
Dobeles novada Centrālā bibliotēka 2015.gadā
2016



Vispārīga informācija

 No 2009. gada 1. jūlija bijušajā Dobeles rajona teritorijā ir trīs novadi: Auces
novads, Dobeles novads un Tērvetes novads. Dobeles novadā iekļaujas
Dobeles pilsēta un 10 pagasti.

 Pēc Reģionālās reformas Dobeles novada Centrālā bibliotēka ir Dobeles
novada Kultūras un sporta pārvaldes struktūrvienība ar 10 filiālbibliotēkām,
vienu grāmatu izsniegšanas punktu un Dobeles novada Centrālās bibliotēkas
ārējās apkalpošanas punktu .

 Kopš 2009.gada 17.aprīļa Dobeles novada Centrālā bibliotēka atrodas
renovētās, gaišās un modernās telpās Dobelē, Brīvības ielā 23.

 2009. gadā Dobeles Bērnu bibliotēka tika apvienota ar Dobeles Centrālo
bibliotēku, izveidojot Dobeles novada Centrālo bibliotēku.

 Dobeles novada Centrālās bibliotēkas funkciju veikšana tiek finansēta no
Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 Dobeles novada Centrālā bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju Dobeles, Auces un Tērvetes novados.





Kopā mēs esam komanda!



Jaunie žurnālu plaukti un Daiļliteratūras abonements



Atpūtas stūrīši bibliotēkas apmeklētājiem



Grāmatu un žurnālu nodošanas iekārta



Bibliotēkas logo!



Jauna bibliotēkas mājas lapa



Konkurss «Lasošākā sākumskolas klase Dobeles 
novadā»



Bibliotēka novada svētkos
Gājiens



Bibliotēkas brīvdabas lasītava









Pieredzes apmaiņas braucieni
Kurzeme – Durbe, Nīca



Vidzeme – Cēsis, Jaunpiebalga





Dalība ideju tirgū



Bibliotēka dodas pie mazajiem lasītājiem



Mākslas skolas audzēkņu izstāde



Lekciju cikls "Veiksmīga sarunu dramaturģija"



Aktīvākā pagasta bibliotēka
Bikstu bibliotēka



Galvenās prioritātes 2016.gadam

 Dobeles, Auces un Tērvetes novadu pagasta bibliotēku
akreditācija;

 Sadarbība ar Dobeles Mūzikas skolu, Mākslas skolu un
jaunajiem literātiem;

 Pieredzes apmaiņas brauciens ārpus Latvijas;
 Kvalitatīvu pasākumu, konkursu un radošo darbnīcu
organizēšana

 Dalība Ceriņu svētkos.



Paldies par uzmanību!
Lai mums visiem veiksmīgs, radošs un darbīgs 2016.gads!
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