
Atzinumi par darbu 
2015. gadā



2015. gada galvenās atziņas un secinājumi

 Iedzīvotāju skaita un kā secininājums
apmeklētāju skaita samazināšanās (sevišķi tas ir
jūtams pagastu bibliotēkās)

 Sadarbība ar dažādām organizācijām dod iespēju 
rīkot kvalitatīvākus pasākumus 



2015. gada jauninājumi

 E-grāmatas (Ludzas bibliotēka)

 no 28 reģiona bibliotēkas 24 patstāvīgi strādā ar ALISI

 Ciblas novada Blontu biblioteka apstiprināja savu logo 

(konkurss, vērtēšanas žūrija)

 Filma «Ko lasa ludzānieši» sadarbībā ar BJC 

videopulciņu 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ylr7zudta4

https://www.youtube.com/watch?v=_Ylr7zudta4


2015. gada problēmas un risinājumi

Blakuspakalpojumi, kas nav atbilstoši
bibliotēkas darba profilam un atņem daudz
laika no profesionālā darba pildīšanas
(Latvenergo, Lattelecom utt.)

VVBIS un 3TD Microsoft Office slikta
kvalitāte



2015. gada novadpētniecības darba kopsavilkums

 Virtuālā novadpētniecības izstāde mājas lapā

 “Latgales vēstnesis” 1935.-1939. “Latgales Ziņas” 1928.-1934. uzzinājām, ka 
Ludzas kapos apglabāts Anglijas karaļu Stjuartu dinastijas pārstāvis

 «Dzīvā grāmata» ar Ludzas novada, Ņukšu pagasta “Aizupmājas“ saimnieci
Ingrīdu Diļevku

 Sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru krājuma “Ludzas igauņu pasakas” 
prezentācija

 Jeļenas Arbuzovas dzejas krājuma izdošana

 Lauderu pagasta bibliotēkas novadpētniecības muzejam atbilstoša aprīkojuma 
iegāde 

 N.Nikulina 3. grāmatas «Встречи и расставания» prezentcija

 Poļu Zinātnes akadēmijas profesora Miroslava Jakovjaka baltkrievu valodas 
pētījumi Zilupē  

 Līdumnieku bibliotēka palīdzēja «Fond 1836» pārstāvjiem izstrādāt maršrutu 
«Apkārt Latvijai pa visu pierobežu», kas ir dāvana Latvijai 100. gadu jubilejā



2016. gada prioritātes 

 Pagastu bibliotēkām, kur ir pabeigta krājumu
rekatoloģizācija, sākt automātisko izsniegšanu

 Lasītāju kluba darba aktivizēšāna un jaunu
locekļu iesaistīšana

 Bibliotēkas krājuma popularizēšana presē,
interneta vietnēs, pasākumos u.c. (grāmatu/preses
apskati)

 Materiāla «Ludzas ielu vēsture» sakārtošana



2015. gada veiksmes stāsts

https://www.youtube.co
m/watch?v=pS1Wio4fDew

https://www.youtube.com/watch?v=pS1Wio4fDew


Paldies par uzmanību

Inta Kušnere

Elita Zirne

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

+ 371 65781194

biblio@ludzasbiblio.lv

www.ludzasbiblio.lv
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