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ĢIMENES BIBLIOTĒKAS MODELIS:

 Ikviens var saņemt viņam nepieciešamos 
bibliotēkas sniegtos pakalpojumus, kuri 
vienlīdz  uzrunājoši un saistoši   ir mazulim, 
tētim, māmiņai, studentam, vecmāmiņai, 
vectētiņam, 

 Īpaši tiek akcentēts darbs ar bērniem un 
jauniešiem,

 «Lecam pa jaunam, lecam pa vecam»



LIETOTĀJI- 34% NO IEDZĪVOTĀJU SKAITA

2010 2011. 2012. 2013 2014 2015

Iedzīv.sk. 8691 8580 8506 8264 8110 7971

Reģistrēti 
lietotāji 3200 3173 3080 2902 2818 2737

t.sk. līdz 
18 gadiem 970 1061 813 921 882 1012



Skolēni un 
studējošie; 1221; 

45%

Kalpotāji  un 
skolotāji ; 564; 

21%

Ierēdņi; 15; 0%

Strādnieki; 234; 
8%

Uzņēmēji un 
pašnodarb.; 57; 

2%

Pensionāri; 249; 
9%

Bezdarbnieki un 
nestrādājošie ; 

253; 9%

Mājsaimnieces; 
47; 2%

Zemnieki; 18; 1%

Cilv ar īpašām 
vajadzībām; 48; 

2%
Iestādes; 31; 1%

Bibliotēkas lietotāju sastāvs



1.-4.kl
30%

5.-9.kl
27%

10.-12.kl
18%

Pirmsskola
5%

Sudenti 
18%

Vid.prof. 
māc iest. 

2%

Izglītības iestāžu  audzēkņi

1.-4.kl 5.-9.kl 10.-12.kl Pirmsskola Sudenti Vid.prof. māc iest.



TELPU FILOZOFIJA

 Bibliotēka piedāvā abonementu,  3 lasītavas un Bērnu literatūras nodaļu. 
Katrai no struktūrvienībām ir izstrādāts savs  Nolikums, kurš nosaka 
brīvu darbības formu izvēli un noteiktu patstāvību.

 1.stāvs- abonements, Jaunākās periodikas lasītava (šī struktūrvienība 
pilda informācijas punkta funkcijas- sniedz uzziņas, konsultē un palīdz 
orientēties) - ātrais bibliotēkas apmeklējums;

 2.stāvs- Eiropas Savienības informācijas lasītava, uzziņu lasītava, 
novadpētniecības krājums, konferenču zāle- jāstrādā ilgstoši;

 3.stāvs- Bērnu literatūras nodaļa- mērķauditorija- bērni un jaunieši līdz 
9. klasei.

2015. gadā 7% no bērnu literatūras nodaļas reģistrētajiem lietotājiem bija 
pilngadīgie lietotāji. Vairākums no viņiem ir vecāki, kuri grāmatas un filmas 
ņem saviem pirmskolas vecuma bērniem, jo uzskata, ka tikai uzsākot 
skolas gaitas, bērns jāreģistrē par pilntiesīgu bibliotēkas lietotāju



3. STĀVS  BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻA:

 Kļuvusi par vietu, kas iemantojusi uzticību vietējā sabiedrībā-
daudzi vecāki, par pašsaprotamu uzskata, ka nepieciešamības 
gadījumā (ārsta apmeklējums)  pirmskolas vecuma bērnus uz 
neilgu laiku var atstāt bērnu literatūras nodaļā, ka jaunāko klašu 
skolēni laiku starp mācībām un interešu pulciņiem pavada tieši te.

 Bērnu literatūras nodaļu par savu uzskata arī daudzi pilngadīgi 
apmeklētāji ar īpašām vajadzībām. Šie klienti bibliotēku apmeklē 
rīta stundās, kad skolās notiek mācības, jo viņiem ir svarīgi 
dalīties domās par izlasīto vai vienkārši nesteidzīgi parunāties ar 
bibliotekāri. 

 Seniori bērnu literatūras nodaļā meklē grāmatas ar lieliem 
burtiem. Viņi labprāt lasa seriālizdevumus pusaudžiem un 
iepazīstas ar jauniešu literatūru. Visvairāk lasītie žurnāli bērnu 
literatūras nodaļā ir: “Ilustrētā junioriem”, “Astes”, “Sīrups” un 
“Ieva”. 



Ļoti svarīgs, turpmākajai draudzībai ar
grāmatu un bibliotēku, ir pirmais bibliotēkas
apmeklējums. Lai padarītu to neaizmirstamu,
PII audzēkņus ar bibliotēku, grāmatu lietošanas
noteikumiem iepazīstina vienmēr smaidīgā
lelle Šarlote, kas patīk ne tikai bērniem, bet spēj
atrast kopīgu valodu ar ikvienu apmeklētāju.



