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1. Talsu Galvenās bibliotēkas un reģiona bibliotēku raksturojums
•

Īss situācijas apraksts:
 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums
Talsu novada platība aizņem 1763 km2, un to apdzīvo 31294 iedzīvotāji. Talsu novadā
ietilpst Talsu, Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētas, kā arī Ārlavas, Abavas, Balgales,
Ģibuļu, Īves, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Valdgales, Vandzenes un
Virbu pagasti. Novadā ir 25 publiskās pašvaldību bibliotēkas.
Dundagas novads ir izveidots, apvienojot Dundagas un Kolkas pagastus. Novada platība ir
674 km2, un to apdzīvo 4221 iedzīvotājs. Dundagas novadā darbojas Dundagas novada Centrālā
bibliotēka, Kaļķu, Vīdāles, Kolkas pagasta un Kolkas pagasta Mazirbes bibliotēkas.
Mērsraga novads atrodas Ziemeļkurzemes ZA daļā, un tas ir viens no lielākajiem
zvejniekciematiem bijušajā Talsu rajona teritorijā. Novada centrs Mērsrags atrodas 41 km
attālumā no lielākās tuvākajā apkaimē atrodošās pilsētas (Talsiem) un 98 km no Rīgas.
Mērsraga novada teritorijā ir 2 ciemi (Upesgrīva un Mērsrags), un tā teritorija robežojas ar
Rojas novadu, Talsu novadu, Tukuma novadu, un Engures novadu. Mērsraga novada platība ir
109 km2 un to apdzīvo 1676 iedzīvotāji. Mērsraga novadā darbojas viena publiskā pašvaldības
bibliotēka.
Rojas novads atrodas Rīgas līča piekrastē. Novada platība ir 200,5 km2, un to apdzīvo 3986
iedzīvotāji. Lielākās apdzīvotās vietas ir Roja (novada centrs), Rude, Kaltene, Melnsils, Ģipka
un Valgalciems. Rojas novadā darbojas 2 publiskās pašvaldības bibliotēkas, Rojas novada
bibliotēka un Rojas novada Kaltenes bibliotēka.

Talsu reģiona iedzīvotājiem bibliotekāros pakalpojumus nodrošina 33 Talsu, Dundagas, Mērsraga,
Rojas novadu pašvaldību publiskās bibliotēkas.
Talsu novadā - 25 bibliotēkas, Dundagas novadā – 5 bibliotēkas, Mērsraga novadā – 1 bibliotēka,
Rojas novadā – 2 bibliotēkas.
Ārējie apkalpošanas punkti -6:
2 – Talsu Galvenā bibliotēka
1 - Talsu novada Lībagu bibliotēka
1 – Talsu novada Valdemārpils pilsētas bibliotēka
1 – Talsu novada Lubes bibliotēka
1 – Mērsraga novada bibliotēka
Reģiona izglītības iestāžu bibliotēku skaits - 20
•
•

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas.
Bibliotēku akreditācija: 2016. gadā notika Talsu Galvenās bibliotēkas akreditācija. LR Kultūras
ministrijas Akreditācijas komisijas atzinums – akreditāciju atlikt uz 1 gadu.
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2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” Talsu Galvenā bibliotēka
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2014
208987
205144
3843
797

2015
211754
207277
4477
3623
150

3046

704

2016
222958
218297
4661
4661

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” Talsu Galvenā bibliotēka
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2014
208987
137779
13559

2015
211754
143425
13873

2016
222958
147035
14863

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” Talsu reģions
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2014
878508
867573
10935
3034
140
638
7123

2015
884825
873175
11677
5968
290
638
4781

2016
946390
939523
7137
7137

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” Talsu reģions
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2014
878508
505436
93219

2015
884825
515682
93120

2016
946390
568339
101764

Finansējuma atbilstība bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai – pamatos nodrošina bibliotēkas
pamatfunkciju veikšanu.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
•

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
Ir apstiprināts un piešķirts finansējums Talsu Galvenās bibliotēkas telpu pārbūvei.
Finansējuma avots - Emisijas kvotu izsolīšanas instruments.
Projekta konkurss - atklātais konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema
enerģijas patēriņa ēkās” nolikums.
Projekta pieteikums - “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā
Brīvības ielā 17A, Talsos”.
Projekta kopējās izmaksas 2 746 273,43 EUR.
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir 1 439 369.55 EUR.
Talsu novada pašvaldības finansējums 1 306 903.88 EUR.
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Atskaites gadā ēku rekonstrukcijas darbi un remontdarbi nav veikti.
•

Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
Uz jaunām telpām pārcelta Dundagas novada Kaļķu bibliotēka. Bibliotēka izvietota
daudzdzīvokļu mājas 1. stāva divistabu dzīvoklī, kurš remonta laikā jau tika pielāgots
bibliotēkas vajadzībām. Telpu remonts notika sadarbojoties Dundagas novada pašvaldībai ar
privāto partnerību.

• Jaunu ēku būvniecība
Jaunu ēku būvniecība netika plānota un nav notikusi.
• IKT nodrošinājums:
“Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” Talsu Galvenā bibliotēka
Datori
Plānie klienti
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

Darbiniekiem
(skaits)
18

Lietotājiem
(skaits)
13

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
Apmierinošs

4

Labs

3

Teicams

2

Apmierinošs

1

Labs

Piezīmes

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” Talsu reģions
Datori
Plānie klienti
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

Darbiniekiem
(skaits)
76

Lietotājiem
(skaits)
224

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
Apmierinošs, notiek pakāpeniska
nomaiņa

61

Notiek pakāpeniska nomaiņa

40

13

Notiek pakāpeniska nomaiņa
Notiek pakāpeniska nomaiņa

14

Notiek pakāpeniska nomaiņa

Piezīmes

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā.
Notiek pakāpeniska novecojušās datortehnikas, printeru un citu iekārtu nomaiņa.
2016. gadā reģiona bibliotēkās iegādāti:
9 datori;
6 multifunkcionālās iekārtas;
14 termoprinteri čeku izdrukai.
Dundagas novada Kaļku bibliotēkai par pašvaldības līdzekļiem – 3318 eiro iepirka jaunu
bibliotēkas aprīkojumu – plauktus, galdus, skapjus uc.
Dundagas novada Centrālā bibliotēka iegādājās žurnālu stendus un plauktus par 2160 eiro.
Talsu novada Īves bibliotēkā iegādājās jaunu periodikas plauktu un 6 krēslus.
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Talsu novada Valdemārpils bibliotēkai pašvaldība piešķīra finansējumu 1508 eiro 2 lasītavas galdu,
12 krēslu, 2 pufu iegādei.
Talsu Galvenā bibliotēka atjaunoja un papildināja bibliotekāro aprīkojumu:
5 lasītavas galdi;
4 abonementa plaukti;
2 biroja krēsli;
2 dubultkrēsli-dīvāni, mēbeles kopsummā par 1747 eiro.

4. Personāls
•

Personāla raksturojums
Bibliotekāro darbinieku kopskaits reģionā – 70
No tiem uz pilnu slodzi – 62
Uz 0,5 slodzi – 8
Ar bibliotekāro augstāko izglītību – 11
Ar 1 līmeņa profesionālo izglītību – 5
Ar vidējo profesionālo izglītību – 20
Ar citu augstāko izglītību – 13
Ar citu 1 līmeņa – 5
Ar citu profesionālo izglītību – 6
Ar vidējo izglītību – 10
1 darbinieks mācās Latvijas Kultūras koledžā.
Izmaiņas personāla sastāvā nav notikušas.
•

Apbalvojumi un pateicības
Nominācija par 2015. gadu “Gada bibliotēka” saņēma 2016. gada februārī Talsu novada
Pastendes bibliotēka.
2016.gadā Talsu novada domes Goda rakstu saņēma Valdemārpils bibliotēkas bibliotekāre
Līga Kārkle un bērnu nodaļas vadītāja Līga Bērziņa.

•

Finansējums personāla attīstībai, profesionālo zināšanu pilnveidei tiek plānots Talsu
Galvenās bibliotēkas budžetā.
Dundagas novada Centrālā bibliotēka saņem līdzekļus no pašvaldības sava novada bibliotēku
darbinieku darba pieredzes braucieniem uz citu reģionu bibliotēkām.
Talsu Galvenā bibliotēka 2016. gadā izlietojusi 1553 eiro kā finansējumu reģiona bibliotēku
darbinieku profesionālai pilnveidei.

•

Problēmas un to risinājumi personāla jomā
Problēmas būs sakarā ar darbinieku novecošanos un paredzamajām prasībām bibliotēku
darbinieku izglītības jomā.
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
•

Galvenie rādītāji (lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.):
“Bibliotēkas pamatrādītāji” Talsu Galvenā bibliotēka
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz. skaita
apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

% salīdzinot ar
iepr. gadu

2014
3453
363
34269
1257
5737

2015
2703
344
31576
1291
9914
30883

2016
3079
371
29664
780
13301
38245

214829
84527
108174
2104
46

175520
82625
84754
899
41

172798
90157
82494
151
44

-25%; -2%
-2%; +9%
-28%; -3%
-234%; -595%
-5%; +3%

10545

10377

10147

-1,6%; -1,4%

-27%; +14%
-6%; +8%
-8%; -6%
-3%; -62%
+73%; +28%
+28%

“Bibliotēkas pamatrādītāji” Talsu reģions
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz. skaita
apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

•

% salīdzinot ar
iepr. gadu

2014
15107
4669
276540
103448
8025

2015
14419
4678
262452
93726
32949

2016
14691
4453
246132
84119
16258
38245

704909
361670
312515
124358
35

650771
342913
284536
116689
34

616471
334728
268345
96200
36

-8,3%; -5,6%
-5,5%; -2,4%
-9,8%; -6%
-6,6%; -21,3%
-1%; +2%

42722

42135

41177

-1,4%; -2,3%

-4,8%; +1,9%
-;
-4,9%
-5,1%; -6,4%
-10%; -11,4%
+411%; -203%

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums
Bibliotēku fiziska pieejamība personām ar īpašām vajadzībām –
no 33 publiskajām bibliotēkām apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām pieejamas 14.
Pārzinot savu apmeklētāju sastāvu, katrs bibliotēkas darbinieks nepieciešamības gadījumā savu
apmeklētāju apkalpo individuāli.
Talsu Galvenās bibliotēkas darbinieki dzīves vietās grāmatas pienes 40 mūsu pakalpojumu
izmantotājiem. Izmantojot sociālā darba darbiniekus, grāmatas mājās piegādā Īves bibliotēka,
arī citu bibliotēku darbinieki grāmatas piegādā dzīves vietās.
Atsevišķās bibliotēkās – Rojas novada bibliotēkā, Talsu novada Laidzes bibliotēkā
izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Brīvprātīgā darba veicējumiem.
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•

