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1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums
Upītes bibliotēka apkalpo vēsturiski izveidojušos Upītes kultūrvēsturisko novadu, kas administratīviietilpst Viļakas novada, Šķilbēnu pagasta DA stūrī, Baltinavas novada ZA malā un Balvu novadaBriežuciema pagasta A stūrī. Upītes ciems, kurā atrodas Upītes bibliotēka, ir veidojies kā bijušākolhoza ”Cīņa” centrālais ciemats tikai kopš 1953.gada.Bibliotēka atrodas Balvu centrālās bibliotēkas metodiskās vadības teritorijā. Novada pašvaldībai irnoslēgts līgums ar Balvu novada pašvaldību par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanunovada bibliotēkām. Bibliotēka atbilst vietējas nozīmes bibliotēkas statusam, un 2015.gadā tikaakreditēta pirmo reizi. Bibliotēka ir Nemateriālā kultūras mantojuma centra “Upīte” struktūrvienība.Viss, kas ir saistīts ar Nemateriālā kultūras mantojuma centru “Upīte” ir saistīts ar Upītesbibliotēku, tautas namu un Ontona Slišāna kultūrvēstures muzeju.Šis gads aizritēja dzejnieka Ontona Slišāna 70.gadu jubilejas zīmē. Šogad, 18. janvārī par tradīcijukļuvušās “Ontona dīnas ļustes” norisinājās jau ceturto gadu. Otro gadu šajā dienā apbalvojamUpītes pamatskolas un Nemateriālā kultūras mantojuma centra “Upīte” izsludinātā radošo darbukonkursa veltīta Latgales patriotam, dzejniekam un sabiedriskajam darbiniekam Ontonam Slišānamuzvarētājus. Kas svarīgi, šogad ar “Ontona dīnas ļustiem” atklājām pasākumu ciklu#OntonamSlišānam70, kas noslēdzās 28. decembrī dzejnieka 70 gadu dzimšanas dienā.Bibliotēkai ir izstrādāti un apstiprināti bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti. Tāpat ir gadaun mēnešu pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu.

2. Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums galvenokārt novirzās darbinieka algai un pārējais atkarīgscik virtuozi bibliotekārs rīkosies ar atlikušo finansējumu, lai nodrošinātu bibliotēkas pamatfunkcijuveikšanu.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”2016 2017 2018Kopā (EUR)Pašvaldības finansējums 7375 6664 7824Citi ieņēmumi:t. sk. maksas pakalpojumit. sk. ziedojumi un dāvinājumit. sk. VKKF finansējumst. sk. citi piešķīrumi
Tabula “Bibliotēkas izdevumi”2016 2017 2018Izdevumi kopā (EUR) 7375 6664 7824Darbinieku atalgojums (bruto) 4132 4136 5388Krājuma komplektēšana 870 841 808
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3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Katru gadu Upītes bibliotēkā tiek veikts kosmētiskais remonts. Krāsotas sienas un grīdas, kur tasnepieciešams un šogad gada sākumā tika krāsotas abonementa telpas grīda un izstāžu telpas sienas.Abonementa telpas grīdas nepieciešams krāsot katru gadu. Novembrī tika veikta durvju iebūvēšanastarpsienā, kas bibliotēku savieno ar Upītes Tautas namu. Tagad ir iespēja brīvi pārvietoties pa visuNemateriālās kultūras mantojuma centru “Upīte”..Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”Darbiniekiem(skaits) Lietotājiem(skaits) Vērtējums(teicams/labs/apmierinošs/neapmierinošs) Piezīmes
Datori 6 Gandrīz apmierinošs 1-2004, 3-2008,1-2009, 1-2016Multifunkcioālās iekārtas 2 apmierinošs 2009
Kopēšanasiekārtas 1 labs 2005
Skeneri 1 teicams 2017

4. Personāls
Upītes bibliotēkā strādā viena darbiniece, uz 0,6 slodzi. LNB Mācību centrā darbiniece beigusi 240stundu profesionālās pilnveides programmas”Informācijas un bibliotēku zinību pamati” kursus. Šinīgadā iestājās un mācās LNB profesionālas tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības”.Iegūstāmā profesionālā klasifikācija “Bibliotekārs”, 3433 01,3.PROF.KVAL. līmenis. Profesionālotālākizglītību finansiāli atbalstīja arī pašvaldība piešķirot vienreizēju ceļa izdevumumu atmaksu.Upītes bibliotēkas darbiniece regulāri piedalās reģiona galvenās bibliotēkas rīkotajās apmācībās, kāarī citu organizētās apmācībās un izglītības pasākumos.

