1.Bibliotēku darbības
vispārīgs raksturojums

Īss situācijas raksturojums






2008.gadā rajona bibliotēkas veikušas nopietnu darbu,
lai kļūtu par nozīmīgiem izglītības, kultūras, informācijas
un sabiedriskās saskarsmes centriem.
Bibliotēkas aktīvi iesaistījušās iedzīvotāju intelektuālās,
profesionālās un mūžizglītības nodrošināšanā un veic
kultūras, informācijas, izglītības, sociālās un izklaides
funkcijas.
Ir pilnveidoti bibliotēku krājumi, norakstīta nolietotā un
novecojusī literatūra, atjaunota un uzlabota materiāli
tehniskā bāze, paplašināti lokālie tīkli, palielināts
bezvadu interneta ātrums, pilnveidojusies pakalpojumu
kvalitāte.












Rajona iedzīvotājiem ir nodrošināta nepārtraukta un
neierobežota pieeja tradicionālajiem un digitālajiem
informācijas resursiem un tehnoloģijām.
Cenšamies nodrošināt pāreju no pakalpojumiem bērniem uz
pakalpojumiem pieaugušajiem, motivējam lasīšanas
nepieciešamību, lai bērni un pusaudži gūtu ne tikai
informāciju, bet arī prieku.
Liepājas rajonā ir 43353 iedzīvotāji. 2008.gadā 41,64 % no
visiem bibliotēkas lietotājiem ir bērni un jaunieši līdz 18
gadiem.
Bibliotēku lietotāji ir bērni, jaunieši - skolēni, studenti,
arodskolu un tehnikumu audzēkņi, dažāda vecuma
pieaugušie.
Potenciālie lietotāji varētu būt tūristi.
Rajona bibliotēkas apkalpo iedzīvotājus pēc teritoriālā
principa.

Izmaiņas bibliotēku darbībā
pārskata periodā






Rajona bibliotēku juridiskajā statusā un institūciju struktūrā
aizvadītajā gadā nekādu izmaiņu nav.
Vērgales pagasta Ziemupes, Vaiņodes pagasta un Cīravas pagasta
bibliotēkās oficiāli sācis strādāt otrs bibliotekārs.
Rajonā samazinājies nepilnu slodžu bibliotekāro darbinieku skaits.
Pagastu bibliotēkās izveidoti vairāki jauni literatūras izsniegšanas
punkti.
Galvenās izmaiņas bija bibliotēku darba kvalitātē
kvalitātē.. Bibliotēkās
bija nodrošināta iekšzemes un ārvalstu informācijas resursu
pieejamība internetā, bezmaksas elektroniskās datubāzes
LETONIKA un NAIS. 25 bibliotēkas strādāja ar informācijas sistēmu
ALISE 4i. Tiek veidots elektroniskais kopkatalogs ar Liepājas
centrālo zinātnisko bibliotēku un vienota elektroniskā
novadpētniecības datubāze.

Informācija par padotībā esošajām
iestādēm






Liepājas rajonā ir 41 bibliotēka – 5 pilsētu bibliotēkas un
36 pagastu bibliotēkas.
Aizputes, Grobiņas un Priekules bibliotēkās darbojas
Bērnu literatūras nodaļas.
Bunkas, Virgas, Vērgales, Sakas novada Sakas pagastā
ir trīs bibliotēkas.
Dunalkas, Gramzdas, Grobiņas pagastos ir divas
bibliotēkas.
Viena bibliotēka atrodas pagastu centros, pārējās
mazākās apdzīvotās vietās.

Bibliotēku akreditācija
 Aizvadītajā

gadā akreditētas 25

bibliotēkas.
 Visas 25 bibliotēkas akreditētas uz 5
gadiem, tātad līdz 2013.gadam.
 Pārējo bibliotēku akreditācija paredzēta
2009.gadā.

 Apliecības

saņēmuši pirmo 16 akreditēto
bibliotēku vadītāji

 Akreditācijas

komisija darbā

2. Bibliotēku
pakalpojumu pieejamība

Bibliotēku pakalpojumu attīstība
Rajona bibliotēkas iespēju robežās ir izveidotas par ģimenes
un visu paaudžu bibliotēkām, kur ikviens var atrast sev
piemērotu literatūru, izmantot internetu un lietderīgi pavadīt
brīvo laiku.
 Pateicoties „Gaismas tīklam” un Latvijas valsts un Bila &
Melindas Geitsu fonda līdzfinansētajam Publisko bibliotēku
attīstības projektam, pieaudzis apmeklētājiem sniegto
informācijas pakalpojumu skaits, tie ir kļuvuši daudzveidīgāki
un kvalitatīvāki.
 Pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši iedzīvotāju interesēm un
vajadzībām, izmantojot gan bibliotēkas krājumus, gan
starpbibliotēku abonementu, gan informācijas un
komunikāciju tehnoloģijas.
 Bibliotēku pakalpojumi - grāmatu, žurnālu izsniegšana, brīva
pieeja internetam, visa veida informācijas nodrošinājums,
lietotāju apmācība saskaņā ar viņu vēlmēm.














2008.gadā rajona bibliotēkas lielu uzmanību pievērsa:
Apmeklētāju mācību, darba kvalifikācijas, tālākizglītības un
saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošanai,
Rajona iedzīvotāju motivēšanai bibliotēku apmeklējumam un
informācijas
tehnoloģiju izmantošanai,
Lasītāju interešu un informācijas vajadzību izpētei,
Lietotāju apmācībām elektroniskā kataloga un datubāžu
izmantošanā, individuālo prasmju attīstīšanai informācijas
izguvei,
Jaunieguvumu un krājumu īpašo kolekciju (novadpētniecības
materiāli u.c.) popularizēšanai un pieejamībai,
Kultūrvēsturiskā mantojuma un jaunradīto kultūras vērtību
saglabāšanai un pieejamībai,
Saistošu brīvā laika pavadīšanas iespēju popularizēšanai
bērniem un jauniešiem,
Grāmatu lasīšanas kā prioritātes aktualizēšanai bērnu un
pusaudžu auditorijai,
Bibliotēku sadarbības un pakalpojumu sniegšanas iespēju
attīstīšanai.

