņš vairs nenāk. Šajos
gadījumos nav manos spēkos, ne prasmēs palīdzēt, atliek vien zvanīt attiecīgajam
dienestam un gaidīt.
Iepriekšējos gados apmeklētāji izmantoja tādus bibliotēkas pakalpojumus kā
internetu, printēšanu, kopēšanu, bet tagad tikai informācijas pakalpojumus, jo
internets ir katram pieejams.
Bibliotēku apmeklēja 10 pagasta iedzīvotāji, kuriem piešķirta invaliditātes grupa.
Pārsvarā tie ir cilvēki ar psihoneiroloģiskiem traucējumiem. Personu ar īpašām
vajadzībām nav.
Lasītāju intereses bibliotēkā netiek īpaši pētītas. Apmeklētāji vienmēr tiek
informēti par jaunāko bibliotēkā, taču katram ir tiesības izvēlēties to, ko viņš
konkrētā brīdī vēlas: lasīt, interesēties. Viņam jādod tāda grāmata vai informācija,
kādu vēlas. Lietotāji aizvien biežāk izvēlas lasīt vieglāka sižeta grāmatas, viņiem
rodas grūtības saprast sarežģītākus tekstus, kritiski izvērtēt informāciju, saprotami
noformulēt savu domu, izdarīt no izlasītā secinājumus. Speciāla piesaistīšana
grāmatu lasīšanai bieži vien sagādā liekas problēmas, piemēram, nevar atgūt
izsniegto izdevumu. Ir cilvēki, kuri nāk uz bibliotēku tikai apskatīt sludinājumus
preses izdevumos vai interneta portālos. Ir vēl daži bibliotēkas apmeklētāji, kuri spēj
lasīt, bet lasīšana viņiem izraisa veselības problēmas. Viņiem sāp galva, acis. Ir
izmēģināta priekšā lasīšana, iesaistot tajā arī tos bibliotēkas apmeklētājus, kuri sēž
tikai īsinot savu laiku un gaidot jaunu vietējo informāciju no ienākušajiem. Tādejādi
arī viņi reizēm nonāk pie sev vērtīgas informācijas, vai pat kļūst par bibliotēkas
lietotājiem.
Galvenais 2018. gadā, tāpat kā 2017. gadā, bija darbs ar informāciju – meklēšana,
sniegšana, tā, lai palīdzētu katram lietotājam, apmeklētājam izvēlēties
vispiemērotāko lasāmvielu, orientēties informācijas klāstā, izmantot bibliotēkā
pieejamās informāciju tehnoloģijas, apgūt zināšanas darbā ar datoru un internetu.
Iepriekš teiktais arī sastāda darbdienas lielāko daļu. Internetu visvairāk apmeklētāji
izmantoja saziņai ar draugiem, veica pasūtījumus, maksājumus par elektrību,
telefonu u. c. Visapmeklētākais ir portāls Draugiem.lv. To izmanto dažāda vecuma
cilvēki, otrajā vietā ierindojas youtube.com, trešajā vietā reklāmas portāls ss.lv. un
Google.lv. Uzņēmēji, tāpat kā iepriekšējā gadā, uz bibliotēku nenāk, jo viņus
interesējošā informācija pašiem ir pieejama, ar attiecīgām programmām, printeriem
un skeneriem. Bibliotēka joprojām ir kā ātrā palīdzība gadījumos, kad viņiem
sabojājas datori un citu variantu nav, arī tad, kad vecāki bērniem neļauj mājās spēlēt
spēles datorā. Informācijas pasniegšanas veidi sociālajos tīklos kļūst aizvien
primitīvāka. Cilvēki nemēģina paturēt prātā informāciju, piemēram, telefona
numurus, vēsturiskus notikumus, uzvārdus, jo visu taču var atrast internetā. Bet, ja
uz kādu laiku pazūd elektrība, tad skrien uz bibliotēku. Elektroniskā informācija
neaizstās tradicionālo grāmatu. Pat tie, kuri neapmeklē bibliotēku, uzskata, ka no
tām zinības gūs ne tikai viņu bērni, bet arī mazbērni. Bibliotēka vienmēr būs tā vieta,
kur notiek cilvēku pašizglītošanās.
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Ir sniegtas 375 uzziņas par daudzveidīgiem jautājumiem. Tematika ir ļoti plaša, bet
pārsvarā tie ir juridisko, sociālo un medicīnisko pakalpojumu jautājumi, mazāk
