
Informācija par Krāslavas reģiona 
bibliotēku darbību 2017.gadā

Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijai 2018.gada 21. martā 
LNB



2017. gada 
vērtējums, 

galvenās atziņas 
un secinājumi

 Stabils un notikumiem bagāts bibliotēku darbības gads , ar  tendenci 
samazināties galvenajiem darba rādītājiem  publiskajās bibliotēkās,

 Bibliotēkas – pēdējie saskarsmes punkti cilvēkiem un kultūrai,

 Bibliotēkas jubilejas gads, kuras rezultāta izveidotas videofilmas par 
bibliotēkas vēsturi un šodienu,

 2 Atzinības Raksti bibliotēkai « Par radošu pieeju darbam kultūras vērtību 
saglabāšanā un izmantošana, par aktīvu darbību novada kultūrizglītības 
jomā» un « Ilggadēju un profesionālu Dagdas novada publisko bibliotēku 
darbības koordināciju, metodisko vadību un konsultatīvo palīdzību»

 Krāslavas novada « Gada novadnieks» - centrālās bibliotēkas darbinieks

 Aktualizēta un  pilnveidota bibliotēkas mājas lapa,

 Akreditētas 10 Krāslavas novada pagastu bibliotēkas,



Jauninājumi, 
sasniegumi, 
gada mirklis

• Bērnu vasaras piedzīvojumu osta « Creative and English» 

• Jauniešu istabas iekārtošana,

• Uzvara  apvienības «Sabiedrība ar dvēseli Latvija» rīkotajā projektu 
konkursā Ādažos « Jauniešu istabas iekārtošana Krāslavas NCB»,

• Filmu fragmentu iegāde novadpētniecības krājumam,

• Novadpētniecības datu bāzes « Krāslavas vēsture kalendāra formātā»

• 7 projektu realizācija,

• Bibliotēkas 70.gadu jubileja

• Metodiķa štata vienības ieviešana



Jauniešu istaba centrālajā bibliotēkā



Bibliotēkas 70.jubilejas pasākumi



Vasaras piedzīvojumu osta « Creative and English» 



2017.gada 
problēmas 

un 
risinājumi

• Strauja iedzīvotāju skaita samazināšanās, skolu slēgšana, 
sabiedrības struktūras izmaiņas,

• Bibliotēku optimizācija, kā pašvaldības iestāžu pastāvēšana,

• Nepietiekams finansējums pašvaldību publisko bibliotēku 
uzturēšanai un atalgojums darbiniekiem,

• Desocializēti klienti bibliotēkās,

• Radošu darbinieku trūkums



Bibliotēka ANO 
mērķu 

sasniegšanā

• Apmācību semināri “Inovācijas un radošums Latvijas un ES 
ekonomikas attīstībai , „”Par migrāciju, emigrāciju  ES valstīs 
un mediju ietekmi uz šiem  procesiem” , Latvija nākotnes
Eiropā”.,

• Kultūras mantojuma saglabāšana  

• Novadnieku devuma popularizēšana,

• Datu bāzes « Krāslavas vēsture kalendāra formātā» izveide,

• Seno amatu un arodu apzināšana un  izplatīšana    

• Senioru skolas , jauno māmiņu kluba darbības,

• Bibliotēka kā satikšanās telpa jauniešiem ,bērniem

• Veselīga dzīves veida popularizācija ar « Veselības skolas»  
nodarbībām              





Noslēgumā

Bibliotēku ietekmi uz laukos dzīvojošās
sabiedrības daļas dzīves kvalitāti nav
iespējams izmērīt konkrētos skaitļos.
Optimizācijas mērķis ir uzlabot
pakalpojumu un dzīves kvalitāti.

A.Jundze