Bibliotēku
izmantošana


Lasītāju skaits

Bibliotēku
grupa
Pilsētu
bibliotēkas
Bērnu
bibliotēkas
Pagastu
bibliotēkas
Kopā

2003.

2004.

2005.

2006.

2007

2008.

+/-

4030

4634

4509

4431

4152

4183

+ 31

934

117

-

-

-

-

-

8414

8419

8170

7791

7282

7605

+ 323

11434

11788

+ 354

13 378 13 170 12 679 12 222



Apmeklējumu skaits

Bibliotēku
grupa
Pilsētu
bibliotēkas

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

+/-

49827

56 253

57 575

65 830

65219

73406

+
8187

Bērnu
bibliotēkas
Pagastu
bibliotēkas
Kopā

7185

968

-

-

105 562 116 034

121 762

139 691

136240 159052

162 574 173 255

179 337

205 521

201459 232458

-

-

+
22812
+
30999



Literatūras izsniegums



Svarīgs iespieddarbu izsnieguma samazinājuma iemesls –
lasītāji bieži izmanto digitālā formā iegūto informāciju.
Daudziem bibliotēkas apmeklētājiem, īpaši skolēniem,
vienkāršāk un vieglāk šķiet izprintēt materiālus no interneta,
nevis meklēt tos uzziņu literatūrā vai periodiskajos
izdevumos.

Bibliotēku
grupa
Pilsētu
bibliotēkas
Bērnu
bibliotēkas
Pagastu
bibliotēkas
Kopā

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

188 950 206 030

200 612

185 128

181468 175578

18 806

-

-

339 983 362 157

357 444

354 343

306397 295373

- 11024

547 739 570 358

558 056

539 471

487865 470951

- 16914

2171

-

2008.

-

+/- 5890
-

Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu
un informācijas resursu pieejamības
uzlabošanai


Darba laiki vairākkārt izmainīti, tos maksimāli
pieskaņojot apmeklētāju vajadzībām. Bibliotēkas bija un
ir pieejamas visiem – skolēniem, studentiem,
pensionāriem, strādājošiem pēc darba laika un arī
sestdienās. Apmeklētāji ar bibliotēku darbu bija
apmierināti, par to liecina Atsauksmju un ierosinājumu
burtnīcas, kurās nav kritisku ierakstu un sarunas ar
apmeklētājiem. Par bibliotēku slēgšanu mācību,
literatūras piekomplektēšanas un citā sakarā iedzīvotāji
tiek informēti.

Pakalpojumu piedāvājums un
bibliotēku lietošanas nosacījumi








Bibliotēkās pieejamie pakalpojumi:
lietotāju pierakstīšana, lietotāja kartes
izsniegšana,
grāmatu un citu izdevumu izsniegšana lasīšanai
uz vietas bibliotēkā un mājās,
uzziņu izdevumu ( enciklopēdijas, vārdnīcas,
u.c.), laikrakstu, žurnālu izsniegšana
izmantošanai uz vietas bibliotēkā, vecākos
izdevumus izsniedz arī uz mājām,
novadpētniecības materiālu izmantošana,
konsultācijas par informācijas meklēšanas
iespējām,













datoru un interneta izmantošana,
informācijas meklēšana internetā un
iespieddarbos,
bibliogrāfiskās uzziņas,
SBA pakalpojumi,
skenēšana,
kopēšana,
printēšana,
tematiskās izstādes,
literāri un izglītojoši pasākumi,
ekskursijas pa bibliotēku,
lietotāju apmācība datubāzu un interneta
resursu izmantošanā.

Pasākumi, lai atvieglotu darbību
bibliotēkā






Pakalpojumu piedāvājumi, Bibliotēku lietošanas
noteikumi,, Interneta un informācijas tehnoloģiju
noteikumi
izmantošanas noteikumi novietoti visiem
apmeklētājiem pieejamā un redzamā vietā - parasti
bibliotēku informācijas stendos.
Bibliotēkās redzamā vietā ir norādes par datubāžu
LETONIKA un NAIS un citu interneta resursu
izmantošanas iespējām.
Apmeklētāju ērtībām bibliotēkās ir norādes par krājumu
nodaļu izvietojumu.
izvietojumu. Grāmatu plaukti ir izvietoti tā, lai
bibliotēku apmeklētājiem būtu ērti sameklēt vajadzīgo
literatūru, uz tiem ir norādes par iespieddarbu
izvietojumu.

Apmeklētāju konsultēšana un
apmācība


Informācijas meklēšanai bibliotekāri un arī zinošākie
lasītāji izmanto LNB elektronisko katalogu un datubāzes,
Liepājas CZB un Liepājas rajona bibliotēku elektronisko
kopkatalogu, citu republikas bibliotēku elektroniskos
katalogus, interneta meklētājus. Lasītāju iemaņas
informācijas meklēšanā dažādās datubāzēs un interneta
meklētājos aizvadītā gada laikā ir ievērojami
pilnveidojušās, tomēr bieži ir vajadzīga arī bibliotekāru
palīdzība. Apmeklētāju konsultēšana un apmācība
tradicionālo un elektronisko informācijas resursu
izmantošanā notiek ikdienas darba gaitā pēc viņu
pieprasījuma. Interneta iespējām priekšroku dod
jaunieši. Interneta izmantošanā apmācām arī vecāko
paaudžu lietotājus, tomēr viņi informācijas ieguvei
vislabāk izvēlas tiešo kontaktu ar bibliotekāru.

Lasītāju iesaistīšana bibliotēku
pakalpojumu attīstībā
attīstībā-pieprasījumu un atteikumu
analīze, apmeklētāju sūdzību
un ierosinājumu izskatīšanas
procedūras u.tml.


Lasītāju interešu izpēte – anketēšana, sarunas,
u.t.t., lai uzzinātu, kādas grāmatas
jāpiekomplektē, kādi pasākumi jāorganizē.