•

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām (uzņēmēji, bezdarbnieki,
imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.) – situācijas raksturojums
Bibliotēkās mērķgrupas izveidojušās, ņemot vērā bibliotēkas apmeklētāju intereses. Dažādu
interešu lasītāju klubi darbojas Talsu novada Stendes, Valdemārpils, Pļavu, Laidzes, Lībagu
bibliotēkās, Rojas novada bbiliotēkā, Rojas novada Kaltenes bibliotēkā.
Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs
2016. gadā lietotāju pieprasījumi tiek izpildīti un uzziņas sniegtas, galvenokārt, izmantojot
dažādas elektroniskās datu bāzes un bibliotēkās izveidotās tematiskās mapes.
Ir apmeklētāji, kuri paši prot sameklēt vajadzīgo dažādos interneta elektroniskajos resursos,
ir tādi, kuriem visu sameklē bibliotekāri. Uzziņas tiek sniegtas visās nozarēs, tās ir tik
daudzveidīgas, klāt nāk arvien jauni jēdzieni, tēmas. Latviskos terminus arvien vairāk nomaina
dažādi svešvārdi, pat tādi, kuru latvisko skaidrojumu nevar atrast nevienā vārdnīcā. Viss tas
apgrūtina uzziņu sameklēšanu.
Kārtējās faktu uzziņas tiek sniegtas ļoti bieži. Atmiņā paliek lielās uzziņas, kas prasa lielu
laiku, kur jāatlasa materiāli sarakstiem, jāizmanto vairākas datu bāzes. Talsu Galvenās
bibliotēkas darbinieki atlasa materiālus arī novadu mazajām bibliotēkām, kur ir maz periodikas
izdevumu.
Ātrai informācijas meklēšanai izmanto www.google.lv. Šajā meklētājā var atrast arī adreses
padziļinātai informācijas iegūšanai. Tiek izmantotas LNB katalogu un analītikas DB.
Neskatoties uz to, ka daudziem ir datori un pamata prasmes to lietošanā, meklēt informāciju
nākas palīdzēt vai katram otrajam. Netrūkst arī tādu bibliotēkas lietotāju, kuri mūsu sniegtos
pakalpojumus un informāciju grib saņemt no grāmatām, mapēm, periodikas. Ir tādi, kuriem
pašiem patīk „rakties” vecās avīzēs (Talsu Galvenajā bibliotēkā tās tiek ilgi glabātas), vecās
grāmatās.
Talsu Galvenajā bibliotēkā “Lasītāko grāmatu tops” pieejams uz izvietotām planšetēm.
Informācijas saraksti par jauniznākušām grāmatām pieejami abonementā. Saņemot jauno
grāmatu sūtījumu, veidojam sarakstus, lai lasītāji varētu iepazīties ar jaunieguvumiem.

•

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
iedzīvotājiem.
Bibliotēkās ir pieejami pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju materiāli
un informatīvie izdevumi. Bibliotēkas lietotājiem tie ir pieejami papīra formātā un interneta
vidē.

•

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums
Automatizētā izsniegšana/saņemšana ALISĒ darbojas 27 publiskajās bibliotēkās un 11 skolu
bibliotēkās.
123 lasītāji autorizējušies, saņēmuši piekļuves paroles Talsu reģiona elektroniskajam
kopkatalogam. Viņi rezervē grāmatas neierodoties bibliotēkā.
Ir izvietots publiskai pieejai QR kods elektroniskā kopkataloga apmeklēšanai mobilajās ierīcēs.
No reģiona bibliotēku kopkrājuma sistēmā ALISE ievadīti 92% grāmatu eksemplāri.
BIS ALISE sistēmu patreiz nav paredzēts iegādāties Talsu novada Abavas, Nogales, Pļavu
bibliotēkās un Dundagas novada Kaļķu, Mazirbes un Vīdāles bibliotēkās.

•

Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts
Materiālu digitalizācija un ievietošana tiešsaistē ir šī procesa sākuma posmā. Uzsākts reģionālā
laikraksta “Talsu Vēstis” digitalizācijas process sākot ar 2016. gadu. Notiek atsevišķu materiālu
un fotogrāfiju digitalizācija.
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•

Iekšzemes un starptautiskais SBA:
“SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

Talsu Galvenā bibliotēka
2014
45

2015
23

2016
45

586

677

732

“SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

Talsu reģions

2014
1188

2015
1275

2016
1288

1131

1131

1218

Laidzes bibliotēka, Valdemārpils bibliotēka, Lībagu bibliotēka, Rojas novada bibliotēka,
Īves bibliotēka un Ausekļu bibliotēka ir čaklākās Talsu Galvenās bibliotēkas fonda
izmantotājas. Pieprasītākās ir grāmatas par psiholoģiju, ievērojamiem cilvēkiem, ceļojumu
apraksti, Latvijas vēsture. Rojas novada bibliotēkai un Dundagas bibliotēkai nosūtīti tematiski
materiāli pa e-pastu. Laidzes, Ausekļu un Stendes bibliotēkas prasījušas grāmatas krievu valodā
(piedzīvojumu, detektīvi, romantika). Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu 22 bibliotēkām
ir izsniegtas 732 grāmatas un žurnāli. Talsu Galvenā bibliotēka saņēmusi 3 grāmatas no Latvijas
Nacionālās bibliotēkas, 37 audiogrāmatas no Ventspils neredzīgo bibliotēkas un mākslas filmu
,,Baiga vasara” no Ventspils bibliotēkas.
•

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti
Apmeklētāju anketēšana par pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību veikta Talsu novada
Laidzes bibliotēkā un Taldu Galvenajā bibliotēkā

•

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā
Bibliotēku darbinieki nodrošina iedzīvotājiem maksimāli ērtāko bibliotēkas pakalpojuma
saņemšanas veidu. Ārējie apkalpošanas punkti organizēti Mērsraga novada bibliotēkai, Talsu
novada Lībagu, Lubes, Valdemārpils, Talsu Galvenajām bibliotēkām.
Talsu Galvenajā bibliotēkā civilizētu pieeejamību pakalpojumiem var nodrošināt tikai tad, ja
plāno jaunas telpas vai telpu pārbūvi.

6. Krājums
•

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija:
Ir izstrādāta un apstiprināta Talsu Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija un
krājuma attīstības pamatprincipi 2015. – 2020. gadam. /dokuments pielikumā/
 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā
Bibliotēkas krājumā nozīmīga vieta ir daiļliteratūrai, kas nodrošina gan izglītības, gan izklaides
funkciju. Latviešu daiļliteratūru iepirkt relatīva pilnīguma līmenī un vairākos eksemplāros.
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Talsu reģiona novadpētniecības literatūru paredzēts iepirkt relatīva pilnīguma līmenī un
vairākos eksemplāros.
“Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” Talsu Galvenā bibliotēka
Finansējums krājuma
komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības
finansējums)

2014
16520

2015
17399

2016
17566

13559
11320

13873
11583

14863
12548

2239
1,66

2290
1,76

2315
1,85

“Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” Talsu reģionā
Finansējums krājuma
komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības
finansējums)

•

2014
96503

2015
113328

2016
117438

93219
66539
9044
26680
1,63

93120
66494
8785
26626
2,06

101764
75259
11499
26504
2,19

Rekataloģizācija - ierakstu skaits 43416, 92 % no kopējā skaita.

•

Krājuma pārbaudeInventarizācijas notikušas:
Dundagas novada Mazirbes bibliotēkā;
Talsu novada Ausekļu bibliotēkā;
Talsu novada Nogales bibliotēkā.
•

Krājuma rādītāji
“Krājuma rādītāji” Talsu Galvenā bibliotēka
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu kopskaits
Periodisko izdevumu apgrozība

2014
2821
1716
296

2015
2844
1648
274

2016
2820
1682
342

2308
70665
1,3
6165
17,5

1655
71854
1,3
6421
13,2

5496
69178
1,47
6478
12,7
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“Krājuma rādītāji” Talsu reģionā
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu kopskaits
Periodisko izdevumu apgrozība

•

2014
25252
10370
1583
1444
25708
380999
0,95
46413
6,7

2015
25665
10753
1679
1224
22717
383947
0,89
49510
5,75

2016
25359
10672
1687
1513
47843
361463
0,93
42339
6,34

Datubāzes:
 abonētās tiešsaistes datubāzes:
bezmaksas datu bāzes –
Letonika
News – Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Maksas datu bāze – Lursoft
Datu bāzes pieejamas bibliotēkas telpās.
“Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” Talsu Galvenā bibliotēka
Dabubāze

2014
Šķirkļi

Letonika

150

News

214

Sesijas

56
2014

2015
Škirkļi

48

Sesijas

40
2015

225

2016
Šķirkļi

112

Sesijas

431
2016

200

“Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” Talsu reģions
Dabubāze

2014
Šķirkļi

Letonika

1247

News

979

Sesijas

896
2014

2015
Škirkļi

907
1120

Sesijas

719
2015

2016
Šķirkļi

612

Sesijas

856
2016

736

•

Krājuma un datubāzu popularizēšana
Bibliotēkas krājumu popularizē, izliekot izstādes. Mājas lapā pieejami jaunienākušās
literatūras saraksti, arī abonementā.
Pie katra apmeklētāja datora ir informācija par bibliotēkā pieejamajām datu bāzēm un to
izmantošanas iespējām.
• Darbs ar parādniekiem
Darbs ar parādniekiem tiek veikts regulāri, izmantojot e-pastus, telefoniskus atgādinājumus,
sociālos tīklos u.c. Decembrī sociālos tīklos, preses izdevumos tiek izsludināts Talsu Galvenās
bibliotēkas aicinājums izmantot grāmatu atdošanas laiku no 15.12. līdz 15.01. bez sodu naudas
maksām.
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•

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības
Aktīvi tiek strādāts ar bibliotēkas krājumu. Regulāri tiek attīrīts krājums no saturā
novecojušas un nolietotas literatūras. Pašvaldība Talsu Galvenajai bibliotēkai ir atradusi pagaidu
telpas grāmatu krātuvei. Gatavojoties bibliotēkas pārcelšanai uz citām telpām, intensīvi izvērtējot
krājumu, daļa no krājuma tiek pārvietota uz neaktīvo daļu – krātuvi – 5418 eksemplāri. Darbs
jāturpina. Secinājām, ka ir nozares, kur nav jaunu grāmatu, piemēram, mašīnbūvē, celtniecībā,
ķīmiskajā rūpniecībā u.c.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Skolēnu skaitsTalsu novada skolās 2016.01.09.
Gads

1. – 12. klase

2011.

5035

2012.

4333

2013.

4148

2014.

4030

2015.

4045

2016.