sniegtas uzziņas par literatūru, rakstniekiem, viņu darbiem. Februāra mēnesī
bibliotēkā jau 16 gadu atzīmējām Vispasaules Drošāka interneta dienu. Bibliotēkā
notika viedokļu apmaiņa par to Kā mēs dzīvojām bez interneta? un Drošs internets
sākas ar tevi. No 19. marta līdz 23. martam - Digitālā nedēļa. Mācījāmies e –
prasmes ikdienā: Palīdzi pats sev . Aprīļa mēnesī pagasta iedzīvotājiem Lauku
atbalsta dienesta darbinieki sniedza konsultācijas par Platību maksājumu
pieprasījumu aizpildīšanu. Rindu pie datoriem nebija.
Pašvaldības, valsts institūciju, nevalstisko organizāciju informācija pieejama
dažādos veidos, piemēram, apmeklējot interneta portālus, lasot pašvaldības avīzi ,,
Balvu Novada Ziņas “, Ziemeļlatgales laikrakstu ,, Vaduguns “. Bibliotēkā ir pieejami
dažādi informatīvi materiāli, piemēram, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā sniegto pakalpojumu klāsts , kur paskaidrots, kad un kā Centra
darbinieki sniedz informāciju un konsultācijas par valsts iestāžu e – pakalpojumu
lietošanu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts zemes dienests,
Lauksaimniecības datu centrs, Uzņēmumu reģistrs, Nodarbinātības valsts aģentūra,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts darba inspekcija, Lauku atbalsta
dienests un valsts ieņēmumu dienests. Katru gadu ir pieejams izprintēts materiāls
par būtiskāko nodokļu izmaiņās.
Bibliotēkas lietotāji lasīšanai pārsvarā izvēlas grāmatas no bibliotēkas krājuma. No
citām bibliotēkām ir saņemti 20 eks. grāmatu, bet izsniegti citām bibliotēkām 31 eks.
grāmatu. Vietējiem iedzīvotājiem nav augstas prasības literatūras izvēlē. Studenti
bibliotēkas pakalpojumus izmanto tikai tad, ja viņiem kādu iemeslu dēļ nav pieejams
internets. Kopumā ņemot,tāpat kā iepriekšējā gadā, visus lietotājus var iedalīt trīs
grupās: lasa tikai presi; lasa tikai grāmatas; izmanto tikai internetu. Lasa vairāk preses
izdevumus, bet grāmata paliek otrajā vietā. 2018. gadā izlasīto preses izdevumu
skaits par 1168 eks. pārsniedza grāmatu izsniegumu. Palielinājies to cilvēku skaits,
kuri nāk uz bibliotēku aprunāties, kādu satikt, izlasīt reģiona laikrakstu ,, Vaduguns “.
Lielāko bibliotēkas apmeklētāju skaitu sastāda maznodrošinātie un trūcīgie pagasta
iedzīvotāji. Tie ir cilvēki, kuri netiek līdzi lielajai informācijas plūsmai.
Lasītākie gada žurnāli ,, Ieva “ ,, Ievas Māja” un ,, Privātā Dzīve “, no laikrakstiem
,, Vaduguns “ un ,, Ievas Derīgo Padomu Avīze ”. Gada lasītākās grāmatas: M. Zālīte
,, Pieci pirksti”un turpinājums ,, Paradīzes putni”.
Ārējās apkalpošanas punktu nav un nav arī nepieciešamība tos veidot , jo pamatā
iedzīvotāji dzīvo pagasta centrā un 1 – 3 kilometru rādiusā ap to.
Bibliotēka vēl nestrādā vienotajā informācijas sistēmā ,, Alise “.
Bibliotēkai ir labs pozitīvais tēls, bet dažādas problēmas varēs atrisināt tikai tad,
kad uzlabosies ekonomiskā situācija valstī. Bibliotēka viena nevar neko darīt, lai
cilvēki nebrauktu projām, bet tiem, kuri nevar doties labākas dzīves meklējumos,
bibliotēka ir vajadzīga. Šīs lietas var redzēt katru dienu un saprast tikai reāli strādājot
ar cilvēkiem uz vietas.
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SBA rādītāji
SBA
No citām Latvijas
bibliotēkām
saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas
bibliotēkām
nosūtīto
dokumentu skaits