Ikvienam
bibliotēkas
apmeklētājam
ir
iespējams saņemt tieši to informāciju, kas viņu
interesē un kas viņam ir vajadzīga mācībām
vai darbam
darbam.. Ja kāda grāmata vai preses
izdevums ir nepieciešami tikai dažiem
lasītājiem, tad šos izdevumus pieprasām pa
SBA.. Ja, analizējot pieprasījumus un
SBA
atteikumus, redzam, ka šie izdevumi ir saistoši
lielākam
lasītāju
skaitam,
tad
tos
piekomplektējam.
piekomplektējam. Šajos gadījumos varam
uzskatīt, ka arī mūsu lasītāji ir iesaistījušies
bibliotēku pakalpojumu attīstībā
attīstībā..

Telpu vizuālais noformējums


Rūpējamies par telpu vizuālo noformējumu
noformējumu.. Savu
iespēju robežās bibliotekāri ir radījuši savās iestādēs
mājīgu vidi, darbam atbilstošu atmosfēru
atmosfēru.. Patīkami
ieiet un strādāt bija Durbes, Priekules, Pāvilostas,
Aizputes pilsētu, Vaiņodes, Bunkas pagasta,
Bunkas pagasta Tadaiķu ciema, Cīravas, Dunikas
pagasta Sikšņu, Grobiņas pagasta 1., Grobiņas
pagasta 2., Kalētu, Kalvenes, Lažas pagasta
Apriķu, Medzes, Nīcas, Otaņķu, Sakas novada
Sakas,, u.c. bibliotēkās
Sakas
bibliotēkās.. Daudz darba un izdomas telpu
iekārtošanā un mājīguma radīšanā ieguldījušas
Grobiņas pilsētas bibliotēkas darbinieces
darbinieces..

Bibliotēkas pieejamība un
lietošanas aprīkojums cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām
 Apgrūtināta

pieeja informācijai tieši
bibliotēku telpās ir cilvēkiem invalīdu
ratiņos, veciem un slimiem cilvēkiem, jo
vairākas bibliotēkas atrodas 2.stāvā, pie
bibliotēkām nav uzbrauktuves. Šos
lasītājus apkalpojam mājās vai iznesam
literatūru priekštelpās.

Pakalpojumi attālinātajiem
lasītājiem –uzziņas, SBA
pasūtījumi pa ee-pastu, informācija
mājaslapā






Rajona bibliotēkām nav savu mājas lapu, vienīgi
Aizputes pilsētas bibliotēka izveidojusi blogu.
Informācija par bibliotēku aktualitātēm tiek ievietota
pašvaldību vai skolu mājas lapās.
Sniegto uzziņu daudzums ar katru gadu pieaug.
Grāmatas vairāk pasūta telefoniski, pa e – pastu retāk.
Bibliotēkas izmanto arī SBA pakalpojumus.

3. Krājuma komplektēšanas
un organizācijas politika









Krājumus komplektējām, vadoties pēc katrā bibliotēkā
noteiktajām prioritātēm un atvēlēto līdzekļu daudzuma.
Arī periodiskie izdevumi abonēti atbilstoši finanšu
iespējām un lasītāju pieprasījumiem.
Krājumu attīstības koncepcija bija izstrādāta, lai
maksimāli apmierinātu iedzīvotāju vajadzības pēc
informācijas, izglītības un atpūtas.
atpūtas.
Bibliotēku krājumos ienākuši 25201iespieddarbs, tai
skaitā grāmatas – 9814 eksemplāri.
No krājuma izslēgti 64611 iespieddarbi, tai skaitā
grāmatas – 49950 eksemplāri.
Krājumā uz 2009.gada 1.janvāri – 307948
iespieddarbi, no tiem grāmatas – 272872 eksemplāri.





Bibliotēku krājumus papildinājām ne tikai par pašvaldību
piešķirtajiem līdzekļiem, bet arī piedaloties VKKF
Kultūras programmās „Jaunu grāmatu un citu izdevumu
iegāde publiskajām bibliotēkām” , „Lasīšanas
veicināšana” apakšprogrammās „Bērnu žūrija” un „Pirmā
tikšanās ar bibliotēku”.
Nedaudz krājumi papildināti Lauku bibliotēku atbalsta
biedrības akcijā „Atbalsts lauku bibliotēkām” rajona 7.
Grāmatu svētkos. Ir arī atsevišķu privātpersonu
dāvinājumi. Bibliotēku fondus papildināja arī no LNB
Bibliotēku attīstības institūta saņemtie iespieddarbi,
Eiropas Savienības Informācijas aģentūras sagādātās
grāmatas par ES aktualitātēm, brošūras, bukleti.
Grāmatas dāvināja arī lasītāji.



Prioritāte komplektēšanā – latviešu
oriģinālliteratūrai un uzziņu izdevumiem (ceļveži
pa Eiropas Savienības valstīm un pilsētām,
enciklopēdijas, skaidrojošās un valodu
vārdnīcas, rokasgrāmatas). Liela uzmanība bija
pievērsta bērnu literatūras un daiļliteratūras
iegādei. No nozaru literatūras visvairāk pirktas
grāmatas par uzņēmējdarbības, juridiskām,
filozofijas, socioloģijas tēmām. Katra bibliotēka ir
komplektējusi materiālus par savu novadu.

4. Informācijas
pakalpojumu attīstība

Katalogi
 Visās

bibliotēkās ir tradicionālie kartiņu
alfabētiskie katalogi, kurus vairs
nepapildinām.
 25 bibliotēkas strādā ar Alisi 4i, tādēļ visās
šajās bibliotēkās ir elektroniskie katalogi.

Reģiona elektroniskais kopkatalogs
Reģiona elektroniskajam kopkatalogam
iespieddarbus pievieno 27 bibliotēkas.
 2008.gadā kopkatalogā apstrādāti 3240 jaunie
izdevumi un rekataloģizētas 15802 grāmatas.
 Kopējais iespieddarbu skaits elektroniskajā
kopkatalogā – 51694 eksemplāri.
 14 rajona bibliotēku krājuma ziņas vēl netiek
pievienotas kopkatalogā, tāpēc 15.decembrī
notika šo bibliotēku bibliotekāru apmācības, kā
veidot kopkatalogam paredzētos sarakstus un
izmantot elektronisko kopkatalogu bibliotekārajā
darbā.