3107

Skolēnu kopskaits Talsu reģiona skolās - 3949
Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija
visplašāk attiecas uz Lasīšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku Žūrija“ koordināciju
žūrijas bibliotēkās, Ziemeļu bibliotēku nedēļas norisi, semināru organizēšanu par bērnu
bibliotekārajiem jautājumiem.
Pagastos ar skolu vai bērnudārzu teritorijā, lietotāju – bērnu un jauniešu skaits pārsvarā ir
50% un vairāk procentu no kopējā lietotāju skaita.
Galvenās bibliotēkas organizētos semināros regulāri tiek apskatītas ar bērnu darbu saistītas
tēmas:
Bērnu darba analīze Talsu reģiona bibliotēkās,
Ziemeļu bibliotēku nedēļas organizēšana Talsu reģiona bibliotēkās;
Jauniešu literatūra un tās popularizēšanas metodes.
Vecāku iesaistīšana lasīšanas veicināšanas aktivitātēs.
Bērnu darbam tika veltīta Kurzemes reģiona bibliotēku vasaras nometne par tēmu “Dzīvesziņa
jaunajai paaudzei”.
Bērnu darbiniekiem tika organizēti braucieni uz Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra
rīkoto konferenci “Lakstīgalas vārdnīca: vērojumi un vērtējumi Latvijas un Polijas bērnu literatūrā
un grāmatu mākslā” un semināru Bērnu Žūrijas norise un inovācijas 2017”.
2016. gadā Bērnu žūrijas programmā darbojās 26 reģiona bibliotēkas.
Šo bibliotēku ekspertiem (ap 500 bērni un jaunieši, un vecāki) tiek rīkoti Lielie lasīšanas svētki
Talsos.
Lasīšanas svētki ir motivācija piedalīties programmā.
Galvenā balva ir Latvijā populārs dziedātājs vai grupa, vai aktieris.
2016. gadā viesojās Agnese Rakovska un “Triānas parks”.
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Krājuma veidošana un papildināšana
Bērnu Žūrijas bibliotēkas cenšas iegādāties šīs programmas grāmatu kolekciju, jo
programma to pilnībā nenodrošina. Arī Talsu bērnu bibliotēka “Bērnu žūrijas” norises laikā nevar
apmierināt pieprasījumu. Risinājums ir izmantot to bibliotēku krājumus, kuras nepiedalās
programmā, izmantojot SBA. Nelietderīgi būtu sapirkt vairākus eksemplārus, lai pēc gada tie
iegultu plauktā.
Bibliotēkas seko līdzi savam lasītāju skaitam, palielinot vai samazinot grāmatu iepirkumu un
arī pieprasījumu pa tēmām. Piemēram, Balgales pagastā bērnu skaits samazinājies, tāpēc grāmatas
tiek pirktas mazāk. Ģibuļu pagasta Pastendes bibliotēkā lasītāju bērnu daudz, tāpēc iepirkumu
palielina.
Jebkurā gadījumā pieprasījumu var apmierināt, izmantojot SBA, tikai bibliotekāram klāt nāk
rūpes atgādāt un aizgādāt grāmatu.
Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma
grupām
Uzziņas bērni pārsvarā meklē Googlē.
Uzziņas jāsniedz elektroniski. Izmanto tomēr arī gados uzkrātās mapes. Skolēni lūdz palīdzību
zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā, gan noformējot, gan materiālu atlasē. Tajā brīdī arī lasītājs
tiek mācīts, kā orientēties grāmatas saturā.
Bibliotēkas ar bērnudārzu savā apkalpes zonā teicami sastrādājas: bibliotēkas iepazīšanas
ekskursijas, regulāras bērnu darbu izstādes, ikmēneša tematiski apmeklējumi ar piemērotu
bibliotekāra stāstījumu, latviešu tradīciju pasākumi.
Veiksmīgi darbojas bibliotēkas ar jebkādu skolu savā teritorijā: pirmo klašu ekskursijas uz
bibliotēku, Dzejas dienas, konkursi, literārās stundas par rakstniekiem, kurus māca attiecīgā klasē,
lasīšanas semināri, uz kuriem jāizlasa 30 lappuses, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi, kuri ir
iecienīta darba forma gandrīz visās bibliotēkās. Noslēdzot “Bērnu žūrijas programmu, bibliotēkas
rīko pasākumus: ekspertu ekskursijas uz kaimiņu bibliotēku ar velosipēdiem, vairāku bibliotēku
draudzības vakari, pārrunu pēcpusdienas par BŽ grāmatām, kopīga filmu skatīšanās.
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
“Lielie lasīšanas svētki Talsu reģiona bērniem un jauniešiem”:
a) Bērni svētkus gaida – motivēti piedalīties programmā;
b) Svētkos var piedalīties visi eksperti;
c) Bērni redz, ka grāmata tiek godināta, ka lasīšana – arī gods;
d) Iepazīst populārus māksliniekus – 2016. gadā Agnese Rakovska un “Triānas parks”un
uzzina, ka šis populārais cilvēks arī lasa grāmatas.
e) 2016. gadā grāmatas laureātes tika godinātas ar labiem muzikāliem priekšnesumiem, ko
sniedza pamatskolas muzikālie skolēni.
Lasīšanas programma “Grāmatu starts” Talsu bērnu bibliotēkā:
a) Dalībnieki – bērnudārza “Saulīte” 4 – 5 gadīgi 30 bērni;
b) 5 nodarbības, vienā no tām bērni lasīja kopā ar melnu ņūfaundlenu Rado un mazu
Odriju.
c) katru nodarbību sākām sasveicinoties ar adītu rūķīti, ko dāvinājusi Ieva Samauska,
kādreiz ciemojoties mūsu bibliotēkā.
d) katrā nodarbībā iepazina 3 – 4 grāmatas.
e) Katrā nodarbībā dzejolis, kas raksturo dabu vai dabas izpausmi (lietus, saule, utml.) aiz
bibliotēkas loga.
f) noslēguma nodarbībā bērni jau atpazina Ievu Samausku un Uldi Ausekli (pēc bildēm,
protams).
Dzimtās valodas dienai veltīts pasākums “Es nāku no pasakas” Talsu bērnu bibliotēkā:
a) Lielākais bērns – mazākajam: 5. klases seši vēstneši bērnudārza sešgadīgo grupiņai;
b) Vēstneši tēlo pasaku par pogu ar kustībām un teicēju;
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c) Māca spēles un dažādus veidojumus no pogām.
Valodu sasaukšanās Talsos (Ziemeļu MP projekta ietvaros):
Piedalījās Heli Lāksonena, Lēlo Tungala, Inese Zandere, Guntars Godiņš.
Dzejas dienas Talsu bērnu bibliotēkā:
a) laika posms 27. septembris – 21. oktobrim;
b) bērni no 1. – 6. klasei (12 apmeklējuma reizes un 294 apmeklētāji);
c) dzejas stunda sastāv no 4 konspektīviem ieskatiem par 4 latviešu dzejniekiem, tos stāsta
4 bibliotekāres;
d) dzejnieku grāmatas izstādē;
e) pēc stāstiņa par U. Ausekli skolēns izvēlas vienu papīra zvaigzni, kurai otrā pusē
U. Ausekļa grāmatas nosaukums un lpp.;
f) skolēns atrod grāmatu no izstādes, atšķir lpp. un skaisti nolasa dzejoli.
g) turpinājumā: Māra Cielēna, Ieva Samauska, Jānis Baltvilks.
Bibliotekāru secinājums:
Dzejas stundā izmantotās grāmatas izvēlējās ņemt uz mājām gan skolotāji, gan bērni.
Un bibliotēkā rosīga rudens noskaņa gandrīz mēneša garumā, turklāt piedaloties visam kolektīvam.
“Mana skolotāja vaļasprieks” Talsu bērnu bibliotēkā:
a) izstāde un tikšanās;
b) Valdemārpils vidusskolas direktors un skolotājs;
c) vaļasprieks: kaklasaišu kolekcionēšana un ziedu audzēšana;
d) auditorija: 9. klase, kuriem izlaidumā nāksies apsiet šlipsi.
Secinājumi:
Skolotājs iemācīja šo sarežģīto procesu – sasiet šlipsi, deva vērtīgus padomus par vīrieša
uzvedību un ģērbšanos vispār, dzīves uztveri, un noslēgumā sapratām, cik skaisti, ka vīrietis mīl
puķes un prot tās audzēt.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi par nākotnes tēmu:
a) Bibliotekāri secināja, ka par nākotnes tēmu nav viegli runāt.
b) Nepietiek ar fragmenta nolasīšanu, lasījums jāapaudzē ar ādu interesantu nodarbi;
c) Bērni atcerējās savu pirmo skolas dienu, iztēlojās nākotnes skolu, runāja par savām
bailēm, mierināja viens otru;
d) Lasījumus bibliotekāri papildināja ar neklātienes ceļojumiem pa skaistajām Ziemeļu zemēm, gan
pašiem par tām stāstot, gan uzaicinot ceļotājus. Laidzes bibliotēkā klausījās Norvēģijas
ceļojuma iespaidus.
Secinājums:
a) Rojas bibliotēkā pēc lasījuma skolotāja teikusi, ka nākošajā vecāku sapulcē runās ar
vecākiem par bērnu bailēm. Gods un slava Rojas Ilutai, ka lasītāji atklāj savas sirdis viņai.
b) Liels ieguvums no Bērnu Žūrijas programmas, gan no Ziemeļu bibliotēku nedēļas ir
tas, ka tie kļuvuši atpazīstami „zīmoli” un tiek gaidīti.
Tikšanās ar rakstniekiem un ilustratoriem Talsu bērnu bibliotēkā:
Tikšanās ar Arnoldu Auziņu viņa 85. dzimšanas dienā:
a) auditorijā piektklasnieki;
b) jubilārs stāstīja par sevi kā piektklasnieku, par sajūtām, kad bērni mācījās 5. klasē.
Secinājumi:
a) bērnus pārsteidza rakstnieka humora izjūta, atmiņa, jo viņš runāja dzejoļus no galvas,
staltā stāja;
b) savukārt jubilāru saviļņoja bērnu sirsnīgās, viņam veltītās dziesmas.
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Tikšanās ar “Liels un Mazs” direktori Alīsi Nīgali un mākslinieci Rūtu Briedi Talsu bērnu
bibliotēkā:
a) auditorijā divas otrās klases;
b) mājas uzdevums – iepazīties ar 10 BIKIBUKA grāmatiņām un vienu izspēlēt;
c) bērni iemācījās uztaisīt savu grāmatiņu, pielietojot savdabīgas metodes;
Secinājumi:
a) Pasākums sasniedza izvēlēto mērķi, jo līdz tam BIKIBUKS bija palicis bērnu neievērots
b) grāmatiņas gatavošanas process bija ļoti rosinošs, to pielietojām vēlāk savos pasākumos.
Tikšanās ar Ingmāru Līdaku un Aranti Ragasti Grāmatu svētku ietvaros.
Darbs ar palīgskolas bērniem
Vandzenes pagasta Uguņu bibliotēkas apkalpes zonā ir Uguņu palīgskola un bibliotekāre Anita
velta bērniem lielāko daļu sava laika:
a) Bērni piedalās BŽ programmā, grāmatas lasa kopā, pārrunā, uzzīmē izprasto, izpilda
anketas;
b) Kopā lasa arī pasakas, dzeju, veido dažādus radošus darbiņus, kurus izvieto izstādēs
bibliotēkā;
c) Talsu bērnu bibliotēkā darbs ar krīžu centra bērniem.
d) Sabiles bērnu bibliotēkā darbs ar Veģu pansionāta bērniem.
Jauno grāmatu popularizēšana Valdemārpils bibliotēkā:
a) 3. klases audzinātāja ir ieinteresēta, lai viņas audzināmie lasītu grāmatas;
b) regulāri kolektīvi dodas uz bibliotēku un noklausās apskatu;
c) pēc divām nedēļām ierodas bibliotēkā un sniedz nelielu stāstījumu katrs par savu
grāmatu, nosaucot arī autoru un ilustratoru.
Pirmais bibliotēkas apmeklējums:
a) bibliotēkas iepazīšanas ekskursijas organizē visas bibliotēkas, kurām teritorijā ir bērnudārzs vai
skola;
b) Sabiles bērnu bibliotēkā īpaši labi bērni tiek uzņemti. Katru gadu citi tēli: sarkangalvīte, Pepija,
Lēnais lācis, 2016. gadā – Čigānmeitēns Ringla.
Vecākais un gudrākais skolēns > mazākajam Talsu bērnu bibliotēkā:
a) pirms dažiem gadiem secinājām: ja klases biedrs kaut ko stāsta, uzmanība ir nedalīta,
piemēram, prezentācija par izlasītu grāmatu;
b) 2016. gadā aicinājām 5. klases vēstnešus pastrādāt ar vecāko bērnudārza grupiņu;
c) Dzimtās valodas dienā 6 vēstneši tēloja pasaku par pogu, bet skolotāja bija teicējs;
d) vēstneši iemācīja dažādas spēles ar pogām, kuras attīsta bērnu uzmanību un pirkstiņu
veiklību.
Secinājums:
a) skolotāja priecājās, ka bērni gūst uzstāšanās pieredzi, mazie bērni labi jutās tādā
draudzīgā gaisotnē.
Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības
vērtējums.
Sadarbības tīķls:
Bērnudārzi, skolas, tautas nami, brīvā laika pavadīšanas centri, pašvaldības, sporta centri, policija,
vietējās avīzes. Protams, Bērnu literatūras centrs, sistēmas bibliotēkas.
Bibliotekāri ir iemācījušies sastrādāties ar jebko, ko var ieinteresēt savās aktivitātēs.
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Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā
Bibliotekāri papildina teorētiskās, radošās, praktiskās zināšanas nepārtraukti:
a) Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra konferences un semināri:
“Lakstīgalas vārdnīca: vērojumi un vērtējumi Latvijas un Polijas bērnu literatūrā un
mākslā “; seminārs “Bērnu Žūrijas norise un inovācijas 2017’;
b) Liepājas konferences ( izcilas). 2016. gadā: “Moderna un mūsdienīga bibliotēka –
priekšnoteikums attīstībai un konkurentspējai”;
c) Kurzemes reģiona bibliotekāru vasaras nometnes. 2016. gadā Talsu organizētā nometne
darbā ar bērniem un jauniešiem “Dzīvesziņa jaunajai paaudzei”;
d) Talsu Galvenās bibliotēkas semināri, kuros regulāri pieaicināti lektori darbā ar bērniem;
e) Talsu Galvenās bibliotēkas rīkotie pieredzes braucieni uz bibliotēkām. 2016. gadā –
ekskursija uz Limbažu bibliotēku;
f) Talsu bērnu bibliotēkas organizētie darba un atpūtas braucieni. 2016. gadā – Kokneses
bibliotēka; Nacionālās bibliotēkas apmeklējums, iepazīstot 4 vērtīgas izstādes un 4. stāvā
noskatoties filmu “Le Ball”.
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
a) Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija„ ir vislabākā programma pasaulē.
Bērni gaida jauno kolekciju, gaida Lielos lasīšanas svētkus. Tomēr lasītāju skaits
samazinās;
b) Bērniem atrofējas lasīšanas tīri tehniskās prasmes, grūti savākt anketas. Bērniem ļoti
slikti rokraksti.
c) Latvijas mēroga problēma, ka nav sadarbības un vienota koncepcija attieksmē pret
lasīšanu Kultūras un Izglītības ministrijai. Tas, ka atsevišķi skolotāji uzdod lasīt, neglābj
kopējo nelasīšanas situāciju. Ģimenes attieksme ir svarīga, bet arī tajās dominē
nelasīšana. Skolotāja sacītajam vēl ir respekts, ja bērniem skolā uzdotu lasīt, tad rezultāti
būtu.
d) Cerība mostas par lasīšanas kā nodarbes saglabāšanu, ja ne uzplaukumu, ka centrālie
masu mēdiji: radio1, Latvijas televīzija veido sižetus par lasīšanas stilīgumu.