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
N.p.k. Noriseslaiks Norisesvieta Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums,galvenās tēmas Stunduskaits1. 06.03.2018. BCB Balvu Centrālābibliotēka Seminārs Balvu reģionabibliotēku darbiniekiem1.Informācija par digitālonedēļu; 2.droša internetapusstunda “Viena klikšķaattālumā”;3.Balvu reģionabibliotēku prezentācijas
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2. 04.04.2018. BCB Balvu Centrālābibliotēka 1.“VSSA pakalpojumupieprasīšana elektroniski”.Lektore Veronika, Madonas RNKlientu apkalpošanas daļasinspektore.2.Pārskats parreģiona bibliotēku darbu – RutaCibule.
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3. 06.06.2018. Brieksīne-Upīte-Rekova
Balvu Centrālābibliotēka 1.Ontona un Irēnas atdusasvietas apmeklējums;2.Nemateriālā kultūras
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mantojuma centra”Upīte” unOntona Slišāna kultūrvēsturesmuzeja apmeklējums.Orientēšanās pa O.Slišānapēdām parkā “Ontana Slišānaduorzs”.;3.Z/S “Kotiņi”apmeklējums un pusdienasatjaunotajās Polfanderadzirnavās.4. 28.06.2018. LNB LNB Profesionālās tālākizglītībasprogramma“Bibliotēku zinības” 10
5. 27.08.2018.-30.08.2018.

LNB LNB Profesionālās tālākizglītībasprogramma“Bibliotēku zinības” 50

6. 07.09.2018. SIA”BaltijasDatoruakadēmija”
“Digitālā saziņa ar valsti:dzīvessituācijās noderīgi e-risinājumi”Pasniedzēja: Aija Virse
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7. 23.10.2018. BCB Balvu Centrālābibliotēka 1.Breveibys jiedzīņa izpratne šogoda jubilāra, nūvodnīka OntonaSlišāna daiļradē”Dr.philol.IlgaŠuplinska.;2.Aktuāli jautājumi
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8. 29.10.2018.-02.11.2018.
LNB LNB Profesionālās tālākizglītībasprogramma“Bibliotēku zinības”.Tēma “Bibliotēkaspakalpojumi”

50

9. 19.12.2018. BCB Balvu Centrālābibliotēka Projekta “Muna izviele-munabreiveiba”aktivitātes. LektoreAnna Rancāne; lektoredr.philol.Angelika Juško Štekele
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”2016 2017 2018 % salīdzinot ariepr. gaduLietotāju skaits 176 172 166 -2% -4%t. sk. bērni 72 65 62 -10% -5%Bibliotēkas apmeklējums 3729 3457 3344 -8% -3%t. sk. bērni 1806 1503 1216 -17% -24%Virtuālais apmeklējums 2020 2424 298 +20% -88%Sociālo tīklu apmeklējums(skatījumi) 626 3090 7092 +393% +45%

Izsniegums kopā 6599 9009 9034 +36% +1%t. sk. grāmatas 2882 4976 4408 +72% -3%t. sk. periodiskie izdevumi 3707 4022 4626 +8% +13%t. sk. bērniem 1923 4085 3550 +112% -15%Bibliotekārais aptvērums %no iedz. skaita pašvaldībā 83% 91% 93% +9% +2%
t. sk. bērni līdz 18 g.* 35% 34% 35% -3% +3%Iedzīvotāju skaits 206 189 178 -9% -6%
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Upītes bibliotēka atrodas 1. stāvā ar platām ieejas durvīm, un līdz slieksnim ir viens pakāpiens. Bibliotēkapieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem un jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem. Bibliotēka ir pieejamavisiem , kas vēlas to apmeklēt.Upītes bibliotēkas lietotāji: 66-bērni līdz 18.gadiem, 5-studenti, 59-strādājošie, 19-pensionāri, 12-mājsaimnieces, 9-bezdarbnieki.Šī gada pavasarī slēdza Upītes pamatskolu, un tas nedaudz ietekmēja bērnu bibliotēkas apmeklējumu. Šinīsakarā Upītes bibliotēka mainīja darba laiku. Rudenī bibliotēka sāka strādāt arī sestdienās.Bibliotēkas lietotāju un apmeklētāju skaits nepieaug, bet ja tas krasi neatšķiras no iepriekšējiem gadiem, tadtas, patreizējā situācijā, ir labs rādītājs.BIS ALISE Upītes bibliotēkā nav.

