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īss ieskats
Latgales Centrālās bibliotēkas 
un tās filiāļu darbā 2015.gadā

Radošu izaicinājumu un uzsāktu darbu  gads



Secinājumi un atziņas (lietotāji)

• Neskatoties uz iedzīvotāju skaita strauju samazināšanos
(vidēji gadā -2%), visiem darba pamatrādītājiem ir pozitīva
dinamika.

• 2015.gadā īpašā lietotāju grupa – lasošās ģimenes:
• ģimenēm novadīto pasākumu skaits – 86 (2014. - 45, 2013.-

16)

Secinājumi:  
• Aktīvo lietotāju skaits pieaudzis par 687 lietotājiem;
• Bibliotēkās radīta draudzīga vide ģimenēm;
• Darbs šajā jomā pozitīvi novērtēts vietējā sabiedrībā.
• Jaunās aktivitātes lasošām ģimenēm tiks realizētas arī 

2016.gadā.



Secinājumi un atziņas (krājums)
Kvalitatīvo krājumu veidošana atbilstoši 

«Krājuma attīstības koncepcijā» izvirzītājam prioritātēm 



Interneta lasītavas darba pārorientācija

• Iemesls: datoru apmeklējumu skaits ik gadu
samazinās.

• No 2015.gada interneta lasītava ir intensīvi
noslogota, kā mācību klase, kur notiek:

• datoru kursi senioriem (2-3 grupas dienā);
• praktiskās nodarbības un konsultācijas skolu

bibliotekāriem (2 reizes mēnesī);
• LCB un filiāļu darbinieku apmācības;
• Informācijpratības nodarbības lietotājiem.



Novadpētniecība: dzejas krājuma «Daugavpils dzejā» izdošana



Novadpētniecība: multimediju resursa «Dinaburgas cietoksnis»
jaunā versija http://dinaburgascietoksnis.lcb.lv/



Novadpētniecības mapes elektroniskajā katalogā

Aptvērums: LCB un 6 filiāles
Mērķi: 
nodrošināt informācijas meklēšanas 
iespējas e-katalogā;
uzsākt novadpētniecības mapju satura 
digitalizāciju (tematiski, prioritārā 
secībā).
Šobrīd notiek:
Mapju rediģēšana;
Vienoto nosaukumu izveide līdzīga 
satura mapēm LCB un filiālēs;
Anotāciju un aprakstu veidošana.



Veiksmes stāsti
LCB Periodikas lasītava jaunajās telpās. 
interjera projektu izstrādāja SIA «L.Šmita darbnīca» 



Veiksmes stāsti 

Dzejas slems bibliotēkā. Guvis dažādu 
paaudžu dzejnieku un dzejas 
mīļotāju atsaucību

Kanisterapija bibliotēkā 
- palīgs un «dakteris» 

mazajiem lasītājiem 
ar lasīšanas grūtībām



Veiksmes stāsti 
kāzas bibliotēkā



2016.gada plānos:

• LCB 1.stāva telpu rekonstrukcija, krātuves ar mobilo
plauktu sistēmu izveide;

• Ar mērķi uzlabot lietotāju apkalpošanas kvalitāti
ieplānota:

- vienotās lasītāju apkalpošanas nodaļas izveide;
- lasītavas un abonementa krājumu apvienošana;
- novadpētniecības lasītavas izveide.
• LCB un tās 6 filiāļu sagatavošana akreditācijai;
• Darbs ar skolu bibliotēkām (Skolu ALISE);
• Datubāzes «Daugavpils ielas» izveide u.c.



Paldies par uzmanību!

Lai mums visiem veicas arī šogad !
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