8. Novadpētniecība
• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes
Bibliotēkas novadpētniecības darba virzieni:
 novadpētniecības krājuma apkopošana, saglabāšana un popularizēšana;
 novadnieku apzināšana;
 novada pētniecības veicināšana, sadarbojoties ar vietējiem novadpētniekiem;
 novada identitātes un piederības sajūtas stiprināšana, veidojot izstādes un pasākumus
bibliotēkā;
 digitālo resursu veidošana.
Novadpētniecības pakalpojumi:
 uzziņu sniegšana apmeklētājiem;
 brīvpieeja BIS Alise novadpētniecības elektroniskajam katalogam;
 sagatavoto novadpētniecības mapju, novadpētniecības fondā esošo darbu izmantošana
lasītavā;
 informācijas meklēšana bibliotēkas krājumā un internetā par apmeklētājam
interesējošo tematu.
Prioritātes:
 novada laikraksta “Talsu Vēstis” digitalizēšana;(2016.g.)
 personāliju mapju “Latviešu dzejnieki” rediģēšana, uzlabošana, pilnveidošana;
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•

 jaunāko informācijas avotu aprakstīšana un jaunākās analītikas veidošana
novadpētniecības elektroniskajā katalogā;
 laikraksta “Padomju Karogs” analītikas veidošana novadpētniecības elektroniskajā
katalogā;(1945.-1968.);(1994.-2016.);
 piedalīšanās projektā “Talsu simtgade”. No janvāra līdz jūnijam tika digitalizēti un
apstrādāti raksti no laikraksta “Padomju Karogs” par Talsu ielām, tādējādi piedaloties
simtgadei veltītās grāmatas tapšanā.
Novadpētniecības krājums:
 komplektēšana, ietverto materiālu veidi.
Krājums tiek komplektēts dažādās nozarēs, kas skar novadu, tiek krāta informācija par
novadniekiem, tiek saglabāti novadnieku darbi. Tiek ņemtas vērā tendences, apmeklētāju
vēlmes, kā arī tiek komplektēti vērtīgi, reti materiāli.
Krājumā atrodas grāmatas, periodika, tematiskās un personāliju mapes, dokumenti,
rokraksti, nepublicētie dokumenti, fotogrāfijas, audiovizuālie materiāli, brošūras, bukleti.
 krājuma organizācija un glabāšana.
Krājumā grāmatas tiek organizētas pa nozarēm un novada rakstnieku un dzejnieku
daiļdarbi alfabētiski. Periodiskie izdevumi tiek kārtoti hronoloģiski dilstošā secībā.
Kartotēkas un mapes tiek izdalītas vairākās daļās:
1) Tematiskā dzeja, kas veltīta mātei;
2) Personas un personālijas dzejā;
3) Dzejas tematiskā kartotēka;
4) Tradīcijas;
5) Autoru tautību kartotēka;
6) Dzejoļu autoru kartotēka;
7) Talsu novada dzejnieki;
8) Latviešu dzejnieki;
9) Veltījumi personālijām;
10) Talsu personālijas;
11) Ievērojamas vispasaules personālijas;
12) Mūzikas mapes;
13) Komponētās dzejas kartotēka;
14) Cittautu dzeja un atdzejojumi;
15) Tematiskā dzeja;
16) Jāņa Tāles mapes;
17) Tematiskās mapes.
 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana.
Uzsākta laikraksta “Talsu Vēstis” jaunāko numuru digitalizēšana pdf. formātā, lai
atvieglotu un paātrinātu novadpētniecības darbu bibliotēkā un lai saudzētu fiziski
pieejamos resursus. Sadarbojoties ar Talsu novada pašvaldību, gatavojot grāmatu par Talsu
ielām, tika digitalizēti un apstrādāti materiāli no laikraksta “Padomju Karogs” par Talsu
ielām.(1940.-1970.)
 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums.
Grāmatu un laikrakstu krājums ir kvalitatīvs un aktuāls. Krājums tiek regulāri papildināts,
jo novada ļaudis aktīvi veido pētījumus un izdod grāmatas, publicē rakstus, nodarbojas ar
radošo pašizpausmi. Vairāki Latvijas līmeņa autori ir sarakstījuši darbus, kas skar Talsu
novadu (arī bijušo rajonu) un novadniekus. Visi laikraksta “Talsu Vēstis” un “Padomju
Karogs” numuri tiek saglabāti. Krājumā ir senas un vērtīgas grāmatas, piemēram 1935.
gadā izdotais enciklopēdiskais rakstu krājums Talsu novads. Kartotēkas vairs netiek
papildinātas. Mapju klāsts ir liels un saturs plašs. Tiek papildinātas Tematiskās mapes,
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Talsu personālijas, Talsu novada dzejnieki, Latviešu dzejnieki, Ievērojamas vispasaules
personālijas, Jāņa Tāles mapes.
 izmantojums
Novadpētniecības krājums tiek regulāri izmantots. Visvairāk tiek izmantotas grāmatas,
laikrakstu sējumi, mapes: Tematiskās mapes, Talsu personālijas, Talsu novada dzejnieki.
• Novadpētniecības darba popularizēšana
Novadpētniecības darbs tiek popularizēts, izmantojot interneta iespējas, respektīvi – Talsu Galvenās
bibliotēkas tīmekļa vietni, sociālo portālu Facebook.com un Draugiem.lv lapas, drukātos medijus
(visbiežāk “Talsu Vēstis”, “Talsu Novada Ziņas”), televīziju (“Talsu Televīzija”). Tiek veidotas
izstādes par ievērojamiem novadniekiem un arī digitalizētas. 2016. gadā tika rīkota
Novadpētniecības vasaras nometne Valdemārpilī. Katru mēnesi tiek rīkoti pasākumi, kuros iesaistīti
novadnieki. Reizi gadā tiek rīkotas A. Pelēča prēmijas pasniegšanas svinības, Novadu Grāmatu
svētki.
• Sadarbība novadpētniecības jomā.
Bibliotēka sadarbojas ar vietējiem novadpētniekiem, kas pēta novada vēsturi, dzimtas un izdod
grāmatas. Ir sadarbība arī ar Talsu novada pašvaldību, rīkojot pasākumus un piedaloties projektā
“Latvijas simtgadei”. Novadpētniecības krājums regulāri tiek papildināts ar Talsu tūrisma
informācijas centra bukletiem. Notiek sadarbība arī ar novada skolām un bērnudārziem.
• Jauninājumi novadpētniecības darbā.
Laikrakstu digitalizācija.
• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi.
Tiek papildinātas novadpētniecības mapes, bet vairākus gadus netika rediģēta liekā informācija, līdz
ar to ir izveidojusies situācija, ka mapju saturs ir drīzāk kvantitatīvs nevis kvalitatīvs. Tādēļ šogad ir
uzsākta mapju “Latviešu dzejnieki” izskatīšana, koriģēšana, kvalitatīva sakārtošana un
noformēšana. Plānots sakārtot arī pārējās mapes.
Otra izveidojusies problēma novadnieku mūziķu mapju kopas izvietojums, kas šobrīd atrodas citā
daļā (internetzālē), jo tām novadpētniecības daļā fiziski nav vietas. Tādēļ tiks izšķirotas un
izrediģētas visas novadpētniecības mapes, lai atstātu noderīgāko, vērtīgāko un aktuālāko
informāciju, tai pašā laikā samazinot liekās informācijas apjomu.
• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības.
Šogad bija jāiegulda liels darbs informācijas atlasē un sagatavošanā par Talsu ielām. Laikietilpīgs,
bet ļoti noderīgs darbs ir uzsākts pie novadpētniecības mapju kvalitatīvas sagatavošanas. Arī šogad
tiek veltīts laiks Talsu rajona laikraksta “Padomju Karogs” izrakstīšanai elektroniskajā katalogā, kā
arī mūsdienu laikrakstu izrakstīšanai. Tika uzsākta laikraksta “Talsu Vēstis” šī gada numuru
digitalizācija. Nozīmīgs darbs ieguldīts pasākumu rīkošanā.
Perspektīvā tiek plānots turpināt jauno laikraksta “Talsu Vēstis” numuru digitalizēšanu, veidot šī
laikraksta un “Padomju Karogs” rakstu aprakstus elektroniskajā katalogā. Nākošajā gadā plānots
veidot elektroniskos aprakstus novadpētniecības analītikai, kas šobrīd atrodas kartīšu katalogā
(papildināts līdz 2003. gadam). Kā neatņemama darba sastāvdaļa ir novadpētniecības mapju
pilnveidošana no kvalitatīvā aspekta. Nākošgad plānots turpināt aizsākto tradīciju Aleksandra
Pelēča literārās prēmijas pasniegšanas pasākuma rīkošanu.
Rojas novada bibliotēka novadpētniecības datu bāzē izraksta materiālus no laikraksta “Banga”
Skaitļi un fakti. Pavisam novadpētniecības datu bāzē uz 2017. gadu ir 55680 ieraksti. 2016. gadā
šajā datu bāzē ierakstīti 4415 ieraksti.
Aizvadītajā gadā atlasīti un uz Nacionālo bibliotēku aizsūtīti 583 ieraksti. Lasītāju apmeklējums
gadā pa mēnešiem pie bibliogrāfa ir 528 (iepriekšējā gadā tas bija 466). Kopējais novadpētniecības
literatūras fonds ir 1141 vienības, tai skaitā, 1139 grāmatas. Šo fondu daudz bagātāku dara 186
lielās tematiskās mapes, kas papildinātas ar vairākiem simtiem apakšmapēm, personāliju mapēm.
Atsevišķi izdalītas novada dzejnieku un mūziķu mapes.
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Par Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada bibliotēkām 2016. gada periodiskajos izdevumos
atrodami 96 ieraksti. Lielā daļā no tiem runāts un spriests par Talsu Galvenās bibliotēkas lielo
cerību – jaunu iestādes ēku, tās atrašanā vietu, par finansiālajām iespējām, variantiem, konkursu,
dodot cerību, ka 2017. gadā varētu reāli ķerties pie 50 gadus vecā Talsu universālveikala ēkas
rekonstrukcijas.
2016. gadā Galvenās bibliotēkas novadpētniecības fondu papildinājuši jauni audiovizuālie ieraksti,
kuros vai nu izpildītāji vai komponisti ir mūsu novadnieki : Skaņu disks “Remiksi” 1996-2016,
mūzikas grupa “Otra puse” ar novadnieka Ivara Makstnieka mūziku; Zemītis, Kaspars
(komponists). Mana lūgšana: [skaņu ieraksts]; Zaļupe, Rihards. Atmosfēras: [skaņu ieraksts];
Raimonds Tiguls. Vaira. Saules dainas: [skaņu ieraksts]; Čīča, Dzintars. Likteņlīnijas: [skaņu
ieraksts]; Skaņu ieraksts “Arnolda Auziņa un Ilgoņa Bērsona autorvakars Talsu Galvenajā
bibliotēkā; Elektroniskais ieraksts- dokumentālā filma ”Motors rūc cauri gadiem”: motokrosa
vēsture Talsu novadā;
Vērtīgākās, novada fondā 2016. gadā ienākušās grāmatas ir tās, ko bibliotēka izraudzījās kā
nominantes rakstnieka Aleksandra Pelēča prēmijai 2017. gadam. No 2016. gadā ienākošajām
grāmatām sevišķi nozīmīgas ne tikai reģiona, bet visas valsts mērogā, ir Anitas Rožkalnes
monogrāfija “Kārļa Zariņa burvju aplis” (Latvijas universitātes Literatūras, folkloras un mākslas
institūts), novadpētnieciskais, dokumentāli argumentētais Talsu kooperācijas kustības vēsturiskais
pētījums grāmatā Dace Alsberga, Zigurds Kalmanis ”Talsu patērētāju kooperatīvi: 1920 – 1945”
(Aleksandra Pelēča lasītava), Visvaldis Tukmanis “Caur laikiem. No Talsiem līdz Sasmakai, no
Šķēdes līdz Ģibzdei” (Aleksandra Pelēča lasītava), 2016. gadā iznāca novada vēsturei un īpašajam
kultūras mantojumam veltītais novada muzeja izdevums “Talsu novada muzeja raksti”: 2.
Novads un novadnieki izstādēs un pasākumos Talsu Galvenajā bibliotēkā:
Izstādes: Mūsu novadniekam, skolotājam, literātam Ernestam Dinsbergam – 200; Novadnieks,
publicists, kultūras darbinieks, muzeju darbinieks, žurnālists Voldemārs Kalpiņš (1916.-1995.);
A.Pelēča prēmijai nominētās grāmatas.
No pasākumiem kā lielākais minams novadniekam, rakstniekam Aleksandram Pelēcim veltītais –
A. Pelēča literārās prēmijas pasniegšana viņa dzimšanas dienā -10. aprīlī; Bibliotēku nedēļas
tradicionālajā Burziņā talsenieks, aizrautīgais ceļotājs Igo Midrijānis atvēra ļoti interesantu,
inovatīvu mājas lapu internetā “Būtiskās pārmaiņas 21. gadsimtā un pilnvērtīga attīstība”.

