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2015.gada atziņas un secinājumi
• Bibliotēkas ir vajadzīgas! Stabils reģistrēto lietotāju skaits, neskatoties uz iedzīvotāju skaita 

samazināšanos

• Virtuālo apmeklējumu skaits pieaudzis 6 reizes, aktivizējies darbs Latvijas Bibliotēku 
portālā, elektroniskā dokumentu piegāde 

• Samazinās bibliotēkās esošo datoru izmantošana, nesamazinās- nepieciešamība pēc 
drukas pakalpojumiem, skenēšanas

• Finansējums stabils, bet nepietiekošs attīstībai. Apes novadā samazinās krājumu 
komplektēšanai paredzētais finansējums, jo tas piesaistīts iedzīvotāju skaitam.

• Pasākumu piedāvājumā-lielāka interese par savu novadu, novadniekiem, veselīgu 
dzīvesveidu, psiholoģiju, praktiskām lietām, politiku  (ģenerālis K.Krēsliņš, motobraucējs M.Karro, 
ārsts A.Danilāns, politologs I.Ijabs, laika vērotājs V.Bukšs, selekcionārs A.Vēriņš, pirtniece, psiholoģe...)

• Profesionālā pilnveide- ļoti nozīmīga! + izbraukuma kursi, vebināri (“Skolēnu lasīšanas 
veicināšana un literāro interešu attīstīšana”, “Interaktīvās nodarbības bērnu un jauniešu bibliotēkās”)

• Darbinieka aktivitāte, attieksme, profesionalitāte, radošums- noteicošais b-kas darbā



Jauninājumi
• Dalība projektos par IPP uzlabošanu- bibliotēkas ieguvušas jaunus datorus un 

multifunkcionālās iekārtas       jauns pakalpojums- A3 formāta krāsu druka

• Arī pagastu b-kas uzsāk piedāvāt pakalpojumu- izdevumu attālinātā rezervēšana

• Pieaug sociālo tīklu izmantošana bibliotēku pakalpojumu, pasākumu 
popularizēšanā. Visizplatītākais- draugiem.lv (Alūksnes b-kai 575 sekotāji, atsevišķs profils 
bērnu literatūras nodaļai)

• Bibliotekāri veido nelielas filmiņas bērniem (“Internets: draugs vai ienaidnieks?”, “Lasīt 
Bērnu žūrijā ir stilīgi!”…)

• Bērnus ar Alūksnes bibliotēku turpmāk iepazīstinās  Bibliotēkas Pele

• Alūksnes b-kas veidotie CD Alūksne centrālajā un citu reģionu presē- visās b-kās

• Izstāde un CD “Alūksne apaļos skaitļos”  



Problēmas- risinājumi
• Darbiniekiem jābūt universāliem, vispusīgiem, radošiem...!  Vai visi to 

spējam? 
• Vecākās paaudzes darbinieku nepietiekamās zināšanas IT un e-resursu 

izmantošanas jomā. 
• Cik kvalitatīvi tiek sniegts ikdienas pakalpojums- lasītāja nodrošināšana 

ar viņam nepieciešamo literatūru, informāciju?
• Trūkst finansējuma attīstībai- lielāks valsts atbalsts (ne tikai grāmatām)

• Lasītāji- parādnieki. Aktīvāka bibliotēku komunikācija ar lasītājiem e-
vidē. Regularitāte, neatlaidība, uzstājība.

• Vai un kā skolu reorganizācija ietekmēs bibliotēkas?
• Joprojām aktuāls un neskaidrs- Alūksnes pilsētas bibliotēkas telpu 

jautājums



Novadpētniecības darbs
• Datubāzu papildināšana, avotu apzināšana, vākšana, digitalizācija
• Konkurss «Meklē rakstos par Alūksni» 5 kārtās- resursu popularizēšana

• Konkurss “Latvijai – 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. 
Personības un viņu darbi”- resursu radīšana

• Izstādes («Alūksniešu portreti. Eduardam Zariņam – 140» , «Alūksne pagātnes un tagadnes 
atspulgos», «Laikrakstam Malienas Ziņas-90», «Ziemeļu zvaigzne: Edgara Liepiņa atcerei», 
«Alūksnes mazajai gaismas pilij – 120», «Alūksne apaļos skaitļos», «Medicīnas vēsture Apē», 
vietējo mākslinieku izstādes …)

• Pasākumi («Bibliotēkas stāsts», «Ielūkosimies Alūksnes pareizticīgo baznīcas vēstures 
lappusēs», «Kultūras kanona vērtības Annas pagastā», «Vecā nama stāsts», erudīcijas mīklu 
minētāju tikšanās, «Alūksnes Tautas teātris: atmiņu stāsti», «Fotomirkļi no vēstures līdz 
mūsdienām», «Alūksnei-95», «Jaunlaicenes bibliotēkai-65» …)

• Novada literātu grāmatu atvēršanas svētki 
• Uzkoptas novadnieku, kultūras un izglītības darbinieku atdusas vietas, organizēti 

piemiņas pasākumi
• Novadpētniecības istabas pie bibliotēkām 



Veiksmītes
• Pagastu bibliotēku krājumu automatizētās inventarizācijas (2 gados 19 b-kām)

• VKKF atbalstītie projekti „Lasītprieks kopā ar rakstnieku” un «Sarunas par literatūru»

• Dzejas diena «Dzejas atspulgi Alūksnes ezerā» (jaunrades konkurss, brīvais mikrofons «Dzeja 
Alūksnei», dzeja kustībās, «Zvejo dzeju» uz plosta ezerā, dzejnieki, balvas no Dzejas maisa, konkursi...

• Dzimtās Valodas diena (8 brīvprātīgie no 7 valstīm, tulkotāji/dzejnieki Guntars Godiņš un Marguss 
Konnula, Latvijas igaunis Jānis Prangels)- ļoti labā sadarbība ar AVĢ bibliotēku

• Dalība Gulbenes bibliotēkas projektā Europe Direct informācijas centrs (samaksa lektoriem, 
vērtīgas apmācības, publicitātes materiāli, EKP Latvijā I.Šteinbukas vizīte ...)

• Pašvaldības apbalvojums Zelta bite- Jaunalūksnes bibliotēkas vadītājai, balva Pagodinājums  
kultūrā- Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbiniecei Dzidrai Bauerei

http://www.albibl.lv/news/data/images/1442496611/1442496714.jpg
http://www.albibl.lv/news/data/images/1442496611/1442496714.jpg


2016.gada prioritātes
• Lasīšanas veicināšana (lasītāju klubi, visas ģimenes iesaistīšana, interesantas aktivitātes)

• Novadpētniecības darbs (novadpētniecības konkursa tēma- tradīcijas, digitalizācija)

• Pievērst lielāku uzmanību bibliotēkās pieejamo resursu 
popularizēšanai, informācijas pratības veicināšana

• Vietējās nozīmes bibliotēku akreditācija

• Darbinieku profesionālā pilnveide (izbraukuma mācību kursi)

• Bibliotēkas tīmekļa vietnes uzlabošana

• Pakalpojumu kvalitāte



Paldies par uzmanību!
Iveta Ozoliņa

Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore

biblioteka@aluksne.lv

25664421

mailto:biblioteka@aluksne.lv

	Alūksnes reģiona bibliotēkas
	2015.gada atziņas un secinājumi
	Jauninājumi
	Problēmas- risinājumi
	Novadpētniecības darbs
	Veiksmītes
	2016.gada prioritātes
	Slide Number 8