Tabula “SBA rādītāji”SBA 2016 2017 2018No citām Latvijas bibliotēkām saņemtodokumentu skaits 19 16 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītodokumentu skaits 1 4 6

Šinī gadā tika veikta krājuma inventarizācija, tātad tika uzlabota krājuma fiziskā un saturiskākvalitāte.

6. Krājums
Krājuma veidošana notiek atbilstoši bibliotēkas izstrādātajai “Bibliotēkas krājuma komplektēšanaskoncepcijai”. Tiek darīts viss iespējamais, lai krājums atbilstu komplektēšanas koncepcijai, lai tas irpievilcīgs un apmierina lietotāju vajadzības. Krājums regulāri tiek papildināts ar latgaliskoliteratūru.

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”2016 2017 2018Pašvaldības finansējums krājumakomplektēšanai 870 841 808
t. sk. grāmatām 550 518 450t. sk. bērnu grāmatām 209 125 100t. sk. periodiskajiem izdevumiem 354 359 358Finansējums krājumam uz 1 iedz.pašvaldībā 4.2 4.4 4.5
Finansējums krājumakomplektēšanai kopā 1062 1030 1000

Pārskata periodā bibliotēkas krājumam klāt nākuši 86 monogrāfiski izdevumi. 53 daiļliteratūras izdevumi un33 nozaru literatūras izdevumi. No tiem 11-mākslas nozarē, 5-vēstures nozarē, 5-sabiedriskās zinātnesnozarē, 3-medicīnas nozarē, 2-filozofijas,psiholoģijas nozarē, 2-vispārīgā nodaļa, 1-dabaszinātnes nozarē, 1-valodniecības nozarē, 1-ģeogrāfijas nozarē, 1-lauksaimniecības nozarē, 1-folkloras nozarē.Šinī bibliotēkas darbības periodā tika veikta krājuma pārbaude, kas notika no aprīļa līdzseptembrim, tādēļ pamazām jāatjauno nozaru literatūra, lai krājums ir pievilcīgāks un svaigāks.Inventarizācijas laikā tika atlasīti un vēlāk no krājuma izslēgti 1620 dokumenti.Upītes bibliotēkā nākošgad plānots sākt rekataloģizācijas procesu.
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Tabula “Krājuma rādītāji”2016 2017 2018Jaunieguvumi kopā 385 265 86t. sk. grāmatas 164 98 85t. sk. latviešu daiļliteratūra 32 31 53t. sk. bērniem 53 36 17Izslēgtie dokumenti 906 472 1926Krājuma kopskaits 5655 5448 3767Grāmatu krājuma apgrozība 0.62 1.15 1.59Periodisko izdevumu apgrozība 3.81 3.62 4.60

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”Dabubāze 2016 2017 2018Letonika 5 61News

Ieguldītais darbs pamazām atmaksājas. Upītes bibliotēkā sāk izmantot bibliotēkā pieejamāsdatubāzes. Pirms tam par viņām nebija nekādas intereses.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Šogad Upītes bibliotēka pēdējo gadu sadarbojās ar Upītes pamatskolu, jo rudenī tā tika slēgta.Upītes bibliotēkai strādājot kopā ar Upītes tautas namu un Ontona Slišāna kultūrvēstures muzejubērniem tiek rīkoti konkursi, festivāli un dažādas tematiskās norises. Tika veiksmīgi noorganizētiKūkovas novada bērnu un jauniešu folkloras svētki “Pulkā eimu, pulkā teku”, kur piedalījās ciemiņino tuvākiem un tālākiem novadiem kā arī folkloras eksperti no Valsts Izglītības un Satura centra.Šogad 21.septembrī Upītē norisinājās Baltinavas novada Baltinavas vidusskolas dzejas dienas,veltītas Ontona Slišāna 70. gadu jubilejai.