Datubāzu piedāvājums; pašu
veidotās datubāzes
 Bibliotēkas

izmanto datubāzes LETONIKA
un NAIS. Vairākas bibliotēkas abonē
“Latvijas Vēstneša” elektronisko versiju.
 Aizvadītajā gadā vairākas mūsu
bibliotēkas veiksmīgi piedalījās
LETONIKAS konkursā – Kalvenes,
Gaviezes, Medzes pagastu, Durbes un
Grobiņas pilsētu bibliotēkas.

Uzziņu informācijas darbs











Bibliotēkās izmantojamie informācijas avoti:
alfabētiskie kartiņu katalogi, kurus vairs nepapildinām, jo
tos bibliotēku lietotāji praktiski neizmantoja,
bibliotēku krājumi,
novadpētniecības krājumi, albūmi, dažādas mapes par
lasītājus interesējošiem tematiem, novadpētniecības
kartotēkas,
rajona un republikas bibliotēku elektroniskie katalogi,
reģiona elektroniskais kopkatalogs,
LNB nacionālā bibliogrāfija,
datubāzes LETONIKA, NAIS u.c.,
interneta meklētāji – GOOGLE u.c.,
SBA.

Uzziņu informācijas darbā bibliotēkās un arī
ārpus bibliotēkām regulāri izmantotas dažādas
darba formas:
 saruna ar apmeklētājiem par viņus
interesējošiem jautājumiem,
 konkrēta palīdzība apmeklētājiem informācijas
meklēšanā,
 izvēlēto eksemplāru atlase elektroniskajos
katalogos,
 lietotāju apmācība pēc viņu vēlēšanās
bibliotēku resursu izmantošanā.

Iekšzemes un starptautisko SBA
pakalpojumu piedāvājums
 2008.gada

no citām bibliotēkām saņemti
768 iespieddarbi, uz citām bibliotēkām
nosūtīti 775.
 Kalētu pagasta bibliotēka saņēmusi 25
iespieddarbus no Lietuvas bibliotēkām.
 Visbiežāk izmantoti Liepājas Centrālās
Zinātniskās bibliotēkas un Grobiņas
pilsētas bibliotēkas krājumi.

5. Novadpētniecības
darbs









Novadpētniecības krājumi.
Novadpētniecības materiālu mapes.
Atmiņu pieraksti, dzīvesstāsti, intervijas.
(Kalvenes, Rucavas pagastu, Bunkas pagasta
Krotes, Bunkas pagasta Tadaiķu ciema u.c.
bibliotēkas).
Digitālo fotogrāfiju krājums (Aizputes pilsētas,
Bunkas pagasta Krotes, Rucavas pagasta
bibliotēkas).
Novadpētniecības kartotēkas.







Novadpētniecības krājumu, kartotēku, novadpētniecības
mapju aktīvi izmantotāji galvenokārt ir skolēni un
studenti, kā arī iedzīvotāji, kuriem interesē mūsu pilsētu,
pagastu un novadu vēsture, šodiena, tās cilvēki un
notikumi.
Novadpētniecības krājuma materiālus visvairāk izmanto
studenti un skolēni, izstrādājot studiju, bakalaura vai
projektu pētnieciskos darbus, rakstot diplomdarbus. Daļa
šo darbu kopijas papildina bibliotēku novadpētniecības
krājumus. Izmantojot bibliotēku novadpētniecības
krājumus, tapuši vairāki pētījumi, zinātniski pētnieciskie
darbi, sarakstītas vai top grāmatas.
Ar novadpētniecības materiāliem lasītājus iepazīstinām,
veidojot dažādas tematiskas izstādes un pasākumus.

6. Projektizstrāde







2008.gadā VKKF mērķprogrammai “Jaunu grāmatu un
citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”
izstrādāti un iesniegti 6 projekti.
projekti.
Otrajā mērķprogrammā “Lasīšanas veicināšana un
bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana”
apakšprogrammā “Bērnu žūrija” piedalījās 21 rajona
bibliotēka
Sešas mūsu rajona bibliotēkas darbojās VKKF
Kultūras programmas „Lasīšanas veicināšana”
apakšprogrammā „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”
bibliotēku”.Tās
.Tās
ir Cīravas, Durbes novada Tadaiķu pagasta, Kalētu,
Kalvenes, Nīcas pagastu un Grobiņas pilsētas bibliotēka

Kalētu pagasta bibliotēka 2008. gadā,
piedaloties projektā „Pirmā tikšanās ar
bibliotēku”, ieguva paplašinātas bibliotēkas
telpas un iekārtoja rotaļu stūrīti bērniem un
atpūtas stūrīti pieaugušajiem. Šajos projektos
pašvaldības līdzfinansējums bija ap 900 latiem.
 Ar labiem panākumiem jau 5. gadu VKKF
finansētajā Kultūras programmā „Lasīšanas
veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu žūrija”
par vienu no labākajām žūrijām vairāk kā 500
bibliotēku vidū ir atzīta Cīravas pagasta
bibliotēkas žūrija.
žūrija.




Grobiņas pagasta 1.bibliotēka
1.bibliotēkass darbs Grobiņas
pagasta kultūras projektā „Gleznotāja Roberta
Stārosta simtgade” ilga pusotru gadu, kā
rezultātā tika izdota grāmata par mākslinieka
dzīvi un daiļradi, atklāts piemiņas akmens dzīves
vietā Grobiņas pagasta „Velmēs” un sakārtotas
piemiņas vietas pagastā. Šī projekta īstenošanai
(grāmatas izdošanai) no Latvijas Kultūrkapitāla
fonda piesaistīts Ls 1800.

Vērgales pagasta Ziemupes bibliotēkas
projektu “Liepājas rajona akmeņu izpēte”
finansēja Latvijas vides aizsardzības fonds,
Valsts Kultūrkapitāla fonds, Liepājas rajona
padome.
 Cīravas pagasta bibliotēkas vadītāja Anita
Tuleiko guva finansiālu atbalstu VKKF,
iesniedzot projektu „Mācību stipendijas Anitai
Tuleiko studijām LKK Bibliotēkzinātnes un
informācijas studiju programmā”
programmā”-- 400 Ls”
(projekts turpinās līdz 01.07. 2009.).