9.PROJEKTI
“Projektu apkopojums” Talsu Galvenā bibliotēka
Projekta
nosaukums
Vasaras nometne
“Dzīvesziņa jaunajai
paaudzei”

Finansētājs
Talsu novada
pašvaldība

Finansējuma
apjoms
687

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
Kurzemes reģiona
bibliotekāru vasaras nometne
darbā ar bērniem

Atbalstīts/
neatbalstīts
Neatbalstīts
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“Projektu apkopojums” Talsu reģions
Projekta
nosaukums
Grāmatu starts

Finansētājs
VKKF

Finansējuma
apjoms
250

Bērnu žūrija

VKKF

1103

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
10 bērniem grāmata, pūcīte,
mugursoma – Talsu bērnu
bibliotēka
Piedalās 26 bibliotēkas - 21
publiskā bibliotēka, 5 skolu
bibliotēkas

Atbalstīts/
neatbalstīts
Atbalstīts

Atbalstīts

10. Publicitāte
•

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas
funkcijām, pakalpojumiem

Talsu Galvenā bibliotēka izmanto maksimāli daudz un dažādas iespējas, lai informētu par
bibliotēkas darbību un aktualitātēm pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku. Informācija tiek izplatīta
interneta vidē, laikrakstos, kā arī afišu formātā. Visu aktuālo informāciju par bibliotēku, tās
pakalpojumiem, organizētajiem pasākumiem, vēsturi un šodienu var iegūt:
1. bibliotēkā
2. internetā – sociālajos medijos
2.1. bibliotēkas mājas lapā – www.talsubiblioteka.lv, 2015. gada sākumā bibliotēkas mājas lapa
tiek pārcelta no individuālā uzņēmēja uz Talsu novada pašvaldības uzturētu serveri. Tas
ietekmē bibliotēkas vietnes darbību pirmajos gada mēnešos. Mājas lapai atjaunots vizuālais
tēls, pakāpeniski tiek atjaunotas un uzlabotas informatīvās sadaļas. Darbs pie pilnveides
turpinās. Pēc `google analytics` datiem bibliotēkas vietne 2016. gadā apmeklēta 12674
reizes.
2.2. Talsu novada portālā www.talsi.lv, šeit regulāri tiek ievietota visa aktuālā informācija par
visiem kultūras pasākumiem Talsu Galvenajā bibliotēkā un bibliotēkas rīkotajiem
pasākumiem, portālā ir atrodama statiska informācija par katru novada bibliotēku,
darbiniekiem, darba laikiem u.t.t
2.3. publicitātei tiek izmantoti portāli www.biblioteka.lv, www.talsi24.lv, www.news.lv
pasākumu sadaļa
2.4. ļoti aktīvi tiek izmantoti sociālie tīkli https://www.facebook.com/TalsuGB (182 sekotāji) un
http://www.draugiem.lv/talsubiblioteka/ (171 sekotājs) . Portālā draugiem.lv 2016.gadā ir
39% sekotāju skaita pieaugums, publicēts 51 ieraksts, pamatauditorija portālā ir cilvēki
vecumā pēc 50. Vietnē facebook.com publicēti 107 ieraksti, iesaistītie profila apmeklējumi
- reģistrēti ap 30000
Tomēr salīdzinoši analizējot sociālajos tīklos ievietotās informācijas lasījumu statistiku,
vērojama intereses samazināšanās, gan lietotāju, gan arī darbinieku vidū vietnē draugiem.lv,
līdz ar to samazinās tajā ievietotās informācijas daudzums. Tas varētu būt izskaidrojams ar
lielāku rosīšanos sociālās saziņas vietnē facebook.com.
3. Nozīmīgākie pasākumi un notikumi tiek atspoguļoti reģionālās televīzijas Talsu TV raidījumos,
kuri redzami interaktīvajā apraidē kanālā Re:TV, kā arī reģionālās televīzijas interneta portālā
www.talsutv.lv
4. Par gaidāmajiem pasākumiem informācija tiek nodota un izskan arī `Kurzemes radio`.
5. Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Talsu novada ziņas” – avīze iznāk 2x
mēnesī, katrā avīzes numurā ir pieejama pilnīga informācija par bibliotēkās notiekošajiem
pasākumiem un izstādēm, svarīgākās norises un pasākumi tiek atspoguļota reģionālajā
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laikrakstā “Talsu Vēstis”. 2016.gadā vietējos periodiskajos izdevumos pēc novadpētniecības
datiem saistībā ar Talsu Galveno bibliotēku publicēti 32 raksti, ar reģiona bibliotēku darbu
kopumā – 94 raksti/saraksts pielikumā/.
6. Talsu Galvenā bibliotēka aktīvi piedalās pilsētas rīkotajos pasākumos, tādējādi popularizējot
bibliotēku arī ārpus ierastās bibliotēkas vides – atraktīvas aktivitātes ikgadējos Talsu Pilsētas
svētkos Nakts pastaigas ietvaros, Pilsētas svētku gājiens u.t.t.
7. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
Rīkojot pasākumus, ņemam vērā mūsu lasītāju vēlmes un intereses, kā arī ievērojam tradīcijas.
Jau 15.reizi Talsos notika Novadu Grāmatu svētki. Šo svētku ietvaros talsinieki piedalījās
diskusijā par lauku mazo skolu likteni un tikās ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski.
Jautrus brīžus sagādāja karikatūrists Gatis Šļūka un grāmatu jaunumu loterija, bet kā saldais
ēdiens bija tikšanās ar aktieri un dziesminieku Vari Vētru.
Kā katru gadu, kāds mūsu novada iemūžinātājs ieguva Aleksandra Pelēča literāro balvu.
Piedalījās deviņu grāmatu autori, bet uzvarēja un prēmiju ieguva Biruta Šuvcāne ar grāmatu
,,Sauc par Vaidi mūsu ciemu”. Interesanto pasākumu muzikāli kuplināja Ēriks Loks.
Par vēl vienu tradīciju kļuvis ikgadējs ,,Burziņš bibliotēkā no 10.00 līdz 22.00”. Paši
mazākie priecājās ,,Kustīgo bildīšu rītā”, par Indiju un ajūrvēdas noslēpumiem stāstīja Ieva
Brūna. Vēl burziņa apmeklētāji iepazinās ar mājas lapu ,,Būtiskas pārmaiņas 21. gadsimtā un
pilnvērtīga attīstība” un tās veidotāju Igo Midrijāni. Vēl apmeklētāji uzzināja daudz jauna par
Apvienotājiem Arābu Emirātiem. Burziņa noslēgums pie ugunskura ar atjautības viktorīnām.
Arī čaklāko lasītāju cildināšana kļuvusi par ikgadēju pasākumu. Iepriecinājām visus ar
grāmatas ,,Zvēri un cilvēki” autores un Birutas Eglītes un galvenās varones Velgas Vītolas
klātbūtni. Aizkustinošs stāstījums un brīnišķīgas fotogrāfijas.
Iesākām pasākumu ciklu Latvijas simtgadei, kas tuvāk iepazīstinātu ar apkārtējiem
novadiem. Pirmais bija Mērsraga novads ar pasākumu ,,Mērsrags- iespēju rags”. Nekad
neaizmirstam dzejas dienas.
,,Pildspalva kā sestais prāts’’ tikšanās ar dzejnieku Ronaldu Briedi. Neaizmirstam literātus.
Lielu dzīves jubileju svinēja mūsu novadnieki literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons un
rakstnieks Arnolds Auziņš. Atzīmējām tās kopā pasākumā ,,Gadi ir dīvaini dārgumi…”.
Jubilārus ar literāri muzikālu kompozīciju sveica mākslinieki Dina Bitēna un Atvars Sirmais.
Neaizmirstamas bija tikšanās ar rakstniekiem Noru Ikstenu un Otto Ozolu.
Bērniem organizējām multeņu rītus, kā arī iepazīstinājām ar bibliotēku un tās noslēpumiem.
Pirms pasākumiem par katru mūsu viesi izliekam izstādes.
,,Dižie novadnieki”, ”Par dzīvi sāpēm un mīlestību”, ,,Pie mums viesos Nora Ikstena’’. Ar
izstādēm atzīmējām arī valsts svētkus un nozīmīgas dienas. ,,Ceļš uz brīvību-caur barikādēm’’,
,,Skaista mana Tēvu zeme’’, ,,Tautai un nemirstībai’’ - Talsu Koklētājam-20, ,,Starptautiskā
dzimtās valodas diena”. Neaizmirstam ievērojamu cilvēku jubilejas. ,,Kinomeistars - Jānis
Streičs”, ,,Raimonds Pauls - dziesmā un dzīvē’’, ,,Karikatūrists Jānis Dreslers jubilārs-120’’.
Izstādēs varēja iepazīties ar dažādiem praktiskiem padomiem. Piemēram: ,,Ziemas vakarus
īsinot’’, ,,Svētki brīvā dabā’’, ,,Sulīgās ogas mutē un groziņā”, ,,Lai balti Ziemassvētki’’. Katru
mēnesi mainām izstādes kāpnēs. Šajā gadā iepazīstinājām ar ilggadīgiem jubilāriem. Piemēram:
,,Mūsu novadnieks, publicists, kultūras darbinieks Voldemārs Kalpiņš’’(1916-1995), ,,Mūsu
novadniekam skolotājam, literātam Ernestam Dinsbergam - 200’’(1816-1902) un ,,Tēlniekam
Teodoram Zaļkalnam -140’’. Lasītavā pavisam izliktas 27 izstādes un kāpnēs 12 izstādes.
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11. Sadarbības tīkla raksturojums
•