8. Novadpētniecība
Ar novadpētniecisko darbu nodarbojas Ontona Slišāna kultūrvēstures muzejs, bet bibliotēka tikaipalīdz iespēju robežās, kur tas ir nepieciešams.

9. Projekti
Šogad Upītes bibliotēka ir piedalījusies upītes tautas nama rīkotajos projektos.

10. PublicitāteUpītes bibliotēkas publicitāte sociālajos tīklos ir saistīta ar Nemateriālā kultūras mantojuma centra“Upīte” saitēm www.graugiem.lv/nkmc-upite/, www.facebook/nkmc-upite/, jo ir Nemateriālākultūras mantojuma centra “Upīte” struktūrvienība.



8

Bibliotēkas mājas lapa šinī gadā bremzējās un īpaši nedarbojās, jo iepriekšējos gados tika pārblīvētaar informāciju. Tagad daļa informācijas no mājas lapas tika dzēsta, bet nav īstas skaidrības kā mājaslapas darbu turpināt.Par pasākumiem bibliotēkā un NKMC”Upīte” var lasīt arī Viļakas domes mājas lapā www.vilaka.lvkultūras nodaļā.

11. Sadarbības tīkla raksturojums
Visciešākā sadarbība Upītes bibliotēkai ar iestādēm, kuras atrodas zem viena jumta un veidojamNemateriālā kultūras mantojuma centru “Upīte”. Upītes bibliotēkai strādājot kopā ar Upītes tautasnamu un Ontona Slišāna kultūrvēstures muzeju tika veiksmīgi noorganizēta “Vosaras saulgrīžuīleiguošona Upītie”, kas notika 22.jūnijā parkā “Ontona Slišāna duorzs”. Neskatoties uz lielo vējuun drēgno laiku pārsteidzoši daudz ļaužu sanāca kopā ar folkloras kopu izdziedāt līgo dziesmas,iededzināt ugunskuru, iziet Jāņu rotaļas izkustināt kājas dažādos jautros dančos, nogaršot Jāņu sieruun izdzert kādu kausu Jāņu alus, vai vienkārši izbaudīt jauku kopā būšanu.No 24. – 26.augustam Upītē skrēja, smējās, darbojās un skatījās. Šogad “Svātki Upītie” iesākās24.augustā ar “Styprūs skriejīnu”, kur piedalījās 11 komandas, kurās dalībnieki bija no Upītes,Rekovas, Škilbaniem, Briežuciema, Balviem, Kārsavas un Malnavas.25.augusts bija “Bārnu dīna”. Te sākumā Upītes Tautas namā Dirty Deal Teatro rādīja izrādi “Kāsaule gadījās”. Izrādes laikā mazākie izrādes skatītāji tika iesaistīti izrādes tapšanā. Izrādes laikāvisi kopā samīcīja smaržīgu cepumu mīklu, izspēlējot dažādas Latviešu teikas par to, kā radusiespasaule.26.augusts un Latvijas Nacionālā teātra izrādes ART laiks. Pēc izrādes Latvijas Nacionālā teātradirektors Jānis Vimba, kas ir arī šīs lugas režisors, pateicās skatītājiem un Upītei par sadarbību unsolīja to turpināt nākošajos gados.8.oktobrī Gulbenes 30 pedagogi ciemojās Upītē iepazīstot Ontona Slišāna daiļradi un piedalotieskonkursā.