7. Metodiskā un
konsultatīvā darba un
sadarbības raksturojums

Metodiskie pasākumi, konsultācijas






Elektroniskā kopkataloga veidošanā rajona
bibliotēkām metodisku un praktisku palīdzību
sniedza Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas
darbinieki. Pēc savstarpējo pienākumu sadales
Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas speciālisti
seko arī krājumu kvalitātei rajona bibliotēkās.
Aizvadītajā gadā vismaz trīs reizes apmeklējām tās
25 bibliotēkas, kuras gatavojām akreditācijai. Divas
no šīm bibliotēkām apmeklējām 4 reizes, jo bija
jānovērš dažas radušās problēmas.
problēmas.
Metodiskajā un konsultatīvajā darbā katru dienu
izmantojām lēto un ātro sazināšanās metodi – epastus.

 Daudz

laika un arī darba ieguldījumu
prasīja mācību grupu formēšana projekta
„Trešais Tēva Dēls” kursiem. Bibliotekāro
darbinieku skaits ir liels, bieži radās
visādas izmaiņas u.t.t.
 Aizvadītajā gadā metodiskā un
konsultatīvā palīdzība sniegta arī rajona
skolu bibliotēkāriem. Mūsu palīdzība bijusi
nepieciešama dokumentācijas kārtošanā,
grāmatu klasificēšanā, darba plānu un
atskaišu sastādīšanā.
sastādīšanā.

Sadarbība ar citām bibliotēkām,
izglītības iestādēm, citām iestādēm
un fondiem atbilstoši bibliotēkas
funkcijām un uzdevumiem




Visas rajona bibliotēkas veiksmīgi sadarbojās savā
starpā, ar vietējām vispārizglītojošām skolām, mākslas
un mūzikas skolām, bērnu dārziem, kultūras namiem,
muzejiem, pašvaldībām, interešu klubiem,
nevalstiskajām organizācijām, utt.
utt. Sadarbība
galvenokārt notika dažādu tematisku pasākumu
organizēšanā.
Lai izpildītu bibliotēku apmeklētāju pieprasījumus,
bibliotēkas sadarbojās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku
un Liepājas centrālo zinātnisko bibliotēku.





Laba sadarbība ar Skodas, Kretingas un Palangas
bibliotēkām bija Dunikas pagasta Sikšņu, Bārtas,
Kalētu, Nīcas, Virgas, Rucavas, Vaiņodes pagastu
bibliotēkām. Sadarbība ar Lietuvas kolēģiem pārsvarā
bija informācijas apmaiņas jomā. Kalētu pagasta
bibliotēka organizēja arī kopīgu semināru par bērnu
apkalpošanu. Pieredzes apmaiņa ar lietuviešu kolēģiem
deva jaunas ierosmes darbam ar jauno paaudzi.
Rucavas pagasta bibliotēka aizvadītajā gadā
sadarbojusies ar Lietuvas Republikas Klaipēdas
Latviešu biedrības asociāciju „Atpūta” un Sventājas
Latviešu biedrību.
biedrību.

8. Darbs ar bērniem un
jauniešiem

Rajona bibliotēkas ar pozitīvo attieksmi un aktīvo
piedāvājuma klāstu ir kļuvušas par bērnu un
jauniešu iecienītāko un apmeklētāko vietu
pilsētās un pagastos. Par to liecina bērnu un
jauniešu - bibliotēku lietotāju skaita un
apmeklējumu rādītāji 2008.gadā.
 Rajona bibliotēkas izmanto gan bērni un
pusaudži, gan jaunieši, tādēļ arī bibliotēku
krājumi tiek veidoti, sākot no bilžu grāmatām
pirmsskolas vecuma bērniem līdz uzziņu
literatūrai mācību vajadzībām. Daļā bibliotēku
jau ir iekārtotas pasaku un spēļu istabas
pirmsskolas un sākumskolas bērniem.
bērniem.


Bibliotēkas organizē pasākumus lasīšanas
veicināšanai un informācijpratības apguvei.
Bērnus iesaista Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammā „Lasīšanas veicināšana un
bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana”.
 Bibliotēku lietotāji ir bērni, jaunieši - skolēni,
studenti, arodskolu un tehnikumu audzēkņi.
Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem ir 41,6 % no
visa rajona bibliotēku lietotāju skaita.
skaita.
 Bibliotēku lietotāju - Bērnu un jauniešu skaits ir
pieaudzis.


 Pēc

bibliotēku pievienošanās „Gaismas
„Gaismas
tīklam”” apmeklējumu skaits ir palielinājies.
tīklam
Bērni vairs neklīst apkārt, bet apmeklē
bibliotēku, kur ir datori ar bezmaksas
interneta pieslēgumu. Vidējais bērnu un
jauniešu līdz 18 gadiem apmeklējumu
skaits uz vienu lasītāju – 24 (2007.gadā –
19,6). No kopējā apmeklējumu skaita
2008.gadā bērnu un jauniešu līdz
18gadiem apmeklējums ir 50,63%.



Bērni un jaunieši

Bibliotēku
grupa
Pilsētu
bibliotēkas
Bērnu
bibliotēkas
Pagastu
bibliotēkas
Kopā

2003.

2004.

2005.

2006.

2007

2008.