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām
Joprojām uzticami bibliotēkas sadarbības partneri ir Talsu novada pašvaldība, Talsu skolas,
pirmsskolas izglītības iestādes, biedrība “Pelēča lasītava”, Talsu novada muzejs, Talsu tautas
nams, visas reģiona bibliotēkas. Finansiāli biliotēku ir atbalstījusi SEB Talsu nodaļa, SIA “O.Bāres
būvmateriāli”, Zaļo un Zemnieku savienības Talsu nodaļa, ieskaitot līdzekļus ziedojumu kontā.

•

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes
Katru gadu notiek sadarbība Kurzemes reģiona bibliotēku starpā.
 martā Kuldīgā notiek literatūras jautājumiem veltīta konference “Latviešu rakstniecība
vēstures griežos un šodienas rakstniecības tendences”;
 jūlijā notiek 2 dienu LBB Kurzemes reģiona vasaras nometne kādā no reģioniem par
novadpētniecības darbu vai darbu ar bērniem, 2016. gadā šo nometni organizējām
Valdemārpilī “Dzīvesziņa jaunajai paaudzei”;
 novembrī Ventspils Galvenajā bibliotēkā konference veltīta Mārtiņa Kalndruvas simtgadei;
 novembrī Liepājā Voldemāra Caunes balvas pasniegšanas pasākums, kolēģi vienmēr sarūpē
interesantas lekcijas;
 katru gadu iegūstam labu pieredzi apmeklējot citu reģionu kolēģus, kuriem pēdējos gados
izdevies iegūt jaunas telpas vai apgūt interesantas darba metodes. 2016. gadā organizējām
pieredzes braucienu uz Limbašu Galveno bibliotēku, Tūjas un Lādes bibliotēkām

•

Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība
2016. gadā aktivitātes nav notikušas.

•

Bibliotēku aizstāvības, bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs
Talsu Galvenā bibliotēka kopā ar Talsu novada pašvaldības Attīstības nodaļu strādāja pie
projekta par jauno bibliotēkas telpu un aprīkojuma plānošanas.

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs
Talsu Galvenā bibliotēka veic metodiski konsultatīvā centra funkcijas visām Talsu reģiona 33
publiskajām bibliotēkāmun 20 skolu bibliotēkām. Konsultatīvā darba veikšanā iesaistīti visi
bibliotēkas darba speciālisti. Darbā ar bērniem konsultatīvu un praktisku palīdzību bibliotēku
darbiniekiem sniedz Talsu bērnu bibliotēkas darbinieki.
Metodiskā darba galvenie virzieni:




novadu bibliotēku profesionālā vadība,
bibliotekārā darba koordinācija reģionā,
metodiskā palīdzība publisko un skolu bibliotēku vadītājiem

Profesionālās izglītības pasākumi bibliotekāriem 2016.gadā.
26.01.16.- Talsu reģiona bibliotekāru seminārs “Jauniešu literatūra un tās popularizēšanas metodes”/ lektore
Helga Tormane, Bērnu lit.centra galvenā bibliotekāre, LNB

“ Vecāku iesaistīšana lasīšanas veicināšanas aktivitātēs”/Madara Vīlipa, Bērnu lit.centra galvenā
bibliotekāre, LNB

15.03.16. - Talsu reģiona bibliotekāru seminārs “Autortiesības bibliotēku darbā”/Jurģis Īvāns, Digitālās
bibliotēkas projektu vad., LNB
2015. gada darba rezultāti

18.05.16. – Talsu reģiona publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminārs-
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2015.gads Latvijas publiskajās bibliotēkās : atziņas, secinājumi, tendences, pieredze/Māra
Jēkabsone, LNB Bibliotēku attīstības centra vadītāja, Ilze Kļaviņa, LNB Bibliotēku attīstības centra skolu
un publisko bibliotēku koordinatore.

12., 13.07.- Kurzemes reģiona Latvijas Bibliotekāru biedrības Talsu, Kuldīgas, Liepājas, Ventspils, Saldus,
Tukuma bibliotekāru vasaras nometne Valdemārpilī „Dzīvesziņa jaunajai paaudzei”
17.09.16. – Talsu reģiona bibliotekāru izbraukuma seminārs uz Limbažu novada bibliotēkām.
26.10.16. –Talsu reģiona bibliotekāru izbraukuma seminārs uz Mērsraga novada bibliotēku.
Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs GARAMANTAS/Elīna Gailīte,Justīne
Jaunzema, digitālā arhīva redaktores.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi/ Ilze Jaunbērziņa, Talsu bērnu bibliotēka.
22.11.16. – Talsu reģiona publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminārs Gada ienākumu deklarācija, VID e-pakalpojumi.

Lasīšana kā vērtība: par jaunākajām latviski izdotajām grāmatām/ Līga Piešiņa, LNB
projektu vadītāja.

16.12.16. - Talsu reģiona publisko un skolu bibliotēku darbinieku kursi - seminārs –
BIS ALISE – palīgs bibliotēkas darba pārvaldībā/ Marina Saņuka, Tieto Latvia speciāliste.

•

Izglītības iestāžu bibliotēku pārraudzība
2016. gadā, kopā ar Talsu novada Izglītības pārvaldi esam pārrunājuši publisko un skolu
bibliotēku sadarbības modeli. Tā kā mūsu novadā lauku skolu bibliotēkās darba slodzes ir
nelielas(no 0,1 līdz 0,5), tad parasti pedagogs, kuram piemaksā par darbu skolas bibliotēkā, nav
ieinteresēts veikt papildus darbu, t.i., strādāt ar skolu ALISI. Vidusskolās, kur ir pilna bibliotekāra
darba slodze, atsaucība ir minimāla. Pašlaik reģiona elektroniskajā kopkatalogā ievadītas ziņas par
11 skolu bibliotēku krājumiem. Arī krājuma izsniegšana ALISES sistēmā notiek 11 skolu
bibliotēkās. Skolu bibliotēku darbinieki tiek aicināti piedalīties publisko bibliotēku darbinieku
semināros.
•

Sadarbība ar citām iestādēm metodiskā un konsultatīvā darba jomā
Veiksmīga sadarbība ir ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra
darbiniekiem, KM Bibliotēku un arhīva npdaļas speciālistiem. Problēmas palīdz risināt
savstarpējās konsultācijas ar citu reģionu bibliotēku direktoriem un darbiniekiem. Jebkurā situācijā, kas
nepieciešams “drauga plecs” visi publisko bibliotēku kolēģi Latvijā ir gatavi palīdzēt un komunicēt par
vajadzīgo tēmu.

2016.01.03.
Talsu Galvenās bibliotēkas direktore

Vija Nagle
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Pielikumi
TALSU GALVENĀS bibliotēkas
krājuma attīstības koncepcija. 2015. – 2020.
Talsu Galvenā bibliotēka ir Talsu novada kultūras, izglītības un informācijas patstāvīgā iestāde, kuras
uzdevums ir:



veidot un uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas krājumu, pievēršot uzmanību mainīgajām
lietotāju vajadzībām,
nodrošināt
ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un informacionālos
pakalpojumus, veicinot to izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū, saturīgu brīvā laika
izmantošanu,
sekmēt iedzīvotāju spēju orientēties plašajā informācijas piedāvājumu klāstā.



Talsu Galvenā bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas saskaņā ar Talsu novada Domes
24.02.2011. lēmumu „Par izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam un reģiona galvenās bibliotēkas
funkcijas Talsu novada, Dundagas novada, Mērsraga novada, Rojas novada pašvaldību bibliotēkām.
Talsu GB misija ir nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai un strukturētai informācijai gan poligrāfiskā,
gan digitālā formā, saglabāt sabiedrībā interesi par grāmatu, veicinot lasīšanu iedzīvotāju vidū, saglabāt
vietējas nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, būt par informācijas padomdevēju klientiem.

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika izstrādāta balstoties uz:


Latvijas Republikas Bibliotēku likuma 5.pantu, kas nosaka, ka:
(1) Bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi dokumenti
neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos
ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku noteiktajā kārtībā.
(2) Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst ierobežot politiski,
ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēku krājumu veidošanā var noteikt tikai ar likumu.




LR MK izstrādātajiem Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumiem Nr. 317 (2010.gada 30. martā).
Bibliotēku krājumu veido un papildina atbilstoši bibliotēku nolikumā noteiktajām funkcijām un
uzdevumiem, bibliotēkas krājuma komplektēšanas profilam. Bibliotēkas krājums tiek papildināts
regulāri, tematiski, selektīvi un pēc dokumentu veidiem, lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu
lietotājus ar informāciju.

