Krāslavas reģiona
bibliotēku informācija
par 2015.gadu

Apaļā galda diskusijai
2016.gada 7.martā

2015.Gada atziņas un secinājumi
•

Prioritāte – lasītājs, izprotot viņa vēlmes un izpildot pieprasījumus. Tas veicina lasīšanu.

•

Bērnu un jauniešu kā lietotāju iesaistīšana lasītveicināšanas programmās ,bibliotekāra lomas palielinājums
savstarpējo kontaktu veidošana ar izglītības iestādēm un vecākiem,

•

Demogrāfiskā situācija, iedzīvotāju skaita samazinājums ietekmē bibliotēkas pakalpojumu lietotāju skaitu ,

•

Bibliotēka - vieta radošo interešu veidošanai, izpausmei, stiprināšanai,

•

Bibliotekāri - uz klientu apkalpošanu orientēts personāls , personība, kas veido savas iestādes seju ( 3 Dagdas novada bibliotekāri ieguva « Dagdas novada gada cilvēks» , 1 Krāslavas NCB darbinieks Krāslavas novada domes pateicību )

•

Zema skolu bibliotēku aktivitāte iesaistīties valsts vienotajā bibliotēku sistēmā (ALISE)- veidojot kopēju
elektronisko kopkatalogu

Jauninājumi
•

Reklāma sociālajā tīklā – KNCB/facebook.com ,

•

projekta “ Publisko interneta punktu attīstība Krāslavas un Dagdas novados “ iegūti:
-12 datori un 6 multifunkcionālas iekārtas
-21 dators un 5 multifunkcionālās iekārtas

•

Bibliotēkā esošo E-resursu popularizācija skolās,

•

Labdarības akcijas veco ļaužu pansionātā « Priedes» un bērnu sociālās rehabilitācijas centrā « Mūsmājas»

•

vingrošanas nodarbības pēc ķīniešu vingrošanas tehnikas Cigun metodēm,

•

Ēnu dienas Dagdas pilsētas un Indras pagasta bibliotēkā,

•

Jaunu klubiņu veidošanās,

•

Diģitāla diska « Eiropas tautu virtuve» izdošana ( Projekta « Europe Direct Austrumlatgalē» ietvaros),

•

Tējas dzeršanas pēcpusdienas Ezerniekos, Ģimeņu diena Krāslavas bibliotēkā

Problēmas un risinājumi
• Finansējuma jautājumi bibliotēku pilnvērtīgam darbam,
• Bērnu un skolēnu skaita samazināšanās pagastu bibliotēkās slēgto skolu dēļ,
• Sabiedrības struktūras izmaiņas ( emigrācija, vietējās sabiedrības novecošanās u.c.) un ar to saistīto
bibliotēku eksistences un darba procesu izmaiņas,
•

Nolietota un novecojusi datortehnika atsevišķās bibliotēkās, jaunu iespēju meklēšana atjaunošanai,

• Bibliotēku darbinieku profesionālās izglītības iegūšana

Novadpētniecības darbs
• Novadpētniecības darbs – piederības sajūtas radīšana savam novadam,
• Daudzveidīgu darba metožu izmantošana novadpētniecības popularizācijai:
• Novadpētnieciska rakstura izstādes,
• Talkas jauniešiem kultūtvēsturisko objektu sakopšanā,
• ekskursijas pa apkaimi,
• nodarbības skolēnu un jauniešu grupām,
• tematiskie pasākumi

Veiksmes stāsti
 «Senioru dzīves skola» - Krāslavas NCB
 Kalendāra 2016. gadam « Sakoptākais īpašums» izdošanaAulejas pagasta bibliotēka
 Sieviešu klubiņa “ Veiksme” atklāšana Konstantinovas pagasta bibliotēkā
 Pēcpusdiena senioriem Robežnieku pagasta bibliotēkā « No atmiņu apcirkņiem»

2016.gada prioritātes
• Dagdas novada 11 bibliotēku akreditācija,
• Tradicionālo bibliotēkas pakalpojumu tālāka attīstība , jaunu darba formu meklējumi , lai iesaistītu tos
apmeklētājus, kas nav bibliotēkas klienti, -īpaši jauniešus, pašiem piedāvājot organizēt pasākumus,
• Lasīšanas tradīciju stiprināšana bērniem , iesaistot ģimenes,
• Datu bāzes « Krāslavas notikumu hronika» izveide , attālinātas pieejas nodrošināšana,
• Novadpētniecības konferences organizācija,
• Vietējā kultūras mantojuma saglabāšana, cilvēku atmiņu un notikumu iemūžināšana, diģitalizējot esošos
materiālus,
• Novada centrālās bibliotēkas tālāka infrastruktūras attīstība, remonts un labiekārtošana
• Atbalsts mūžizglītībai, kopīgu projektu īstenošana ar biedrību « Pieci airi» , sadarbība ar kultūras
biedrībām,

Izdomas bagātu un darbīgu
2016.gadu!