2016
11

2017
15

2018
20

27

37

31
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6. Krājums
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Pašvaldības
finansējums
krājuma
komplektēšanai
t. sk.grāmatām
t. sk. bērnu
grāmatām
t. sk.
periodiskajiem
izdevumiem
Finansējums
krājumam uz 1
iedzīvotāju
pašvaldībā
Finansējums
krājuma
komplektēšanai
kopā

2016
800

2017
872

2018
892

450
23

500
120

520
144

350

372

372

2,8

3,5

3,4

950

1038

966

Bibliotēkas krājums ir labā stāvoklī. Finansējums grāmatu iegādei pietiekams.
Iepērkot jaunas grāmatas, noteicošais ir bibliotēkas lietotāju pieprasījums, par kādu
nozaru literatūru tiek izrādīta nopietnāka interese. Priekšroka vienmēr tiek dota
latviešu oriģinālliteratūrai. Grāmatas tiek iepirktas pēc iepriekš pārdomāta saraksta.
Pagasta iedzīvotāji paši grāmatas pērk ļoti reti. Laikrakstus abonē labi ja 10 līdz 15
iedzīvotāji, jo laikraksts - tas ir dārgs pasākums.
Kopējā elektroniskajā katalogā ir ierakstīti 1344 eks. iespieddarbu, kas sastāda 30 %
no kopējā skaita.
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Jaunieguvumi
kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu
daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie
dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma
apgrozība
Periodisko
izdevumu
apgrozība

2016
308

Krājuma rādītāji
2017
331

2018
322

86
22

96
27

85
23

5
239

19
212

22
236

4336
0.4

4455
0.4

4255
0,4

2,8

2.9

2,8

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums
Datubāze
Letonika
News

2016
73
3

2017
19
26

2018
41

Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēkas datu bāzes izmantoja maz, jo gandrīz
visu vajadzīgo skolēni sameklēja savu skolu bibliotēkās. Pārējie lietotāji priekšroku
deva laikrakstiem un žurnāliem papīra formātā, skatījās arī dažādas enciklopēdijas.
Lai arī bibliotēka no grāmatu krātuves ir pārveidojusies par informācijas piekļuves
vietu, aizvien vairāk lietotāji izvēlas lasīt grāmatas, ko var paturēt rokās, nevis lasīt to
interneta vidē. Iepriekšējos gados tāda tendence netika novērota.
Ilgstošu parādnieku bibliotēkā nav, bet aktualizējas darbs ar tā saucamajiem
nekārtīgajiem lasītājiem, kuri neievēro higiēnu, nežēlo grāmatas: sasmērē, loka lapas
u. c. Ir cilvēki, kuri apvainojas, ja viņiem aizrāda. Bieži vien nesaprot, kāpēc nedrīkst
aizlocīt lapu vietā, kur beidzis lasīt. Katru gadu esmu dalījusi tīrus maisiņus, kur ielikt
grāmatas, arī grāmatzīmes, bet pēc kāda laika viss sākas no gala.
Bibliotēkas krājumu popularizēja tādi pasākumi, kā Rakstnieku grāmatu plaukti:
piemēram, Rakstījis tā, kā dzīvojis /rakstnieks Gunārs Priede / ; Zilās debesīs septiņas
dzērves! Septiņas dzērves pazūd zilās debesīs, septiņas dzērves kliedz septiņreiz”
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/rakstnieks Alberts Bels/. Plaukta izstādes: Kas paliek pāri pēc romāna izlasīšanas?/
arī viedokļu apmaiņa par A. Kolberga grāmatām/; Vai kapteinis Nemo vēl dzīvs? / Ž.
Verna grāmatas/ un citi pasākumi, kuri atspoguļoti Bibliotēkas dienasgrāmatā.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Lietotāju skaits vecumā līdz 18 gadiem palielinājies par 2 jauniešiem. Izsniegums
un apmeklējumu skaits samazinājies. Vairākas ģimenes ar bērniem ir pārcēlušās uz
dzīvi pilsētā, tuvāk mācību iestādēm.
Tā kā pagastā nav skolas, tad bērni mācās dažādās reģiona skolās un uz savas
dzīvesvietas bibliotēku pārsvarā nāk brīvdienās un projektu nedēļas laikā.
Nepieciešamības gadījumā pēc grāmatām atnāk vecāki. 2018. gadā pagastā ir
piedzimuši divi bērniņi.
Aizvadītajā gadā bērni vairāk laika pavadīja spēlējot galda spēles, piemēram, spēli
Loto, Monopols, lika puzles. Tikai puse no reģistrētajiem bērniem lasa regulāri. To
bērnu vidū, kuri lasa grāmatas, populārākās ir M. Runguļa grāmatas. Vasaras
sākumā skolēni nāca ar ieteicamās literatūras sarakstiem, izveidojās pat rinda.
Bērnu grāmatu krājums bibliotēkā ir 412 eks. 2018. gadā izslēgti 63 eks. grāmatu un
seriālizdevumu, bet jaunieguvumi 22eks. grāmatu. ( B un J ).
Daži no bērnu grāmatu popularizēšanas pasākumiem: vienas grāmatas izstāde Govs
spēlē melnas klavieres, ruksis brauc ar sarkanu motorolleru, bet āpsim rozā
cepure…/J. Viori ,, Ruksis un krāsas “; Reiz dzīvoja labā kurpe… / dzejas dienas /;
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas laikā lasījām fragmentus no Hākana Veiko
grāmatas ,, Anteri, zēns no Lapzemes “.