+/-

1028

1944

2119

2154

2116

2136

+ 20

924

105

-

-

-

-

-

2932

3089

3080

2923

2591

2772

+ 181

4884

5138

5199

5077

4707

4908

+ 201



Apmeklējumu skaits – bērni un jaunieši līdz
18 gadiem

Bibliotēku
grupa
Pilsētu
bibliotēkas
Bērnu
bibliotēkas
Pagastu
bibliotēkas
Kopā

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

13 686 21 875 24 270

28 145 32508

7144

-

948

-

-

2008

+/-

38193

+ 5685

-

-

40 015 43 687 52 249

62 185 59665

79501

19836

60 845 66 510 76 519

90 330 92173

117694

+ 25521



Literatūras izsniegums bērniem un jauniešiem līdz
18 gadiem

Bibliotēku
grupa
Pilsētu
bibliotēkas
Bērnu
bibliotēkas
Pagastu
bibliotēkas
Kopā

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

+/-

44 454

54 800

60 733

62 327

47228

43450

- 3778

18 674

2123

-

-

-

-

-

87 218

96 308

99 676

93 241

76982

58155

- 18827

160 409

155 568

124210 101605

150 346 153 231

- 22605

Svarīgs iespieddarbu izsnieguma samazinājuma
iemesls – pusaudži un jaunieši bieži izmanto
digitālā formā iegūto informāciju. Daudziem
bibliotēkas apmeklētājiem, īpaši skolēniem,
vienkāršāk un vieglāk šķiet izprintēt materiālus
no interneta, nevis meklēt tos uzziņu literatūrā
vai periodiskajos izdevumos.
 Katrs bērns un jaunietis līdz 18 gadu vecumam
vidēji izlasījis 20,7 grāmatas (2007.gadā – 26,4
iespieddarbus). No kopējā literatūras
izsnieguma 2008.gadā bērniem un jauniešiem
līdz 18 gadu vecumam izsniegts 21,6 %.











Uzziņu un informācijas darbā ar bērniem izmantojam
vairākas darba formas:
pirmā tikšanās ar bibliotēku (pasākumi bibliotēkas
iepazīšanai),
bibliotekārās stundas,
apmācība bibliotēkas darba iemaņās un informācijas
apguves prasmēs,
lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana,
sadarbība ar skolām, bērnudārziem, skolu bibliotēkām,
vecākiem,
pārgājieni sava novada iepazīšanai,
vēstures stundas bibliotēkās un konkursi par novadu
vēsturi,
informācijas tehnoloģiju un interneta izmantošana
informācijas meklēšanai mācībām un izklaidei.



Rotaļu stūrīši un istabas izveidotas Cīravas, Kalētu,
Aizputes, Kazdangas, Nīcas, Kalvenes, Vaiņodes,
Dunalkas pagastu, Bunkas pagasta Krotes, Dunikas
pagasta Sikšņu un citās bibliotēkās. Cīravas pagasta
bibliotēkā bērniem atvēlēta viena bērnu interesēm un
vajadzībām pilnībā atbilstoša istaba. Bunkas pagasta
Krotes bibliotēkā ir izveidota atsevišķa telpa bērniem –
Rūķu māja, kur telpu sienas apgleznotas ar pasaku
motīviem. Neliels stūrītis ir izveidots pašiem mazākajiem
bibliotēkas apmeklētājiem. Arī Kalētu pagasta
bibliotēkā pirmsskolas vecuma bērniem tagad ir savs
rotaļu stūrītis aiz pasaku durvīm. Šo pasaku stūrīti bieži
vien izmanto arī jaunāko klašu skolēni.

Sadarbības partneri darba ar
bērniem organizēšanā:







sadarbība ar skolām, skolu bibliotēkām u. c.
Sadarbība ar pirmsskolas iestādēm.
Sadarbība ar uzņēmējiem u.c.
Sadarbība ar vietējām kultūras iestādēm.
Sadarbība ar Lietuvas Republikas bibliotēkām.
Sadarbība ar vietējām pašvaldībām.

 Rajona

bibliotēku sadarbība darba ar
bērniem organizēšanā. Vairākas
rajona bibliotēkas pasākumus
bērniem – ekskursijas, pārgājienus,
u.t.t. organizē kopā. Vislielākā
pieredze šādā darbā ir Cīravas,
Kalvenes un Vērgales pagastu
bibliotēkām.
bibliotēkām. Pozitīvais ieguvums –
tiek ieekonomēti līdzekļi un bērni
iegūst jaunus draugus, jaunus
iespaidus.

Lai veicinātu lasīšanas aktivitātes:
 Daudzas bibliotēkas pavasarī, beidzoties skolai,
apkopo katra jaunā bibliotēkas lietotāja izlasīto.
Formulāra apkopojumu par izlasītām
grāmatām saņem katrs bibliotēkas lietotājs. Šo
informāciju izmanto, organizējot vasaras atpūtas
un izklaides pasākumus, piemēram, ekskursijās
brauc paši labākie un čaklākie grāmatu lasītāji.
 Organizē bērniem interesantus pasākumus –
Cīravas pagasta bibliotēka - nakts pasākumu
“Vikingi nāk”, “Radošās darbnīcas” u.c.
 Daudz literāru un izglītojošu pasākumu
organizēts Kalētu pagasta,
pagasta, Grobiņas pilsētas,
Pāvilostas pilsētas u.c. bibliotēkās.

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un
jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
 Pēdējos gados bērniem un jauniešiem vērojams
interešu zudums par grāmatām. Pusaudži un
jaunieši nevēlas sevi apgrūtināt ar liela apjoma
grāmatu lasīšanu. Skolēni daudz laika pavada
pie datoriem un internetā piedāvātajām
izklaidēm. Arī informācija mācībām un
pašizglītībai biežāk tiek meklēta internetā nekā
grāmatās.



Problēma, ka daudzi skolēni tomēr vēl neprot
atrast vajadzīgo informāciju, atlasīt sev
nepieciešamo un sagrupēt. Skolēni nereti
nokopē jau gatavus materiālus, pat nepieliekot
tik daudz pūļu, lai tos pārrakstītu. Tāpat bieži
skolēni nekritiski izmanto iegūto informāciju.
Svešvalodu, īpaši angļu valodas nezināšana,
kavē skolēnus izmantot patiešām bagātīgus un
vērtīgus informācijas avotus. Izsmeļošu
informāciju par vēstures tēmu var iegūt
www.historia.lv (Latvijas vēsture internetā), taču
to izmanto maz.

