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2016. gada vērtējums- galvenās atziņas un secinājumi

«Ventspils paralēle VI. Grāmtas veiksmes stāsts» veltīta Rakstnieku un tulkotāju mājas 10.jubilejai

Grāmatu svētki, grāmatas veiksmes stāsts, gāmatas ceļš līdz lasītājam, rakstītājs-lasītājs…

 Komanda, idejas, «iziešana no tradicionālajiem

rāmjiem»

 Gribēt un darīt

 Darbība un sadarbība

 «Cīņa» par lasītāju un apmeklētāju

 Kvalitāte vai kvantitāte

2016. gadā Ventspils bibliotēkā notikuši teju 900 pasākumi,

reģistrēti vairāk nekā 13,5 tūkst. lasītāju,

bibliotēkas apmeklējuši turpat 300 tūkst. apmeklētāju

un izsniegts vairāk kā pusmiljons krājuma vienību. 

Bibliotēka ir tautas smadzenes vienmēr un visur

(K.Skujenieks, 2010.gads- ieraksts Ventspils bibliotēkas viesu grāmatā)



2016. gada sasniegumi un jauninājumi
 Ventspils bibliotēku tīkla attīstība - projekti
«Degradētās teritorijas atjaunošana Akmeņu ielā 3, Ventspils»  Bērnu aktivitāšu un interešu centrs 

«Daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs Gāliņciemā» 

Dalība izmēģinājuma projektā e-Grāmatu bibliotēka 

Ventspils bibliotēkas Galvenā bibliotēka akreditēta kā Reģiona galvenā bibliotēka

Jauni pakalpojumi un jauninājumi

 3D printeris, apmācības bērniem 3D projektēšanā,  X-box spēles, digitālās klavieres

 Veloskola sadarbībā ar CSDD Ventspils nodaļu

 BIS «ALISE» - lasītājiem tiek sūtīta informācija  par pasākumiem 

Jauni pasākumi un sasniegumi

 Pašvaldības programma “Ventspils- mazulim draudzīga pilsēta” 

 Pasākums “Iznāc vakarā vakara gaismā” 

 Dzejas kuģis 

 A.Vilipsona, A.Naumova, A.Paegles darbu izstāde, Starptautiskais grafikas plenērs «Ventspils  Documenta 2016» 

 Izstāde- „Radošais izaicinājums” - vājredzīgu un neredzīgu cilvēku darināti darbi

 Vinogradova izstāde – fotostāsts ”SAJŪTU MĀJA” par Latvijas Neredzīgo bibliotēku



2016. gada novadpētniecības darba kopsavilkums 

Mārtiņa Kalndruvas simtgadei veltīta konference, «Manas pasakas M. Kalndruvam»

«A siltam sierde. Dzeja ventiņu valodā» - Alant Vils un  Kuraž Krišs

«Kurts Fridrihsons. Vairākas dzīves», Konference «Ventspils paralēle VI»



Lasītāju apkalpošanas darbs 2016. gadā 
Sasniegumi

Palielinājies reģistrēto lasītāju skaits

Bērnu bibliotēka apkalpo pirmskolas izglītības iestādes «Rūķītis», «Saulīte», «Vāverīte», Gāliņciema

bibliotēka –PII «Bitīte», Pārventas bibliotēkā pasākumu cikls «Ciemos pie Burtu meitiņas»

Klubi- Meiteņu, angļu valodas apguve, senioru interešu klubs «Vaļasprieku krāsas»

EDIC Ventspils 12 semināri jaunajiem uzņēmējiem

Lasīšanas veicināsanas programma 3.-4.g. veciem bērniem «Grāmatu starts.Pūcīšu skola»

Ģimeņu rīts

 Pašvaldības programma “Ventspils- mazulim draudzīga pilsēta”

Visās Ventspils bibliotēkas sturktūrvienībās ir ierīkoti mazuļu pārtināmie galdiņi. Galvenajā bibliotēka 
piedāvā izglītojošas lekcijas jaunajiem vecākiem. Lektorus un tēmas iesaka vecāki sadarbība ar  Sociālo 
dienestu.  2016.gadā  psiholoģes D.Zandes lekcija par grāmatu lomu bērna attīstībā, pasaku terapeites I. 
Gebeles lekcija  par pasaku lomu pirmskolas vecuma bērnu attīstībā.

Problēmas 

 Statistika, attālie lietotāji



2016. gada problēmas un risinājumi

Kas Jūs galvenokārt traucē apmeklēt bibliotēkas? 

 Neinteresē (2017.g. -24,2% ; 2016.g.-29,1% )

 Nepietiek laika (2017.g -19,5% ; 2016.g.-24,7%)

 Nekas netraucē (2017.g -49,3%; 2016.g.- 42,6%)

 Neizdevīga atrašanās vieta (2017.g -2,3 %; 2016.g.-2,0%)

Ko darīt?

 Bibliotēka dodas pie iedzīvotāja, iestādes vai uzņēmuma

 Meklē jaunus sadarbības partnerus

 Vairāk uzklausīt klientu vēlmes

 Apmeklētāju ierosinājumi -«Ideju banka», Lasītāju aptaujas u.c.

Bibliotēkas tīmekļa vietnē ieviesta sadaļa «Iesaki nopirkt», « Grāmatu Top 10», nozaru literatūras jaunumi



2016. gada mirklis

Projekts “Uz Ventspili! 1 diena - 3 piedzīvojumi” “Savieno nesavienojamo”

24 skolēnu ekskursantu grupas no Latvijas

Kurzemes Democentrs sadarbībā ar Aspired

Ventspils piedzīvojumu parks

Tūrisma informācijas centrs 



Paldies par uzmanību!

Jūras tuvums- vējš matos. Ventspilī tāpēc vienmēr ir tālums, plašums, nezaudējot savu savdabību. Grāmatas 

arī paver apvāršņus. Lai vienmēr ir ceļi, atgriešanās un kopā sanākšana šajā grāmatu vietā!

(Jānis Vādons,  14.03.2013.- ieraksts no Ventspils bibliotēkas viesu grāmatas)