Arvien vairāk  ģimeņu plāno ne tikai kopīgus bibliotēkas apmeklējumus, bet 
piedalās arī pasākumos.    
2015. gadā bērnu literatūras nodaļā tika noorganizēts pasākumu cikls 

ģimenēm “Eiropa Madonā” ar mērķi iepazīt un tuvināt citu tautu literatūru, 
mūziku, folkloru, tradīcijas, bērnu spēles un rotaļas. Svarīgi, ka par konkrētu 
valsti stāstīja tieši šīs tautas pārstāvis, kurš dzīvo Madonā. 
 Janvārī par vācu jauniešu ikdienu stāstīja brīvprātīgā darba veicējas 

no Vācijas  Halla Haidemann, Johanna un Paula Floter. 
 Februārī iepazinām Franciju, bet
 oktobra pasākumu par Zviedriju papildināja ceļojošā izstāde “Līva un 

Ingmars” (par kinoaktrisi Līvu Ulmani un kinorežisoru Ingmaru
Bergmani ), ko koordinē  Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā 
sadarbībā ar Rīgas Starptautisko kino festivālu, Norvēģijas Filmu 
institūtu un Norvēģijas Karalistes vēstniecību Latvijā. Interesentiem 
piedāvājām iespēju noskatīties filmu par kinoaktrisi Līvu Ulmani un 
kinorežisoru Ingmaru Bergmani.

 Pirms Lieldienām un Ziemassvētkiem, ikvienu interesentu aicinājām 
piedalīties radošajās darbnīcās.





















ĢIMEŅU VAKARI 2016





ZEĶU ZAĶA PIDŽAMU BALLĪTE



2015. gada darbības svarīgākais mērķis- veicināt «Bērnu
žūrijas» “vīrusa” izplatīšanos, lai ikviens bērns, neatkarīgi no
dzīves vietas, varētu kļūt par lasīšanas ekspertu. Liels palīgs
projekta popularizēšanā bija “Bērnu žūrijas” talismans- Zaļais
grāmatu vīriņš, kurš piedalījās Novadu grāmatu svētkos, muzeju
nakts aktivitātēs bibliotēkā un pilsētas svētkos un sniedza
interviju Valmieras radio.



 Iesaistoties UNESCO LNK “Stāstu bibliotēku” tīkla
projektā, aktivitātes organizētas, domājot par visu vecumu apmeklētājiem. Par
tradīciju kļuvušas tikšanās ar senioriem klubiņā “Pie kamīna”. Šī gada pavasara
tikšanās-“Eiropa pasaulē- Eiropas pilsonis Gruzijā- stāsts par seno valsti”.

 Madonas novada bibliotēkas klienti nevar iedomāties pavasari bez tradicionālajiem

Novadu grāmatu svētkiem, kad saviem apmeklētājiem piedāvājam
daudzpusīgu programmu.

Muzeju nakts ir tradicionāls Eiropas mēroga pasākums maijā, kas aizsācies
1999.gadā Francijā ar mērķi iepazīstināt ar muzejiem arī tos iedzīvotājus, kas ikdienā
muzejus neapmeklē. Kopš 2011.gada muzeju nakts aktivitātēs iesaistās arī visas
Madonas novada bibliotēkas nodaļas, piedāvājot apmeklētājiem pavadīt bibliotēkā
neierastu un atraktīvu vakaru gan spēlējot galda spēles par Latviju, gan piedaloties
dažādās stafetēs, gan mierīgi vērojot bērnu darbošanos.

 Šāda darbošanās prasa no bibliotekāra milzu pacietību un vēlmi strādāt ar
bērniem, literatūras pārzināšanu, nemitīgu izdomu un atraktivitāti, spēju uzklausīt
un sirdī būt jaunam.







2. STĀVS- EIROPAS SAVIENĪBAS INFORMĀCIJAS 
UN UZZIŅU LASĪTAVAS PIEDĀVĀJUMS

 2015. gadā ESUIL tika reģistrēti 107 bērni un 
jaunieši. Vairāk kā puse no bērnu un jauniešu 
kategorijas lasītājiem ir vidusskolas vecuma 
jaunieši, otra lielākā daļa ir pamatskolas skolēni, 
bet vismazāk ir sākumskolas audzēkņi. 

 Visiem un ikvienam  domāti Europe Direct
informācijas centra  projekta  pasākumi

E-prasmju nedēļa „Eiropa pilsoņiem” , Eiropas 
diena



PAAUDZE- PAAUDZEI





JAUNAJIEM VECĀKIEM





2. STĀVS MUZEJU NAKTĪ 





PUTNU DIENAS





BĒRNU ZĪMĒJUMU IZSTĀDES KĀPŅU TELPĀ



1. STĀVS  --- ABONEMENTS 





ĢIMENES  BIBLIOTĒKAS MODELI VAR 
IEDZĪVINĀT  TIKAI

VISI KOPĀ

 Apmeklētājam ir svarīgs pakalpojumu 
piedāvājums

 Bet mēs esam –
1. stāvā 3 darbinieki
2. stāvā 4 darbinieki
3. stāvā 4 darbinieki




BIBLIOTĒKAS PROGRAMMA PILSĒTAS SVĒTKOS







UN ŠIS IR  ĪSTAIS SASNIEGUMS



JAUTĀJUMI?
Paldies par uzmanību!
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