Vajadzīgs labāks telpu iekārtojums, vēl joprojām
vairākās bibliotēkās telpu šaurības dēļ nav
iespējams izveidot atsevišķu zonu bērniem.
 Grūtības sagādā parādnieki. Skolēni aizmirst
atnest atpakaļ grāmatas, jāsūta atgādinājuma
vēstulītes ar citiem lasītājiem, jāzvana utt.
 Problēmas rada pasākumu organizēšana
bērniem, jo pēc stundām pašvaldības transports
skolēnus nogādā uz mājām. Paliek tikai centros
dzīvojošie, tāpēc pasākumus var organizēt kopā
ar skolu, vienojoties par laiku.


bērni ir ļoti noslogoti. Nogurdinošs ir
ceļš uz skolu un atpakaļ, liela mācību
slodze skolās.
 Bibliotekāru darbu kavē tas, ka viņiem
bieži ir jābūt audzinātājiem, jārunā par
disciplīnu un kārtības ievērošanu
bibliotēkā.
 Jaunās literatūras iegādei nepieciešami
lielāki līdzekļi.
 Lauku

9. Bibliotēkas materiālā
un tehniskā stāvokļa
vērtējums





Skaistas, gaumīgi iekārtotas, apmeklētāju vajadzībām
pieskaņotas telpas ir Cīravas pagasta bibliotēkai.
bibliotēkai.
Telpas ir izremontētas, tajās ir centrālapkure,
signalizācija. Cīravas bibliotēkas telpas ir funkcionāli
apvienotas ar bērnu spēļu un rotaļu istabu un nelielu
zāli, kurā tiek organizēti dažādi pasākumi. Bibliotēkas
iekārtojuma kopskatu traucē tas, ka nav vienota stila
mēbeles.
Labās, apmeklētājiem patīkamās telpās atrodas Durbes,
Priekules pilsētu, Bārtas, Bunkas, Dunalkas, Gaviezes,
pagastu, Gramzdas, Grobiņas pagasta 2., Kalētu,
Kalvenes, Kazdangas, Lažas pagasta Apriķu, Nīcas,
Sakas novada Sakas, Virgas pagasta Purmsātu
bibliotēkas.

Daudzām bibliotēkām telpas ir par mazām
grāmatu krājumu un datoru izvietošanai.
 2008.gadā remonti veikti vairākās bibliotēkās –
Grobiņas pilsētas bibliotēkā, Grobiņas pagasta
1.un 2. bibliotēkā, Bārtas pagasta, Vērgales
pagasta Saraiķu bibliotēkā, visās trīs Virgas
pagasta bibliotēkās, Nīcas pagasta bibliotēkā,
u.c.
 Vienu papildus telpu ieguvusi Kalētu pagasta
bibliotēka.
 Dažās bibliotēkās iegādāti jauni plaukti, daudzās
– datoru galdi u.c. bibliotēku aprīkojums.








2009.gadā paredzēts pabeigt Bunkas pagasta Krotes
bibliotēkas jaunās ēkas celtniecību un pārvietot uz
jaunām, pielāgotām telpām Grobiņas pilsētas bibliotēku
un Sakas novada Ulmales bibliotēku.
Cīravas pagasta pašvaldībā ir izstrādāts projekts
Cīravas pagasta bibliotēkas telpu paplašināšanai, bet
pašreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos nav finansiālo
līdzekļu turpmākajai attīstībai.
2009.gadā ir plānots paplašināt Medzes pagasta
bibliotēkas telpas, pievienojot 2 istabas no pašvaldības
telpām. Pieprasīti finanšu līdzekļi no pašvaldības - Ls
2058..
2058










Latvijas valsts un Bila&Melindas Geitsu fonda
līdzfinansētā Publisko bibliotēku attīstības projekta
„Trešais Tēva dēls” 2008.gada rezultāti:
Jauna datortehnikas piegāde, uzstādīšana – 170 datori
un 41 multifunkcionāla iekārta,
Interneta pieslēgumu uzlabošana, interneta ātruma
palielināšana,
Jaunu lokālo tīklu izveide, 370 datorpieslēgumu
izveidošana,
57 bibliotekāru profesionālā tālākizglītība,
Bezmaksas informācijas tehnoloģiju izmantošana,
Gadu noslēdzot, rajona bibliotēkās ir 286 datori, 36
printeri, 11 skeneri, 13 kopējamās iekārtas, 55
multifunkcionālās iekārtas.

10. Bibliotēku personāls

 Liepājas

rajonā ir 41 bibliotēka un tajās
strādā 57 bibliotekārie darbinieki. Mūsu
bibliotekāri ir sava darba entuziasti.
 Augstākā bibliotekārā izglītība ir 3
darbiniekiem, 1.līmeņa profesionālā
izglītība 1, vidējā profesionālā izglītība -10,
cita augstākā izglītība 3, ar bakalaura
grādu – 5, 1.līmeņa cita profesionālā
izglītība – 3, vidējā profesionālā izglītība
citās jomās – 13, vidējā izglītība – 19
bibliotēku darbiniekiem.

 Studē

9 bibliotekāri.
 Nepilnas slodzes bibliotekāro darbinieku
skaits – 12.
 Pilsētu bibliotēkās strādā 16, pagastu
bibliotēkās – 41 darbinieks.
 Pārējais personāls – 11.








Aizvadītajā gadā visi Liepājas rajona bibliotekāri ir
piedalījušies visos profesionālās tālākizglītības kursos.
25 bibliotekāri apguva zināšanas integrētās
bibliotēku sistēmas „Alise „4i izmantošanā
izmantošanā..
Ļoti labi tematiski, organizatoriski un praktiski noderīgi
bija projekta „Trešais
„Trešais Tēva Dēls”
Dēls” ietvaros organizētie
kursi. Ir iegūtas pamatzināšanas ne tikai programmas
„WINDOWS VISTA” un e – paraksta izmantošanā,
lasītāju apkalpošanā, bet arī saskarsmē ar cilvēkiem.
16 bibliotekāri ieguva pamatzināšanas, kā veidot
kopkatalogam paredzētos iespieddarbu sarakstus.
Rajona bibliotēku darbinieki piedalījušies mācību
seminārā par datubāzēm NAIS, LETONIKA, E –
LIKUMI, LURSOFT.
LURSOFT.

Profesionālās zināšanas bibliotekāri ir
pilnveidojuši arī pieredzes apmaiņas
braucienos. Aizvadītajā gadā 5. jūnijā vērtīgas
atziņas turpmākam darbam gūtas Talsu rajona
bibliotēkās. Iepazināmies ar Sabiles novada
bērnu bibliotēkas, Stendes pilsētas bibliotēkas,
Stendes pilsētas bērnu bibliotēkas, Ģibuļu
pagasta Pastendes bibliotēkas, Rojas pagasta
bibliotēkas un Rojas pagasta bērnu bibliotēkas
darbu.
 Astoņu bibliotēku darbinieki pieredzi guvuši arī
Lietuvas Republikas bibliotēkās.


