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galvenā bibliotekāre



Nevienmērīga bibliotēku 
attīstība

� Krasas bibliotēku finansējuma atšķirības
- minimālo normatīvu atcelšana

- atšķirīga bibliotēku nozīmīguma izpratne pašvaldībās

- pašvaldības budžeta lielums

� Veidojas informācijas nabagie novadi

� Iedzīvotāju sociālo un ekonomisko 
nevienlīdzību valstī papildina pieaugošā 
informācijas plaisa



Riska faktors:
depopulācija

Alūksnes novada iedzīvotāju skaita 
dinamika
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Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2011 – 19 121.



Riska faktors: 
samazināts finansējums

� Turpinās bibliotēku darbinieku skaita, 
bibliotekāru atalgojuma, darba slodžu 
samazināšanasamazināšana

� Sarucis finansējums krājumu 
papildināšanai
! nav nopirkta neviena grāmata 

! tikai preses abonēšanai

! 24 Ls gadā



Izsniegums – samazinās
(daudzviet – ievērojami!) 

- 928 341

� Samazinātā finansējuma rezultātā būtiski 
sarucis jaunieguvumu skaits

� Saīsinātais bibliotēkas darba laiks
� Interneta resursi izkonkurē tradicionālos, jo � Interneta resursi izkonkurē tradicionālos, jo 

īpaši bērnu un jauniešu vidū. Interneta 
pieejamības paplašināšanās

� Nepilnīga izsnieguma uzskaite
� Lasītāju - veco ļaužu (aktīvi grāmatu lasītāji) 

skaita samazināšanas
� Nabadzība un transporta problēmas lauku 

pagastos, studējošo skaita kritums, u.c.



Lasītāju skaita neliels kritums (-5686)
un bibliotēku apmeklētības (+615 
994) pieaugums

� Bezmaksas pakalpojumi 

� Informācijas tehnoloģijas, � Informācijas tehnoloģijas, 
internets

� Mērķtiecīgs bibliotekāru darbs



Interesanti pasākumi bibliotēkā, 
piesaistošas darba formas:

� tikšanās ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem;

� vietējo sabiedrību interesējošas lekcijas 
(dominē lietišķas tēmas);

� bērniem: bibliotēku naktis, radošās darbnīcas, 
velobrauciens pa novada vēsturiskajām
vietām, pasākumi (Vampīru ballīte), 
“Skaistuma nedēļa”, Lapotava Bulduru 
bibliotēkā - aktivitāšu telpa pirmsskolas 
vecuma bērniem 



Bibliotēkas popularizēšana 
sabiedrībā:

� Dzejas busiņš Jēkabpilī un Ventspilī

� Atraktīva tīmekļa vietne, profili 
sociālajos tīklos, Twitter konts, u.c.sociālajos tīklos, Twitter konts, u.c.

� Sadarbības aktivizēšana ar: pirmsskolas 
iestādēm, skolām un skolotājiem, 
tūrisma informācijas centru, sociālo 
dienestu, u.c. 



Bibliotēkas darba pielāgošana 
lasītāju vajadzībām

� Darba laiks: vēlīna vakara stundas, 
sestdienas, svētdienas; pakārtoti 
ģimenes ārsta prakses, pašvaldības ģimenes ārsta prakses, pašvaldības 
iestāžu darba laikiem, sabiedriskā 
transporta vai autoveikala izbraukumu 
grafikiem, u.tml.

� Darbinieku pārstrukturēšana



Centieni mazināt ekonomiskās 
recesijas sekas bibliotēkās:

� Ja naudas nav, plaukst radošums...

� Sponsoru piesaistes darbs                                                                                                    

� Grāmatu dāvināšanas akcijas� Grāmatu dāvināšanas akcijas

� Projektizstrāde, piedalīšanās konkursos

� Sadarbības izvēršana ar citām 
bibliotēkām

� Arvien aktīvāka ārējo resursu 
izmantošana                                                                                                                  



Riska faktors: 
pārslodze

??????

Vai bibliotēka izglābs 
pasauli?



Bibliotekārs (papildus 

bibliotekārajiem pienākumiem) :
apmāca lasītājus IT, interneta un elektronisko resursu
izmantošanā, māca izmantot internetbankas, samaksāt rēķinus,
plānot ceļojumus, pasūtīt lidmašīnas biļetes, sagatavot CV,
aizpildīt VID deklarācijas, aizpildīt tautas skaitīšanas veidlapas,
iegūt virtuālo e-parakstu, uzstādīt virszemes digitālo televīziju...

apkalpo darba meklētājus, nodarbojas ar savvaļā atstātiem
bērniem, cenšas palīdzēt arvien pieaugošajam apmeklētāju
skaitam no sociālā riska grupām...

raksta projektus, piedalās konkursos, popularizē bibliotēku, cīnās
par finansējumu, organizē kultūras pasākumus...

uzklausa, mierina, palīdz, emocionāli atbalsta, iedrošina, iemāca...



Riska faktors: 
līdzekļu trūkums tālākizglītībai

� Pieaug nepieciešamība pēc sistemātiskas 
profesionālās tālākizglītības

� Veidojas plaisa starp kvalifikācijas � Veidojas plaisa starp kvalifikācijas 
prasībām, ko izvirza nozares dinamiskā 
attīstība un iespējām tās apgūt

� Elektroniskās profesionālās informācijas 
trūkums

� E-apmācība? 



Tendence: 
bibliotēku centralizācija

� Bibliotēku statusa maiņa

� Novadu bibliotēkas kļūst par novadu 
centrālo bibliotēku filiālēmcentrālo bibliotēku filiālēm



Problēma: 
IT nolietojums

Ja tuvākajā laikā problēma netiks Ja tuvākajā laikā problēma netiks 
risināta valstiskā līmenī, 
bibliotēkas var palikt bez IT!



Problēma: 
bezmaksas internets

� 60% interneta abonēšanas izmaksu 
gulst uz pašvaldību pleciem

� Abonēšanas maksas atlaides un citi � Abonēšanas maksas atlaides un citi 
iespējamie risinājumi



Problēma: 
bērnu zemā lasītprasme

� Bērnu aizraušanās ar datoriem un 
internetu

� Finansējuma trūkums jaunu grāmatu � Finansējuma trūkums jaunu grāmatu 
iegādei

� Skolu bibliotēku problēmas