Izstrādājot krājuma komplektēšanas koncepciju, tiek noteikti krājuma komplektēšanas politikas
galvenie mērķi un uzdevumi, vadoties pēc Talsu Galvenās bibliotēkas nolikuma, Talsu novada attīstības
programmā noteiktajām prioritātēm (lauksaimniecība, tirdzniecība, uzņēmējdarbība, tūrisms, izglītība un
kultūra), dažādo lietotāju grupu informacionālajām vajadzībām, lietotāju sastāva analīzes.
Komplektēšanas koncepcija nosaka, kā tiek īstenoti Talsu Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības, krājuma
kvantitatīvās un kvalitatīvās izpētes, krājuma pārbaudes, komplektēšanas un rekomplektēšanas procesi.
Krājuma komplektēšanas uzdevumi:
Krājuma veidošanas procesā nodrošināt Talsu novada un reģiona iedzīvotājiem:



pirmo saskarsmi ar grāmatu
iespēju izmantot informāciju gan drukātā, gan elektroniskā formā
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piekļuvi novadpētniecības materiāliem
atbalstu formālai un mūžizglītībai
konkurētspēju darba tirgū
iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku un atpūsties.

Galvenās lietotāju grupas:
 pirmskolas vecuma bērni
 skolēni un studenti
 strādājošie
 bezdarbnieki, mājsaimnieces
 pensionāri
 lietotāji ar īpašām vajadzībām
 topošie un esošie uzņēmēji.

Organizējot krājumu, bibliotēkā ņemam vērā visu lietotāju grupu intereses. Prioritātes komplektēšanā:






uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas, datubāzes u.c.)
izdevumi studiju atbalstam (pedagoģija, psiholoģija, ekonomika, jurisprudence u.c.)
skolēnu mācību procesā nepieciešamā literatūra (Latvijas vēsture, dabaszinātnes, filozofija)
latviešu oriģinālliteratūra
literatūra uzņēmējdarbības atbalstam (mārketings, loģistika, finanses, grāmatvedība) - Talsos
“Turība” filiāle, Laidzē LLU filiāle
Talsu reģiona novadpētniecības literatūra.



Talsu Galvenās bibliotēkas krājuma komplektēšanas noteicošais faktors ir bibliotēkas lasītāju – visu vecumu
un sociālo grupu lietotāju vajadzību, interešu un pieprasījumu ievērošana un bibliotēkas lietotāju
nodrošināšana ar plašu grāmatu, periodisko izdevumu, audiovizuālo un elektronisko materiālu klāstu,
ievērojot šādus literatūras atlases kritērijus:
 atbilstība vietējās sabiedrības vajadzībām un interesēm
 izdevuma kvalitāte
 nozaru speciālistu ieteikumi
 reģionālais un valodu aspekts
 minēto kritēriju samērojums ar izdevuma cenu.
Konkrētu izdevumu izvēli nosaka visu kritēriju izvērtējums un savstarpēja atbilstība.
Bibliotēkas krājumā nozīmīga vieta ir daiļliteratūrai, kas nodrošina gan izglītības, gan izklaides funkciju.
Latviešu daiļliteratūru paredzēts iepirkt relatīva pilnīguma līmenī un vairākos eksemplāros.
Talsu reģiona novadpētniecības literatūru paredzēts iepirkt relatīva pilnīguma līmenī un vairākos
eksemplāros.
Daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji:





lasītāju pieprasījums
saturiskā kvalitāte
iesējums
ģeogrāfiskais aspekts – priekšroka latviešu literatūrai.

Krājuma komplektēšanas avoti:





pirkumi
abonēšana
dāvinājumi
aizvietošana
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 dalība projektos.
Finansējuma avoti:
Talsu Galvenās bibliotēkas finansējumu krājuma komplektēšanā veido:
 Talsu novada pašvaldības budžets
 Dalība KKF mērkķprogrammā „Jaunu grāmatu iegāde publiskajām bibliotēkām”
 Ziedojumi un dāvinājumi.
Dāvinājumu no privātpersonām pieņemšanas kritēriji:
 Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra
 Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas
 Valoda – pamatā latviešu valoda, populāra daiļliteratūra, detektīvliteratūra arī krievu valodā
 Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai nodot
Depozitārijam.

Krājuma komplektēšanā tiek ievērotas šādas proporcijas:
75% - grāmatas
20% - prese
5% - e-resursi.
Literatūru iepērkam:







IK “Virja”
grāmatu bāzē „Latvijas grāmata”
izdevniecības Zvaigzne ABC grāmatnīcā Talsos
J.Rozes apgāda grāmatnīcā Talsos
apgādos „Kontinents” un “Egmont Latvija”
citās izdevniecībās (nepieciešamības gadījumā).

Krājuma rekomplektēšanas iemesli:
 nolietoti iespieddarbi
 novecojuši pēc satura
 liekie dubleti
 nozaudēti brīvpieejas apstākļos
 iespieddarbi nav atgūstami lietotāju vainas dēļ
 nozaudēti
 bibliotēkas profilam neatbilstoši, kurus pārvieto uz Apmaiņas krājumu vai Repozitāriju.
Abonētos preses izdevumus glabā:





avīzes 10 gadi
žurnāli 5 gadi, nozaru, tematiskie pēc vajadzības
laikrakstu „Talsu Vēstis” – bez termiņa, visi gadi
pašvaldības informatīvais izdevums – bez termiņa, visi gadi

Talsu Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības pamatprincipi:
1. Talsu Galvenā bibliotēka kā kultūras, izglītības un informācijas iestāde nodrošina informācijas
pieejamību katram Talsu reģiona iedzīvotājam.
2. Veidojot daudzveidīgu krājumu un elektronisko dokumentu piegādi, jānodrošina visdažādākās
informacionālās vajadzības, dažādi viedokļi.
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3. Bibliotēka pamatā komplektē iespieddarbus latviešu valodā, kā arī svešvalodās: angļu, krievu, vācu
valodā.
4. Bibliotēkas krājums ir universāls, tematiski krājuma veidošanā tiek aptvertas visas zinātņu nozares,
atšķiras tikai komplektēšanas intensitāte.
5. Padziļināti komplektē tādas nozares kā:
 Pedagoģija un psiholoģija
 Ekonomika
 Mārketings, menedžments, sabiedriskās attiecības
 Juridiskā literatūra
 Medicīna
 Vēsture
 Latviešu oriģinālliteratūra
 Reģiona novadpētniecības literatūra
6. Pēc dokumentu veidiem tiek komplektēti:
 Grāmatas
 Periodiskie izdevumi
 Audiovizuālie izdevumi
 Elektroniskie dokumenti un datubāzes.
7. Bibliotēkas krājumā nozīmīga vieta ir daiļliteratūrai, kas nodrošina gan izglītības, gan izklaides
funkciju. Tā sastāda aptuveni 38 - 42% no bibliotēkas krājuma.
8. Pieaugot pieprasījumam pēc e-resursiem, līdztekus abonētajām datubāzēm „Letonika”, Lursoft”
plānojam pieeju e-grāmatām.
9. Krājuma attīstība balstās uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo vajadzību
apmierināšanu:

Mācību un studiju veicināšanu

Tālākizglītības atbalstīšanu

Ikdienišķas informācijas un uzziņu ieguvi

Visu vecuma grupu lasītāju aktivitāšu veicināšanu,

Kultūras mantojuma, zinātnes un mākslas attīstību,

Skolu un izglītības iestāžu atbalstīšanu.

Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu.
10. Bibliotēkā veido speciālu krājuma daļu – novadpētniecības izdevumu krājumu, kurā tiek vākti materiāli
par Talsu novadu un tā iedzīvotājiem, kā arī par Dundagas, Mērsraga, Rojas novadiem.
11. Kā reģiona galvenā bibliotēka – Talsu Galvenā bibliotēka seko reģiona novadu bibliotēku krājuma
kvalitātei, sniedzot gan praktisku, gan konsultatīvu palīdzību.
12. Talsu Galvenā bibliotēka veido Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību publisko un skolu
bibliotēku elektronisko kopkatalogu.

Talsu Galvenās bibliotēkas direktore

V.Nagle

Apstiprināts 22.12.2014., rīkojums Nr. 49.

Talsu, Rojas, Dundagas, Mērsraga novada bibliotēkas
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Periodiskajos izdevumos:

1

Lāce, Elīna. Bibliotēkā - izstāde bez nosaukuma : [par mākslinieces Katrīnas Vīnertes
gleznu izstādi Spāres bibliotēkā visu janvāra mēnesi] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - ISSN
1407 - 9429. - Nr.1 (2016, 4.janv.), 2.lpp.
Gleznotāji. Bibliotēkas. Izstādes.
Spāre (Ģibuļu pagasts, Talsu novads, Latvija).

2

Svitiņa, Irēna. Rojas bibliotēkā - izstāde kaķumīļiem : [par vaļasprieka izstādi] / Irēna
Svitiņa // Banga. - Nr.24 (2015, 23.dec.), 3.lpp.
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.

3

Lāce, Elīna. Jaunas grāmatas Stendes bērnu priekam : [par Stendes bērnu bibliotēkā
paredzēto bibliotēkas pēcpusdienu ar jaunāko grāmatu apskatu (to vidū Maijas
Laukamnes grāmata "Pintuks, Cunduriņš un Mirdzošā Mēnessgaisma")] / Elīna Lāce //
Talsu Vēstis. - ISSN 1407 - 9429. - Nr.2 (2016, 6.janv.), 2.lpp.
Bērnu bibliotēkas. Bērnu grāmatas.

4

Lāce, Elīna. Valdemārpilī būs izstāde un pasākums : [par bērnu un jauniešu ilustrāciju
izstādi Valdemārpils bibliotēkā (vadītāja Biruta Jākobsone) pēc skolotājas Elgas Bērziņas
grāmatas "Brīnumam jātic" motīviem un pensionāru kluba "Skārleta" sieviešu tikšanos
ar psiholoģi Sarmīti Strautmani] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - ISSN 1407 - 9429. - Nr.3
(2016, 8.janv.), 11.lpp.
Bibliotēkas. Klubi. Tautas nami - Pensionāru klubi. Emocijas. Grāmatu ilustrēšana.

5

Svitiņa, Irēna. Bibliotēka Jaunā gada ceļa jūtīs : [par jaunumiem bibliotēkā] / Irēna
Svitiņa // Banga. - Nr.1 (2016, 15.janv.), 3.lpp.
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.

6

Mieriņa, Dace. "Gribam aizstāvēt pilsētas sporta dvēseli - Talsu sporta namu !" : [par
Talsu sporta nama darbinieku un atbalstītāju pulcēšanos sporta centrā 13. janvārī:
sakarā ar ziņu par nolūkiem šo ēku pārveidot par Talsu Galveno bibliotēku daudzfunkcionālu centru] / Dace Mieriņa // Talsu Vēstis. - ISSN 1407 - 9429. - Nr.6
(2016, 15.janv.), 1.lpp.: fotogr.

7

Nagle, Vija. "Mēs varētu daudz, daudz vairāk" : [par iestādes likteni, iedzīvotājiem
sniegtajiem un nesniegtajiem pakalpojumiem, cerību uz jaunām telpām: stāsta Talsu
Galvenās bibliotēkas vadītāja] / Vija Nagle; pierakst. Janita Veinberga // Talsu Vēstis. (Sabiedrība). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.6 (2016, 15.janv.), 4.lpp.
Bibliotēkas. Mājokļi. Lasītāju apkalpošana (bibliotēkas). Bibliotēkas un internets.
Talsi ( Latvija).

8

Naudiņa, Aiga. Mazie lasītāji priecīgi par jaunumiem : [par Dundagas novada domes
deputātu lēmumu daļu brīvo līdzekļu piešķirt Dundagas centrālās bibliotēkas bērnu
nodaļai plauktu, galdu, krēslu, grāmatu kastu iegādei] / Aiga Naudiņa // Talsu Vēstis. (Sabiedrība). - ISSN 1407-9429. - Nr.5 (2016, 13.janv.), 10.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Mēbeles. Bērni.
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Dundagas novads, Latvija.