11.Bibliotēku finansiālais
nodrošinājums

Atbilstība bibliotēku uzdevumiem








Lielākajā bibliotēku daļā finansiālais nodrošinājums bija
attīstību veicinošs. Bibliotēku kopējais finansējums
2008.gadā palielinājās. Pieauga darbinieku alga, līdzekļi
grāmatu un periodisko izdevumu iegādei.
Finanšu līdzekļu liela daļa (vairāk kā puse no pašvaldību
piešķirtajiem līdzekļiem –56 % ) - iztērēti algām un
sociālā nodokļa nomaksai.
Informācijas tehnoloģiju uzturēšanai izlietoti 37656 lati
( + 6710 lati).
Pārējie izdevumi – 95850 lati( + 29302 lati).
Kapitālie līdzekļi – 48168 lati ( - 65304 lati).

Finansējuma avoti
 Pašvaldību

budžets bija 476924 lati, tas ir
par 124559 latiem vairāk kā 2007.gadā.
 Dotācijas no valsts budžeta bija 35165 lati.
 Maksas pakalpojumi, sponsorējumi un
ziedojumi skaidrā naudā nav bijuši.

Finanšu līdzekļi krājuma
komplektēšanai






2008.gadā krājuma komplektēšanai izlietoti 63565 lati,
lati,
tas ir, par 5075 latiem vairāk kā 2007.gadā. Šajā summā
nav ieskaitīta par VKKF projektu līdzekļiem saņemto
grāmatu vērtība, sponsorējumi, dāvinājumi, u.t.t. tādēļ
visa šī summa ir pašvaldību līdzekļi.
Grāmatu un citu izdevumu iegādei izlietoti 37307 lati –
par 3615 latiem vairāk kā 2007.gadā.
Periodisko izdevumu iegādei izlietoti 26258 lati – par
1460 latiem vairāk kā 2007.gadā.
2008.gadā izmantotie līdzekļi uz 1 lasītāju – 39,36 lati
(2007.gadā – 40,7 lati). Uz vienu lasītāju iegādātas
grāmatas un citi izdevumi par 3,16 latiem (2007.gadā –
2,88 lati), pasūtīti periodiskie izdevumi par 2,23 latiem
(2007.gadā –2,17 lati).

12. Bibliotēkas
publicitāte un darbs ar
sabiedrību

Sabiedrības informēšana par
bibliotēkas funkcijām,
pakalpojumiem


Informācija par jaunumiem bibliotēku darbā regulāri
bija ievietota vietējās avīzēs, paziņojumi par bibliotēku
pasākumiem un izstādēm bija izvietoti bibliotēku
informācijas stendos, kultūras pasākumu biļetenos,
novadu un pilsētu Domēs, pagastu padomēs,
kultūras namos, skolās u.c. Retāk informācija par
bibliotēku aktualitātēm ievietota novada preses
izdevumos. Bijusi arī informācija vietējās televīzijās –
Aizputes TV un „Dzintare”, www.rekurzeme.lv

Bibliotēkas tēla veidošana,
informācijas resursu
popularizēšanas pasākumi




Informācijas resursu un aktuālu notikumu un norišu
popularizēšanai bibliotēkās regulāri iekārtoja tematiskas,
izglītojošas un informatīvas izstādes, jauno grāmatu
izstādes, izstādes, veltītas literātu, aktieru un citu
kultūras un mākslas darbinieku dzīves un darba
jubilejām. Ar jauniem materiāliem papildināja ikmēneša
izstādes par novadniekiem.
Bibliotēkās organizēti literāri un izglītojoši pasākumi.



Reizi nedēļā pašvaldībās notika iestāžu vadītāju
sanāksmes, arī tajās visi dalībnieki ieguva
informāciju par bibliotēku paveikto un
turpmākajiem plāniem.



Pakalpojumu popularizēšanai izveidoti bukleti ar
bibliotēku lietošanas noteikumiem, darba laiku,
adresi, datubāzu izmantošanas iespējām.
Bibliotēku lietotājiem ir pieejami bibliotēku
lietošanas noteikumi un informācija par
piedāvātajiem pakalpojumiem.

Sadarbības tīkls, partneri
 Bibliotēku

sadarbības partneri bija vietējās
pašvaldības, vietējās un kaimiņu pagastos
esošās izglītības iestādes, vietējie
uzņēmēji un zemnieku saimniecības,
kultūras iestādes, interešu klubiņi.

Sabiedrības, bibliotēkas lasītāju
viedokļa izzināšana par
apmierinātību ar bibliotēkas darba
kvalitāti un to rezultāti


Vairākas bibliotēkas – Bunkas, Cīravas, Kalētu pagastu,
Aizputes, Pāvilostas un Grobiņas pilsētu bibliotēkas u.c.
veikušas apmeklētāju aptauju par bibliotēku darbību.
Kalētu pagasta bibliotēka aptauju veikusi ar vietējā
izdevuma „Kalētnieks” starpniecību. Aizputes pilsētas
bibliotēka izstrādāja anketu ’’Bibliotēkas loma kultūras
procesos un pakalpojumu kvalitāte Aizputes pilsētas
bibliotēkā”.


1.

2.



2008. gadā divas aptaujas veikusi Cīravas pagasta
bibliotēka:
Vecāku viedoklis par lasītveicināšanas procesiem
ģimenē un bibliotēkas pakalpojumiem pirmskolas
vecuma bērniem,
Iedzīvotāju viedoklis par bibliotēkas darbības zonas
paplašināšanu un pakalpojumu sniegšanas iespējām
Cīravas pagasta „Dzērveniekos”.
Reizi gadā, parasti februāra beigās,
beigās, iedzīvotāju
sapulcē bibliotēku vadītāji atskaitās iedzīvotājiem par
gada laikā paveikto un plānotajām bibliotēku darba
aktualitātēm. Šajās sapulcēs iedzīvotāji var uzdot
jautājumus, izteikt ierosinājumus bibliotēku darbības
pilnveidošanai.

