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Kur dzīvo
mūsu lasītāji?



E-vidē…



Bibliotekārā darba redzamā un neredzamā 
puse..



Socializācijas centri –
aizstāj trūkstošos
tautas namus



Akcija 



Akcijas 





Aptauja «Nelasošais 
valcēnietis»

29. maija zibakcija



Akcija



Problēmas un risinājumi

Aizmirstam galveno funkciju – lasīšanas veicināšanu un  
grāmatas popularizēšanu



Novadpētniecība
• Konkurss «Ceļojums laikā-manas bibliotēkas ēkas vēsture»
• Turpinās darbs pie pagasta bibliotēku novadpētniecības materiālu 

popularizēšanas interneta vidē: Valkas NCB mājas lapā ievietota 
informācija par novadpētniecības darbu Bilskas bibliotēkā 
http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/novados/bilskas-
biblioteka

http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/novados/bilskas-biblioteka


Ēvalda Kivilanda grāmata „Omuļi”.

Tās tapšanā izmantoti 
materiāli
no Omuļu bibliotēkas 
novadpētniecības krājuma.

Grāmatas atvēršanas
Pasākums pulcēja daudzus
bijušos un pašreizējos
omuliešus. 



„Firsta Paula Līvena devums Smiltenes novadam”. 

Smiltenieši atzinīgi novērtējuši
foto izstādes bibliotēkas logos, 
dodot iespēju tās aplūkot 
visiem interesentiem 
neierobežotā laikā.



• Valkas bibliotēkas abonementā uzstādīti trīs novadpētniecības stendi.
• Pasaules valcēniešu dienu ietvaros Valkas bibliotēkā (kopā ar LNB) grāmatu 

izstāde „Valcēnieši raksta – kopības apzināšanās”.
• Izstādei, kas veltīta TLMS “Saulīte” 55. dzimšanas dienai, tika izveidots QR 

kods. 

(http://biblioteka.valka.lv/wp-content/biblioteka/Saulite.pdf) 

http://biblioteka.valka.lv/wp-content/biblioteka/Saulite.pdf


Valkā pasākumu cikls „Randiņš bibliotēkā. Tikšanās vietu mainīt 
nedrīkst!” – sarunas par Valkai nozīmīgo. Rezultātā tapusi filmiņa par 
Līgavu akmeni. https://www.youtube.com/watch?v=DCfNYaCUF-s

https://www.youtube.com/watch?v=DCfNYaCUF-s


Smiltenes bibliotēka izveidojusi savu Novadpētniecības blogu
http://novadpetnieciba.blogspot.com/

http://novadpetnieciba.blogspot.com/


Valkas bibliotēka vienojusies ar laikrakstu „Ziemeļlatvija” par 
skenētu rakstu pievienošanu aprakstiem novadpētniecības datubāzē. 







Prioritātes 2016 



Aktivitātes
• Baltā galdauta svētki 4. maijā  no 2016. līdz 2021. gadam
• 2017. gada novembris- 100 gadi kopš Valkā  pieņemta Latviešu 

Pagaidu Nacionālās padomes deklarācijas «Par apvienotas un 
autonomas Latvijas izveidošanu Vidzemes, Kurzemes un Latgales 
latviešu apriņķos»

• Valkas novada iedzīvotāju kultūras identitātes kartes izveide
• Vilciens «Rīga-Valka» sastāvs, krāsots Latvijas nacionālajās 

krāsās, viens reiss, vagonos dzeja proza, izstādes ….



Vēlamais                                                Esošais 



Mēs esam šeit:

biblioteka.valka.lv
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