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� UZDEVUMI
� PRIORITĀTES



Krājuma kvalit ātes uzlabošanas 
pasākumi

� Komplektēšanas koncepcijas (2011.-2015) 
izvērtēšana.
Krājuma veidošanas vadlīniju precizēšana.� Krājuma veidošanas vadlīniju precizēšana.

� Krājuma dziļuma izpēte, izmantojot 
CONSPECTUS metodi.



Bibliot ēkas pakalpojumu att īst ība

Sniegto pakalpojumu pieejamības un 
kvalitātes uzlabošana, sekmējot brīvpieejas 
nodrošināšanu lasītavu krājumiem:nodrošināšanu lasītavu krājumiem:

� Vispārīgo zinātņu lasītāvā maksimāli 
iespējami pieprasītākā nozaru literatūra 
izvietota brīvpieejas zonā,

� Abonementā - ērtāks iekārtojums.



Izgl ītots bibliotek ārs - neaizvietojams 
las ītāju pal īgs

� Piedalīšanas apmācībās, semināros, kursos, 
vasaras nometnēs, pieredzes apmaiņas 
braucienos.braucienos.



2012.g. apr īļa  semin ārs bibliotek āriem



Bibliotek āru iesaist īšanās aktivit ātēs



Inta Virbule (LNB) – Nozares  
terminolo ģijas jaut ājumi 



Jana Dreimane(LNB) – 1.lekcija cikl ā 
par Latvijas bibliot ēku vēsturi



Ieva Kalni ņa – bier ības “B ērni – b ērniem” 
vad ītāja st āsta par Pasaku projekta 
realiz āciju



Marlēna Kapitonova iepaz īstina ar 
jaunumiem LCZB m ājas lap ā



Kurzemes re ģiona bibliotek āru novadp ētniec ības 
vasaras nometne N īcas novada V ērbe ļnieos “Bet 
neaizmirstiet pa burzmu iekopt sev ī Kurzemi”              
(Māris Čaklais)



VĒRBEĻNIEKI



Vilnis Vitkovskis 
“Liep āja un liep ājnieki”



Lelde V īksna 
“Kult ūras mugursoma – t ās tilpums un 

saturs”



Ekskursija - Liep āja, Karosta, Grobi ņa



Bibliot ēkas apskate



Grobi ņas bibliot ēkas apskate



Zentas Mauri ņas muzejs Grobi ņā



Karosta – Oskara Kaplaka tilts



Vakara savies īgā daļa



Novadp ētniec ības darba aktualit ātes



Silvija Tretjakova
Edgars L āms



Nometnes dal ībnieki - kopbilde



Ikgadējā Kurzemes bibliotek āru 
konference



Voldem āra Caunes balvas laure āti



REZULTAT ĪVIE RĀDĪTĀJI

� Lietotāju skaits          14 571          +209
� Apmeklējums          243 551     - 14 288� Apmeklējums          243 551     - 14 288
� Izsniegums              407 861      - 2 580



IEMESLI

� Galveno rādītāju izmaiņas skaidrojams ar demogrāfisko 
situāciju un iedzīvotāju skaita izmaiņām Liepājā, kā arī 
iedzīvotāju mazaktīvās daļas pieaugumu, ko sekmē bezdarbs, iedzīvotāju mazaktīvās daļas pieaugumu, ko sekmē bezdarbs, 
novecošanās, intereses trūkums vai arī aizņemtība darbā un 
mācībās. Samazinājies studentu un skolēnu skaits visās 
kategorijās – elektroniskie informācijas resursi apsteiguši 
tradicionālos un kļuvuši noteicošie skolēnu ikdienā. Strādājošo, 
nestrādājošo un pensionāru kategorijās lietotāju skaits turpina 
augt – tas izskaidrojams gan ar preses dārdzību, gan ar 
augstajām grāmatu cenām. Bezdarbnieki jaunākajos 
sludinājumos meklē darba piedāvājumus, savukārt sociālo 
namu iemītnieki lasītavu ziemā izmanto kā dienas patversmi. 