Pielikumi
Šogad, 18. janvārī par tradīciju kļuvušās “Ontona dīnas ļustes” norisinājās jau ceturto gadu. Jau otrogadu šajā dienā apbalvojam Upītes pamatskolas un Nemateriālā kultūras mantojuma centra “Upīte”izsludinātā radošo darbu konkursa veltīta Latgales patriotam, dzejniekam un sabiedriskajamdarbiniekam Ontonam Slišānam uzvarētājus. Ontonam Slišānam ir izdotas 17 bērnu grāmatas,15grāmatas pieaugušajiem un vairāk nekā 20 kopkrājumos, kur ir ievietoti O.Slišāna darbi. Kas svarīgišogad ar “Ontona dīnas ļustiem” atklājām pasākumu ciklu #OntonamSlišānam70, kas noslēgsies28. decembrī dzejnieka 70 gadu dzimšanas dienā.Pie Upītes pamatskolas 18.janvārī iesvētījām plāksni uz kuras rakstīts: “Itymā školā nu 1956. godaleidz 1964. godam vuicejuos Latgolas patriots, dzejnīks i sabīdryskīs darbinīks Ontons Slišāns”.Tālāk, Upītes Tautas namā, Rēzeknes novada vokālā studija “Skonai” ar vadītāju GuntruKuzminu – Juknu visus iepriecināja ar koncertu, kura laikā prezentēja savu pirmo CD “Rūtaļa”,kurā visas iekļautās dziesmas ir sarakstītas ar Ontona Slišāna dzejas vārdiem.
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Pēc skanīgā un sirsnīgā koncerta sākās radošo darbu konkursa apbalvošanas maratons. Katrsskolēns, kas piedalījās tika apbalvots, katrs skolotājs, kas palīdzēja bērniem tika apbalvots un katraskola saņēma dāvanu. Konkursā kopā bija iesniegti 101 zīmējums un 54 esejas no 22 dažādāmLatgales skolām. Visi darbi bija izstādīti apskatīšanai Upītes pamatskolas zālē, bet no 25. janvāratos varēja apskatīt Upītes bibliotēkā.Liels prieks, ka gandrīz trešā daļa no rakstītajiem darbiem bija iesniegta Latgaliešu valodā, kassalīdzinot ar pagājušo gadu ir liels pieaugums. Lasot šos darbus varēja just cik bagāta ir mūsuvaloda. Šiem bērniem tika pasniegtas īpašas dāvanas – Upītes bibliotēkas pildspalvas, ar domu, laiveicinātu rakstīt Latgaliski un ar cerību, ka nākošgad būs jau vismaz puse darbu Latgaliešu valodā.Turpmākajiem Ontonam veltītajiem pasākumiem varēja sekot sociālajos tīklos rakstot#OntonamSlišānam70. Lai ar kādi vēji pūš - #UpītieDzeiveJauka.

