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Dagdas pilsētas bibliotēkas jauno telpu atklāšana,
Dagdas bērnu bibliotēkas pārcelšanās uz jaunām telpām,
6 Dagdas novada bibliotēku akreditācija,
Krāslavas NCB kā reģiona galvenās bibliotēkas 
pastāvēšana,
Reģionālās reformas rezultātā 3 bibliotēku nodošana 
Aglonas novadam,
Pagastu bibliotēku infrastruktūras sakārtošana

Svarīgākie notikumi bibliotēku dzīvē:



Dagdas novada jaunā bibliotēka



Telpas iekšpusē



Krāslavas novada Kaplavas pagasta bibliotēkā



Akreditācijas  momenti



Bibliotēku motto 2009.gadā:

Neskatoties uz krīzi – daudzveidīgs pakalpojumu, resursu 
piedāvājums izglītības, informācijas un personības 

pilnveides vajadzībām,
jo bibliotēka ir publiskā vieta, kas pieejama visiem un 
bibliotekāri ir kvalificēts, atsaucīgs un aktīvs personāls.



2009.gads statistikas spogulī
Krāslavas NCB

Pozīcija
Bez filiālēm Ar filiālēm

2008. 2009. 2008. 2009.

Lasītāju skaits 2372 2394 3594 3378

Apmeklējumu skaits 67407 71602 88337 93339

Izsniegumu skaits 112953 120256 147981 149636



Bibliotēku darba  kvalitatīvie  rādītāji
Krāslavas un Dagdas novados

Uz katru  Krāslavas novada iedzīvotāju 8 iespiedvienības,
Dagdas novada  - 11 iespiedvienības;

32% Krāslavas novada iedzīvotāju ir bibliotēku apmeklētāji,
40% Dagdas novada iedzīvotāju ir bibliotēku apmeklētāji;
Katrs Krāslavas novada apmeklētājs bibliotēkā pabijis 25 reizes,

Dagdas – 20 reizes;
Katrs Krāslavas novada lasītājs līdznešanai paņēmis 39 izdevumus,  

Dagdas – 32 izdevumus;
Krājuma apgrozība Krāslavas un Dagdas ir 1,0 ; Krāslavas NCB – 2,4,

Dagdas bibliotēkā – 2,1;
Krājuma iegādei uz vienu Krāslavas novada iedzīvotāju 0,31 Ls,

Dagdas novadā – 0,39 Ls;
Uz vienu lasītāju Krāslavas novadā – 1,08 Ls, Dagdas novadā – 0,94 Ls



Krājuma attīstības dinamika novados:

Pozīcija

Krāslavas novads Dagdas novads

2009. 2008. Dinamika 2009. 2008. Dinamika

Ienācis 8350 9029 -679 4962 6729 -1767

Izslēgts 32664 24892 +7772 21175 20868 +307

Fonda stāvoklis 161466 185780 -24314 104973 119187 -14214



Krājuma iegādes avoti:

KKF
25%

Grāmatu
svētki

7%

Partiju
ziedojumi

18%

Pašvaldības
18%

Dāvinājumi 
39%

Avoti



Lasītāju sastāvs

Krāslavas NCB

Bezdarbnieki
32%

Pensionāri
14%

Strādājošie
24%

Skolēni un studenti
29%



Bibliotēku infrastruktūra

13 bibliotēkās uzlabota infrastruktūra

6 bibliotēkās remonts
4 bibliotēkās
telpu maiņa

3 bibliotēkās telpu 
paplašināšana

un remonts

Dagdas bērnu

Indras pagasta

Piedrujas pagasta

Ķepovas pagasta

Kalniešu pagasta

Kombuļu pagasta

Šķaunes pagasta

Svariņu pagasta

Bērziņu pagasta

Izvaltas pagasta

Augstkalne b-ka
Ūdrišu pagasta

Kaplavas pagasta

Konstantinovas pagasta



Finansiālais vērtējums

Vidējais pagasta bibliotēkas budžets – 5116 Ls, mazākais no tiem 2055 Ls
2008.gadā - 7332 Ls, mazākais  - 3043 Ls

Vidējais atalgojums 2009.gadā darbiniekiem mēnesī Dagdas novadā – 240 Ls
Krāslavas novadā  - 181 Ls

2008.gadā kopā ar tehnisko personālu – 335 Ls

Budžeta samazinājums bibliotēkām kopumā reģionā par 36%, no 
314 tūkstošiem uz 202 tūkstošiem



Budžeta sadalījums procentuāli

Krāslavas nov.         Dagdas nov.

Darba alga                                        59                             56
Nodokļi                                            14                             13
Krājuma iegāde                                  5                              4
Pakalpojumi                                     13                             18
Informācijas tehnoloģijas                  9                               9



Krīzes iespaids uz bibliotēku:

Nelielais finansējums veicinājis bibliotekāru aktivitāti un 
izdomu:

Apzinātas cilvēku vajadzības,
Iesaistīti lasītāji bibliotēkas veidošanā,
Pozitīva citu cilvēku pieredzes pārmantojamība,
Jaunu pakalpojumu ieviešana,
Lasītprieka veicināšana jaunākā vecuma bērniem,
Psiholoģiskā atbalsta sniegšana,
Sadarbība bibliotēku starpā.



Krāslavas novada Kombuļu pagasta bibliotēka



Jēkabpils rajona bibliotēkās, Dagdas novada bibliotēkā un Krāslavas KNCB
Labas pieredzes prakse



Mirkļi no bibliotēku dzīves
Grāmatu svētki Izvaltā



j

Ieskats Krāslavas KNCB pasākumos



Neļauj krīzei laupīt dzīvesprieku



Jaunas iespējas, jauni izaicinājumi



Diģitālā diska prezentācija



Bibliotēkas darbinieku radošais devums



2010 gada prognozes

Krāslavas NCB budžeta palielinājums par 23 %,
Bērnu literatūras nodaļas pārvietošana uz galveno ēku,
Krāslavas novada bibliotēku akreditācija,
Reģiona bibliotēkas funkciju veikšana,
Iedzīvotāju apmācība elektronisko resursu izmantošanā,
Dažādas bibliotēkas aktivitātes, akciju, pasākumu veidošana



Novēlējums mums visiem

Neļausim nevienam bibliotēkas pārvērst bēdu ielejās. Noskaņosim sevi 
gaišākām domām un darbiem, meklējot un atrodot ko labu, skaistu un 
noderīgu!

Neļausim politikas, banku, savtīgu interešu un dīvainu uzvalciņu kņadai 
iznīcināt patiesas vērtības un cilvēcisku darbu!

Bibliotēka arvien lielākai sabiedrības daļai ir gaismas sala, kur

rodams dvēseliskais spēks, cerība, garīgs un emocionāls patvērums.
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