
Cēsu Centrālā bibliotēka
2015. gadā



Galvenā atziņa
Cilvēkus piesaista mūsdienīga bibliotēka plašās, gaišās 
telpās

• reģistrēto lasītāju skaits gadā pieaudzis par 899                  
(no tiem 581 – līdz 18 g. v.)

• gadā uzņemtas 242 ekskursantu grupas ar 4380
dalībniekiem

• dienas vidējais apmeklētāju skaits 240
• bibliotēka pilsētā ieņem nozīmīgu vietu kā kultūras iestāde 

(telpu izmantošana, delegācijas, lepnums)



Jauninājumi
Ēka, telpas, piedāvājums

• mūsdienīgas bibliotēkas telpas un aprīkojums
• labs bibliotēkas  krājums
• attīstību veicinošs pašvaldības finansējums bibliotēkai
• darba laiks trešdienās 10.00 – 20.00
• mākslas darbu izstādes visa gada garumā
• grāmatu nodošanas kaste
• spēles bērniem un jauniešiem
• kafijas automāts
• zīdaiņu pārtinamais galds
• grāmatu vākotājs
• izveidota  jauna mājas lapa ar responsīvo dizainu
• darbinieku skaits samazinās – slodze pieaug



Grāmatu vākotājs



Zīdaiņu pārtinamais galds



Novadpētniecība

• Tiek pilnībā atjaunota un pārveidota 
novadpētniecības sadaļa jaunajā bibliotēkas  
mājas lapā

• Pagastu bibliotēku darbinieki sāk ievadīt datus par 
saviem novadiem  CB Novadpētniecības datu bāzē



Problēmas
• Trūkst pasākumu zāles

Risinājums : projekta 2. posms – piebūve

• Troksnis 2. stāvā
Risinājums : stikla sienas izbūve starp lasītavu un Bērnu 
apkalpošanas nodaļu

• Bomži nenāk, nāk jaunieši, kuri nekur nemācās un 
nestrādā, dzīvo bibliotēkā



Veiksmes stāsti
«Bērnu rīti» Bērnu apkalpošanas nodaļā

• 1 x mēnesī sestdienās
• katram pasākumam – sava tēma 
• liels apmeklētāju skaits

«Aklais randiņš ar grāmatu» Pieaugušo apkalpošanas 
nodaļā



Bērnu rīts «Vinnija Pūka dzimšanas diena»



Bērnu rīts «Zem Lielā Rūķa mices»



Bērnu rīts «Arī mēs varam tā!» 



Aklais randiņš ar grāmatu



2016. gada prioritātes
Novadpētniecības darbs

• turpināt pagastu bibliotēku darbinieku apmācības
• novadpētniecības sadaļas izveide bibliotēkas mājas lapā
• retrospektīvā novadpētniecības materiālu ievadīšana 

novadpētniecības datu bāzē no apkopotajām novadpētniecības 
materiālu mapēm

• filmu vakari bibliotēkā - par Cēsīm un cēsniekiem ( šogad Cēsīm –
810! )

Pilnveidot darbu ar lasītājiem
• lasītāju klubiņš, radošās darbnīcas, minamās  ceturtdienas u.tml.
• iedzīvotāju apkalpošana mājās
• iedzīvotāju apmācības ( interneta ABC, datu bāzu izmantošana, 

e-grāmatas u.c.)



Paldies par uzmanību!

Prezentāciju sagatavoja 
Natālija Krama
Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore

2016. g. marts
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