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Jelgavas bibliot ēkas skait ļos

• Las ītāju skaits 
9902 (2010.- 9899 ) +3

• Apmekl ējums 
107287 (2010. - 116185) - 8898107287 (2010. - 116185) - 8898

• Izsniegums
220182 (2010. - 224992) - 4810

• Krājums 
213094 (2010. - 228415) -15321



Novit ātes, svar īgākie 
notikumi

• Visām bibliot ēkām kop īga jauna tipa 
bezmaksas las ītāju  karte



• Dizainera izstr ādāts buklets un 
info lapi ņa



• Bibliot ēkas soci ālajos t īklos –
TWITTER, draugiem.lv, blogi



• Virtu ālas izst ādes

�12 jaunieguvumu, 
�13 tematiskās,
�Maksas abonementa jaunumu

Žurnālu apskati�Žurnālu apskati



• Dāvinājuma - Normunda Re ča 
kolekcijas apstr āde

�Tiešsaistē pieejami digitalizētie materiāli 
par Jelgavu pirms 1950.gada,
�Attēli  - tiešsaistē pieejamas tematiskas 
attēlu grupas  par Jelgavas baznīcām, attēlu grupas  par Jelgavas baznīcām, 
ievērojamām vietām. Darbs pie tā turpinās



• Citas aktivit ātes:
• Iesaistīšanās nodarbinātības veicināšanas 

pasākumos pilsētā – prakses vietas 
datoroperatoriem, 100 latu stipendiātiem 
un bezdarbniekiem

• Dalība AKKA/LAA pētījumā  (14551• Dalība AKKA/LAA pētījumā  (14551
grāmatu izsniegšanas vēsture)

• Jaunas datortehnikas iegāde 
(13 sistēmbloki, 8 monitori)



Jelgavas un Ozolnieku 
novadu bibliot ēkas

Noslēgti līgumi ar abiem novadiem

�Galvenie darba rādītāji abos novados kopā:
Las ītāju skaits - 8735 (2010. - 8726)
Apmekl ējums - 140491 (2010. - 142122)
Izsniegums - 204122 (2010. - 221810)
Krājums - 160823 (2010. - 159583)



Nozīmīgākais 2011. gad ā
• 5 Jelgavas novada bibliotēkās notiek 

automatizēta lietotāju apkalpošana
• 18 Jelgavas novada pagastu bibliot ēku 

krājums pilnībā ievadīts Jelgavas ZB 
elektroniskajā kopkatalogāelektroniskajā kopkatalogā

• Ozolnieku novada bibliot ēka veido savu 
kopkatalogu

• Jelgavas ZB elektroniskajā kopkatalogā
paliek Ozolnieku vidusskola un 
1 pagasta bibliot ēka



Skolu bibliot ēkas

• Ar IIS Alise str ādā
� 16 pilsētas skolu bibliotēkas (no 17)
� 14 novadu skolu bibliotēkas (no 19) 

Zemgales Reģiona kompetenču � Zemgales Reģiona kompetenču 
attīstības centra Metodiskā bibliotēka

• Skolu bibliotek āru apm ācības mācību 
klasē, kop īgi semin āri



2011. gads bild ēs!2011. gads bild ēs!




































































































