Uzlabojumi LCZB

� Siltummezgla automātiskās regulēšanas 
sistēmas uzstādīšana LCZB galvenajā ēkā 
un “Zaļās birzs” filiālbibliotēkā;un “Zaļās birzs” filiālbibliotēkā;

� 32 radiatoru regulatoru uzstādīšana, lai 
nodrošinātu izlīdzinātu  siltumpadeves 
plūsmu;

� LCZB galvenās ieejas vējtvera durvju 
nomaiņa;



Uzlabojumi LCZB

� 52 Jauni krēsli abās lasītavās;
� LCZB 2. un 3.stāva ugunsdrošības 

signalizācijas renovācija;signalizācijas renovācija;
� Pašvaldība nopērk filiālbibliotēkas “LIBRIS” 

paplašināšanai jaunas blakus esošas telpas. 



Veiksmes st āsts – inovat īvs 
pakalpojums m ērķgrupai

� Bērnu bibliotēkas „Vecliep ājas Rūķis” un lasītāju kopīgi 
izveidotā grāmata „Sērfo droši kop ā ar Rūķi Rūdi” – Net –
Safe Latvia konkursā „Atklāsim digitālo pasauli kopā…un 
droši!”.
sarunas par drošību internetā;� sarunas par drošību internetā;

� lasītāju attieksme pret drošību internetā;
� bibliotekāra ieteikumi drošai interneta lietošanai;
� kopīgs darbs pie grāmatas: zīmēšana, tekstu rakstīšana, 

rediģēšana, utt.;
� radošs kopdarbs;
� uzskates materiāls turpmākam bibliotēkas darbam;
� aktīvāko apbalvošana Liepājas dzimšanas dienas laikā 



Veiksmes st āsts – inovat īvs 
pakalpojums m ērķgrupai



Veiksmes st āsts – inovat īvs 
pakalpojums m ērķgrupai

� Las ītāju klubi ņš bibliot ēkā „Varav īksne”
� Mērķis - radīt bērnos interesi par grāmatām.
� Dalībnieki – 16 bibliotēkas lasītāji, 1.-6.klases skolēni. 

Tikšanās – reizi mēnesī.� Tikšanās – reizi mēnesī.
� Nodarbību tematika:
� grāmatu rašanās vēsture;
� grāmatu ilustrācijas;
� ekskursija uz LCZB Krātuvi;
� ilustrāciju zīmēšana M.Laukmanes dzejoļiem kopā ar 

mākslinieci Kristīni Beķeri-Brīvkalni;
� grāmatu kolekcijas u.c.



Veiksmes st āsts – inovat īvs 
pakalpojums m ērķgrupai – Las ītāju 
klubi ņš fili ālbibliot ēkā “Varav īksne”



Efekt īvas sadarb ības piem ērs

� Sadarbības projekts „Br īvpr ātīgie pasaku populariz ētāji”
� Mērķis: kamišibai (kami – papīrs/ šibai – teātris, japāņu valodā) attēlu teātra izveide   
� bibliotēkai, pirmskolas un sākumskolas bērnu lasīšanas veicināšanas pasākumiem
� Sadarbības partneri:
� bibliotēka „Libris”;bibliotēka „Libris”;
� Liepājas 8.vidusskolas skolēni un skolotāji Jānis Rudzītis un Anželika Vilsone;
� Liepājas pilsētas domes eksperte NVO un sabiedrības integrācijas jautājumos.
� Ieguvumi: 
� kamišibai attēlu teātris bibliotēkai,
� jauna bibliotēkas sadarbība ar lasītājiem,
� komandas un sadarbības pieredze jauniešiem;
� jaunas zināšanas par brīvprātīgo darbu,
� piedalīšanās konkursa „Brīvprātīgais 2012”,
� labs darbs, prieks par padarīto.



Sadarb ības projekts - “Br īvpr ātīgie 
pasaku populariz ētāji”



Veiksmes st āsts – inovat īvs 
pakalpojums m ērķgrupai –

Datorapm ācība senioriem 2.gads



Nepieciešam ā metodisk ā pal īdzība 
darbā ar bērniem un jauniešiem

.
� saskarsmes psiholoģija darbā ar bērniem un 

jauniešiem,jauniešiem,
� sadarbības ar vecākiem veicināšana un viņu 

iesaistīšana lasīšanas veicināšanā 



Liepājas Centr ālā zinātnisk ā bibliot ēka

� PALDIES !

� Ilga Erba – ilgae@liepajasczb.lv
� Tālr. 634 24570; 29691977