15.septembrī Upītē jau septiņpadsmito reizi izskanēja vecākais Latgaliešu festivāls “UpītesUobeļduorzs”. Šogad festivāls aizritēja festivāla dibinātāja dzejnieka Ontona Slišāna 70 gadujubilejas zīmē. Pirms festivāls bija iesācies Upītes ciems un tautas nama zāle sāka pildīties arļaudīm, un pie ieejas sāka veidoties rindas.Ļoti daudziem viesiem gribējās izbaudīt festivālu.Festivālu iesāka Ontona meita Mārīte Slišāne gan nolasot Ontona Slišāna dzeju, gan savus jaunākosdzejoļus, pēc Mārītes sekoja Ontona mazbērnu izveidotā grupa KEI – REI, kas izpildīja festivālahimnu, kurai bija izveidojuši savu jaunu apdari un klausītājus apbūra ar ļoti interesantu tāsskanējumu.Festivāls jau no 2002.gada nav mainījis savu galveno ideju, tas ir dzejas dienu festivāls, kur uzvienas skatuves uzstājas gan dzejnieki, gan mūziķi un galvenais, ka to dara gandrīz 100%Latgaliešu valodā. Bet jau vairākus gadus tiek uzaicināts kāds īpašais viesis. Šogad tā bija LatvijasNacionālā teātra aktrise Zane Jančevska ar savu programmu Dziesmu dance.Paldies visiem desmit dzejniekiem un trīspadsmit dziedošajiem māksliniekiem. Liels paldies ValstsKultūrkapitāla fondam, z/s Kotiņi, z/s Jākupāni par finansiālo atbalstu.
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Decembra viducī Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” tika atklāta tekstilmāksliniecesAnneles Slišānes izstāde “100 deči Latvijai”. Izstāde būs skatāma līdz 18.janvārim.Vērienīgo darbu māksliniece uzsāka 2016.gada augustā un īsi pirms Latvijas simtgades to noslēdz,tā sarūpējot ļoti skaistu dāvanu Latvijai – 100 dažāda materiāla dečus, kur katram Annele arī iruzrakstījusi stāstu.Līdz šim daļēji deči ir bijuši izstādīti dažādās Latvijas vietās, bet pilnībā visi deči līdz šim bijaizstādīti Latgales vēstniecībā “Gors” un tagad mākslinieces dzimtajā vietā Upītē.Izstādes atklāšanas laikā ar dziesmām un rotaļām piedalījās folkloras kopa “Upīte” un bērnufolkloras kopa “Upīte”. Annele izstāstīja par deču ideju un kā tie tika realizēti, izspēlēja konkursus,kur galvenā balva bija arī Anneles Slišānes grāmata” #100dečiLatvijai”.Gada nogalē, 28. decembrī, Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” notika visu gadugaidītākais notikums – dzejnieka, novadpētnieka, publicista un sabiedriskā darbinieka OntonaSlišāna 70 gadu jubilejas svinības. O. Slišāns mūžībā devās 2010. gadā, bet viņa piemiņa visāLatgalē tiek aktīvi uzturēta vēl arvien. Svētku laikā arī tika prezentēta tikko izdotā O. Slišāna bērnudzejas grāmata “Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ”, kurā iekļauti visi dzejoļi, ko Ontons Slišāns irsarakstījis bērniem latgaliešu un latviešu valodās.Svētki tika sadalīti divās daļās, pirmajā daļā nopietnajā, bet otrajā- aktīvajā.Pirmajā daļā, nopietnajā, klausījāmies un skatījāmies Ontona Slišāna teikto pirms 22 gadiem.Klausījāmies Ontona mazbērnu stāstītos dzejoļus, izbaudījām folkloras kopas “Upīte” spēlēto,Upītes etnogrāfiskā ansambļa un grupas “Kei – Rei” uzstāšanos. Apskatījām jaunās grāmataskrāšņo dizainu, par kuru jāpateicas Domenikam un Katei Slišāniem, kā arī Latgales skoluskolēniem, kuru zīmējumi tika iekļauti jaunajā grāmatā.Otrajā daļā, aktīvajā, iepriekš nevienam nezinot, tika izvēlētas divas komandu kapteines, mentores –Balvu centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule un Latvijas Saeimas deputāte Ilga Šuplinska, kurasno visiem apmeklētājiem katra savā komandā izlozēja deviņus jauniešus.Tālāk, komandas sacentās ar dažādiem aktīviem un izzinošiem uzdevumiem. Aktīvā un sīvā cīņāizzinot dažādus faktus par Ontonu Slišānu un izspēlējot spēles, rotaļas un minot mīklas, ko savācisun pierakstījis Ontons un Irēna Slišāni, spēle noslēdzās ar vienādu rezultātu. Komandu kapteinesnopelnīja jauno grāmatu, bet visi kopā pozitīvas emocijas.Nemateriālā kultūras mantojuma centrā “Upīte” 3.jūnijā bija sastopami vairāk nekā pussimtsfotogrāfi no tuvākiem un tālākiem novadiem, kā arī fotogrāfi no Lietuvas un Īrijas, kas iemūžinājaViļakas novada skaistākos objektus, dabu, cilvēkus, tradīcijas, sadzīvi un tvēra neaizmirstamusmirkļus pie mums Upītē. Pasākums tika rīkots Valts Kultūrkapitāla fonda projekta “Mana tēvuzeme atspulgos” ietvaros. Par godu Latvijas simtgadei, lai popularizētu Ziemeļlatgali – “Viensmirklis no 100 Ziemeļlatgalē”Zemāk fotogrāfijā 21.septembrī Baltinavas vidusskolas skolēni pirms dzejas dienu pasākuma pieUpītes bibliotēkas gaida vecāko klašu skolēnus, kuri ceļu uz Upīti veica ar velosipēdiem. Kad visisatikās, tad apmeklēja gan Ontona Slišāna kultūrvēstures muzeju, gan Upītes bibliotēku, gan Upītes
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tautas namu, kur iztādē tika izliktas visas O.Slišāna izdotās grāmatas. Tur notika mīļāko O.Slišānadzejoļu skaitīšana un dziesmu izdziedāšana.08. oktobrī Gulbenes pedagogi izzinošā ekskursijā Upītē. Bibliotēka, muzejs un Tautas nams visupar O. Slišāna darbu un viņa darbu turpinājumu viņa bērnos un mazbērnos.

Turpināsim vākt,saglabāt un popularizēt nemateriālās kultūras mantojumu, izkopt gadskārtu svētkusvinēšanas tradīcijas!

Upītes bibliotēkas vadītāja: Lolita Spridzāne


