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Jelgavas Zinātniskā bibliotēka – reģiona galvenā 
bibliotēka

Pārskats par darbu 2015.gadā



2015. gada galvenās atziņas un secinājumi

 Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana un 
izmantošanas termiņa pagarināšana, šo iespēju popularizēšanai arī turpmāk pievērsīsim 
lielu uzmanību;

 Pilsētas bibliotēkās veidojas jaunas tradīcijas un mēs kļūstam elastīgāki, radošāki, tuvāki 
sabiedrībai



Veidojas jaunas sadarbības formas ar citām iestādēm un pilsētas 
inteliģences pārstāvjiem;

Svarīgi arī kolektīva stiprināšanas pasākumi, jo saliedētībai un 
savstarpējam kontaktam, izpalīdzībai un viens otra bagātināšanai ir 

liela nozīme;



 Veidojam jaunus kontaktus ar «māsu» bibliotēkām ārvalstīs – Adomas Mickevicius
Viļņas pilsētas bibliotēku, Nikola Furnadžijeva reģionālo bibliotēku Bulgārijā, Povilas 
Višinskis Šauļu reģiona publisko bibliotēku, Helsinku pilsētas bibliotēku, Palangas 
pašvaldības publisko bibliotēku. Tas ļauj gūt jaunas zināšanas un iespēju viesoties šajās 
bibliotēkās;

 Dalāmies pieredzē dažādās konferencēs un kongresos: konferencē “County Public
Libraries in Europe: Synergy, Cooperation and Interaction with Information
Infrastructure and Culture” - Povilas Višinskis Šauļu reģiona publiskajā bibliotēkā;
Baltijas 10. bibliotekāru kongresā (CoBaL10) , kurš norisinājās Rīgā, LNB 12.-13.oktobrim 



 Informācijas nodaļas vadītāja Dagnija Avota piedalījās 
Lietuvas Bibliotekāru biedrības rīkotajā Starptautiskajā 
pieredzes apmaiņas konferencē Nidā (Lietuva): “Bibliotēku 
attīstība un modernā sabiedrība: labā prakse un nākotnes 
izaicinājumi” un stāstīja par JZB novadpētniecības darbu. 
Latviju konferencē pārstāvēja 4 delegāti, no Kurzemes, 
Latgales, Vidzemes un Zemgales.



2015. gada jauninājumi

Mobilitātes projekts - Nordplus Adult project "Librarians as lifelong
information literacy educators" 
VKKF Tikšanās cikls ar Latvijas rakstniekiem “Kur piedzimst vārds” 
ERASMUS+ “Androgoģija: Tālmācības sistēma bibliotekāriem”

Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā – 1. gads patstāvīgam darbam 
ar IS ALISE



 Nozīmīgākais notikums, kurš iekļauts  Jelgavas 750 gadu jubilejas gada lielāko 
pasākumu sarakstā, bija starptautiska konference “Grāmatniecība un bibliotēkas 
Jelgavā un Šauļos līdz 1940.gadam”.

 Jelgavas grāmatu kolekcionāra Jāņa Vilka izstādes:

Aspazijas un Raiņa darbu pirmizdevumi;

Jelgavas grāmatizdevēji 18.-19.gs.; 

Senā Jelgava rakstos un attēlos.

2015. gada novadpētniecības darba kopsavilkums
(aktualitātes, sasniegumi, izaicinājumi)



2015. gada novadpētniecības darba kopsavilkums
(aktualitātes, sasniegumi, izaicinājumi)

Jelgavas 750. g. jubilejai par godu:
• Veidojām virtuālo izstāžu ciklu «Pirmais Latvijā – Jelgavā»
• Izveidots virtuāls ieskats Aspazijas autobiogrāfisko darbu lappusēs 

«Aspazija.Zaļenieki. Jelgava»
• Ar mērķi katru mēnesi izcelt viena ievērojama novadnieka jubileju, bibliotēkas 

mājaslapas  Kalendārā izveidota pastāvīga sadaļa VAI TU VIŅU PAZĪSTI?
• Tika izstrādāts un daļēju atbalstu ieguva VKKF Zemgales plānošanas reģiona 

administrētās Latvijas valsts mežu finansētās “Zemgales Kultūras programmas 
2015” konkursam iesniegtais projekts “Zemgales laikrakstu digitālā krājuma 
papildināšana”. Tika digitalizēts Atmodas laika pilsētas laikraksts “Jelgavas 
Ziņotājs” (1989-1992). 



2015. gada veiksmes stāsts:
Ģimenes dienas Jelgavas 
Zinātniskajā bibliotēkā



Bibliotēkas transformācija 
metāla svētkos

- Grāmatu maiņas punkts
- Tas ir pārsteidzoši – katrai grāmatai ir 
kaut kāda saistība ar metālu. Tā tikai 

jāpamana!
- Ielūkojies brīnumainā metāla pasaulē



Piena paku regatē Jelgavā 
apvienotā bibliotekāru un 
lasītāju komanda. 

Šogad saņēmām kafejnīcas 
"Chocolate & Pepper" simpātiju 
balvu.

2014 2015

Bibliolaiva Lielupes 
ūdeņos.



Muzeju nakts 2015.



2016. gada prioritātes

Bibliotēkai «Pārlielupe» un Jelgavas Zinātniskā bibliotēkai – piešķirti 
līdzekļi remontdarbiem;
Realizēsim pagājušajā gadā iesāktos projektus;
Bibliotekārā aptvēruma palielināšana gan novadā, gan pilsētā.



Paldies!
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