8. Novadpētniecība
Ar novadpētniecību saistītie materiāli bibliotēkā izvietoti plauktos visiem pieejamās
vietās. Interesentu samērā maz, jo pastāvīgie bibliotēkas lietotāji tos jau ir izpētījuši.
Klāt nākušas vēl vairākas fotogrāfijas par kolhoza laikiem, izskatīti 80. gadu beigu
vietējā laikraksta ,, Vaduguns “ komplekti. 2018. gadā ir sniegtas 5 uzziņas kas
saistītas ar pagasta vēsturi. Krājums papildināts ar vienu mūsu novadnieka Jura
Cibuļa grāmatu, no kuras bibliotēkas lietotājiem sāpēja vēders, jo bija pārsmējušies.
Visu gadu tika lasītas viņa vietējās folkloras grāmatas, jo tajās var atpazīt arī kādus
no vietējiem iedzīvotājiem.
Darbā izmantoju Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes materiālus.
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10. Publicitāte
Par bibliotēkā notiekošo un aktivitātēm, bibliotēkas lietotāji un interesenti var
uzzināt atnākot uz bibliotēku vai apskatot mājas lapu www.bibliotekas./lazduleja.lv.
Bibliotēkas darba rādītājus interesenti var uzzināt Latvijas digitālajā kultūras kartē.
Mūsdienās informācijas noslogojums ir ļoti liels, cilvēki nogurst un cenšas vispār
aiziet no jaunas informācijas, jo netiek galā ar to, kas jau ir. Tāpēc īpaši jāpiedomā kā
vieglākā, interesantākā veidā pasniegt kādu aktuālu grāmatu jaunumu. Jāpiedomā
arī pie bibliotēkas tēla veidošanas, kas sākas no ieejas durvīm, iestādes nosaukuma
plāksnes, darba laika uzraksta.
Bibliotēku popularizējošie pasākumi tika gatavoti atbilstoši vietējai situācijai. Darbu
plānoju ne konkrētai dienai, bet vairāk piemēroju konkrētai situācijai, kad bibliotēkā
ienāk vairāki cilvēki.
Izstāžu skaits bibliotēkā – 18.
Veiksmīgākās bibliotēkas darba formas:
Vienas grāmatas izstādes: Vēsturiskas ticamības robežās / A. Grīns ,, Nameja
gredzens”/ arī viedokļi pēc filmas noskatīšanās;
Grāmata, kura jāizlasa visiem, kuriem šķiet , ka dzīve pret viņiem ir netaisna / Jangs
V.P. ,, Būda ‘’;
Intriģējoši ne tikai par pirkšanu un pārdošanu / Ē. Hānbergs ,, Tirgus stāsti”/;
Piecminūte jeb pārdomu jautājumi: Ziemeļmeita – kur tā radusies un ienākusi
latviešu literatūrā; Kā cēlušies Latvijas ozoli?; Spēka zīmes janvārim; Interesanti fakti
par Bībeli;
Ekspresaptauja: Atkārtosim Latvijas vēsturi;
Grāmatu apskats: Latvijas vēsture latviešu autoru darbos;
Grāmatu saraksts: Ko izlasīt rudenī?;
Kopīga skaļā lasīšana: Ak, šis samtainais rudens!; Mēs vienmēr dzīvi nokavējam, kad
skrienam pakaļ kādam vējam ( I. Ziedonis );
Vasara – ceļojumu laiks – bukleti: Virs galvas Debesis, zem kājām Ceļš, bet pa ceļu tev
pretī nāk Cilvēks;
Ar vieglu nopietnību: Kā regulēt laika apstākļus ziemā?;
Vispārējai jautrībai, bet arī nopietni: Kas ir flirts?.
Bibliotēkas lietotāju viedoklis par bibliotēkas darba laiku un citiem jautājumiem tika
noskaidrots individuāli.
Apmeklētājiem pieejamā vietā atrodas bibliotēkas lietošanas un interneta lietošanas
noteikumi, kā arī informācija par maksas pakalpojumiem bibliotēkā.
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Secinājumi







Bibliotēka ir kļuvusi par sabiedrisko dzīvojamo istabu;
Lielākā daļa apmeklētāju informāciju uztver tikai atbilstoši savam zināšanu
līmenim ( dzird tikai to, ko grib dzirdēt );
Apmēram puse bibliotēkas lietotāju soļo pa dzīvi neko nedarot ( valsts
politikas rezultātā, jauni , darbspējīgi cilvēki dzīvo no pabalstiem );
Vairāk lasa, mazāk sēž internetā;
Darba ikdienā veiksmīgāk pielietotās prasmes: literatūras pārzināšana,
informācijas resursu pārvaldīšanas prasme, psihologa talants un intuīcija;
Esmu apguvusi mācību kursu Digitālā saziņa ar valsti, bet šī saziņa aizvien
biežāk kļūst nesasniedzama interneta pārtraukumu sakarā.