9

Veinberga, Janita. Teiksim paldies bibliotekāriem : [sakarā ar Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Atbalsta biedrības izsludināto konkursu "Pagasta bibliotekārs - gaismas
nesējs"] / Janita Veinberga // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.8
(2016, 20.janv.), 6.lpp.
Bibliotēkas - Lauku bibliotēkas. Konkursi.
Talsu rajons (Latvija).

10

Lāce, Elīna. Spārē tiksies ar Katrīnu Vīnerti : [par tikšanos ar vietējo mākslinieci,
gleznotāju, keramiķi K. Vīnerti 28. janvārī Spāres bibliotēkā ( vada Velga Brikmane)] /
Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.11 (2016, 27.janv.), 2.lpp.
Bibliotēkas. Glezniecība. Gleznotāji - Kompozīcija. Keramika. Podniecība.
Spāre (Ģibuļu pagasts, Talsu novads, Latvija).

11

Veinberga, Ausma. Grāmatu draugu lūgums lasītājiem : [par kāda pārlieku
pašpārliecināta lasītāja nepieļaujami izrediģēto Laimdotas Sēles grāmatu "Poga ar
sudraba rozi" Talsu Galvenajā bibliotēkā] / Ausma Veinberga // Talsu Vēstis. - (Kultūra).
- ISSN 1407 - 9429. - Nr.11 (2016, 27.janv.), 5.lpp.
Grāmatas.

12

Lāce, Elīna. Spāres bibliotēkā - salvešu izstāde : [par izstādes "246 salvetes no Ineses
Freimanes kolekcijas" atklāšanu 3. februārī Spāres bibliotēkā (bibliotēkas vadītāja Velga
Brikmane)] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.14 (2016,
3.febr.), 2.lpp.
Kolekcionāri un kolekcionēšana. Bibliotēkas.
Spāre (Ģibuļu pagasts, Talsu novads, Latvija).

13

Klabere, Dace. Rojenieki tiekas Raimonda Paula dziesmu vakarā : [par Rojas bibliotēkas
organizēto pasākumu] / Dace Klabere // Banga. - Nr.2 (2016, 29.janv.), 3.lpp.
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.

14

Vicinska, Ivonna. Talsu sporta nams nav apdraudēts : [par dazādiem variantiem,
meklējot vietu Talsu galvenajai bibliotēkai (variants noraidīts finanšu trūkuma dēļ)] /
Ivonna Vicinska; tekstā stāsta Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Normunds Tropiņš // Talsu Novada Ziņas. - Nr.2 (2016, 1.febr.), 2.lpp.: fotogr.
Sporta būves. Lielveikali.
Talsi ( Latvija).

15

Mieriņa, Dace. Ar atbildību pret tiem, kurus pieradinām : [par tikšanos Talsu galvenajā
bibliotēkā ar Līgatnes dabas parka "lāču mammu" Velgu Vītolu] / Dace Mieriņa // Talsu
Vēstis. - (Zaļā lapa). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.15 (2016, 5.febr.), 6.lpp.: fotogr.
Meža dzīvnieki. Bibliotēkas.
Līgatne (Līgatnes novads, Latvija).

16

Lāce, Elīna. Bagātīgs 13. februāris : [par Valentīnas Uzares viesošanos Valdemārpils
bibliotēkā 13. februārī pie dāmu kluba "Skārleta" ar lekciju "Laba veselība- pamats
priecīgai dzīvei" un pensionāru kluba "Varavīksne" pasākumu Lubes kultūras namā] /
Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - ISSN 1407 - 9429. - Nr.17 (2016, 10.febr.), 2.lpp.
Klubi. Tautas nami - Pensionāru klubi. Bibliotēkas.
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Valdemārpils (Talsu novads, Latvija). Lube (Talsu novads, Latvija).

17

Svitiņa, Irēna. Dekoratīvo šķīvīšu izstāde Rojas bibliotēkā : [par vaļasprieka izstādi] /
Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.3 (2016, 12.febr.), 4.lpp.
Roja (Rojas novads).
IZSTĀDES.

18

Veinberga, Janita. Dekoratīvo šķīvju izstāde Rojas bibliotēkā : [par Daces Klaberes
dekoratīvo šķīvīšu izstādi] / Janita Veinberga // Talsu Vēstis. - (Kultūra. Izglītība). - ISSN
1407 - 9429. - Nr.17 (2016, 10.febr.), 6.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Izstādes. Keramika. Podniecība.
Roja (Rojas novads).

19

Mieriņa, Dace. Diena, kas vieno kultūras darbiniekus : [par ikgadējo kultūras darbinieku
dienu 12. februārī Talsu tautas namā] / Dace Mieriņa. - Saturā: Nominācijā "Gada
bibliotēka" šogad izvirzīta Pastendes bibliotēka (vada Dzintra Ūdre), nominācijā "Gada
lepnums" laurus plūca Pedvāles brīvdabas mākslas muzeja saimnieks, tēlnieks Ojārs
Arvīds Feldbergs; Kā "Gada kultūras cilvēks" šogad tika sveikta keramiķe Diāna Dzelme;
Nominācija un tituls "Par mūža ieguldījumu" tika pasniegts Strazdes brīvā laika
pavadīšanas centra audējai Annai Leivaldei un rokdarbniecei, amatierteātra dalībniecei
Birutai Spalvēnai. Šajā dienā tika sumināti arī apaļo darba gadu jubilāri] // Talsu Vēstis. (Kultūra). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.19 (2016, 15.febr.), 1.,5.lpp.: fotogr.
Apbalvojumi. Bibliotēkas. Rokdarbi. Muzeji - Darbinieki. Keramika. Podniecība.
Talsu rajons (Latvija).

20

Veinberga, Janita. Talsos viesosies Nora Ikstena : [par rakstnieces N. Ikstenas
viesošanos 24. februārī Talsu Galvenajā bibliotēkā sarunā "Par dzīvi, sāpēm un
mēlestību"] / Janita Veinberga // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.19
(2016, 15.febr.), 2.lpp.
Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).

21

Veinberga, Janita. Izdots vērtīgs un nozīmīgs Talsu novada novadpētniecības pētījums :
[par Talsu Galvenajā bibliotēkā pieejamo biedrības "Aleksandra Pelēča lasītava" izdoto
Talsu novada vēstures zinātāja un pētnieka Visvalža Augusta Tukmaņa grāmatas "Caur
laikiem. No Talsiem līdz Sasmakai, no Šķēdes lidz Ģibzdei" pirmo daļu] / Janita
Veinberga // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.19 (2016, 15.febr.),
3.lpp.
Novadpētniecība.
Talsu novads (Latvija). Valdemārpils (Talsu novads, Latvija).

22

Tuvojas Aleksandra Pelēča 2016. gada literārās prēmijas pasniegšana : [par aicinājumu
rakstiski ieteikt un iesniegt pašvaldības apmeklētāju centrā literārās prēmijas
noteikumiem atbilstošus darbus] / Talsu Galvenā bibliotēka. - Saturā: Talsu Galvenā
bibliotēka A. Pelēča 2016. gada prēmijai izvirzījusi šādus darbus (pievienota ari
anotācija) : "Dundznik valad", Vilnis Mitlers; "Karavīra ceļš", Guntars Ceravs, Jānis
Vasiļevskis; "Viena zeme, vieni ļaudis, nav vienāda valodiņa"; "Talsu Valsts ģimnāzijas
neprātības un asprātības", Antra Grūbe; "Talsu dendroloģiskais parks", Inta Metuzāle;
"Talsi - kalnu un ezeru pilsēta", foto Ansis Druviņš, sastādītājs Uldis Lakševics; "Sauc par
Vaidi mūsu ciemu", Baiba Šuvcāne; "Senlolots sapnis", Fricis Kristapsons (Vīksna) //
30

Talsu Novada Ziņas. - (Interesanti). - Nr.3 (2016, 16.febr.), 8.lpp.: fotogr.
Prēmijas literatūrā un mākslā - Aleksandra Pelēča prēmija. Grāmatas. Bibliotēkas.
Talsu novads (Latvija).

23

Jaunbērziņa, Ilze. Lielie lasīšanas svētki ar Agnesi Rakovsku un "Triānas parku" : [par
"Lielajiem lasīšanas svētkiem" 23. februārī Talsu sporta namā "Bērnu žūrijas" ekspertu
izvirzītajām 15 grāmatām (organizē Talsu bērnu bibliotēka)] / Ilze Jaunbērziņa // Talsu
Novada Ziņas. - (Interesanti). - Nr.3 (2016, 16.febr.), 8.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Bērnu grāmatas.
Talsi ( Latvija).

24

Fedko, Inita. Noskaidroti kultūras dārgumi 2015. gadā : [par ikgadējo kultūras
darbinieku dienu 12. februāri Talsu tautas namā un labāko cildināšanu ar Talsu novada
pašvaldības apbalvojumiem] / Inita Fedko. - Saturā: Nominācijā "Gada bibliotēka" šogad
izvirzīta Pastendes bibliotēka (vada Dzintra Ūdre), nominācijā "Gada lepnums" laurus
plūca Pedvāles brīvdabas mākslas muzeja saimnieks, tēlnieks Ojārs Arvīds Feldbergs; Kā
"Gada kultūras cilvēks" šogad tika sveikta keramiķe Diāna Dzelme; Tituls un pateicība
"Par mūža ieguldījumu kultūrā" piešķirts Strazdes brīvā laika pavadīšanas centra audēju,
rokdarbnieku pulciņa un sieviešu kluba "Sniedzes" vadītājai Annai Leivaldei, kā arī
audējai, amatierteātra dalībniecei Birutai Spalvēnai. Šajā dienā tika sumināti arī apaļo
darba gadu jubilāri] // Talsu Novada Ziņas. - (Interesanti). - Nr.3 (2016, 16.febr.), 9.lpp.:
fotogr.
Apbalvojumi. Bibliotēkas. Muzeji - Darbinieki. Rokdarbi. Keramika. Podniecība.
Talsu rajons (Latvija).

25

Antonija Dreslere : [par Laidzes tehnikuma ilggadējo latviešu valodas skolotāju, kursu
audzinātāju, literārā pulciņa vadītāju, publicisti Antoniju Dresleri (viņas publikācijas, par
viņu, bibliogrāfija) / Talsu Galvenā bibliotēka // Novadnieki. - 2016, 23.febr.
Skolotāji. Žurnālistika. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Arhīvi.
Laidze ( Talsu novads, Latvija).

26

Mieriņa, Dace. Lielajos lasīšanas svētkos piedalīsies lasītāji no 27 bibliotēkām : [par
Lielajiem lasīšanas svētkiem 23. februārī Talsu sporta namā] / Dace Mieriņa // Talsu
Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 2407-9429. - Nr.21 (2016, 19.febr.), 2.lpp.
Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).

27

Naudiņa, Aiga. Izstādes Dundagā : [par Dundagas bibliotēkā apskatāmo izstādi "Iededz
gaismu" (apskatāmi eksponāti no Latvijas Lauksaimniecības muzeja). Dundagas pilī gleznu izstāde "Līvzeme 2015"] / Aiga Naudiņa // Talsu Vēstis. - ISSN 2407-9429. - Nr.22
(2016, 22.febr.), 2.lpp.
Bibliotēkas. Izstādes.
Dundaga (Dundagas novads, Latvija).

28

Mieriņa, Dace. Svētki grāmatām un to lasītājiem jau vienpadsmito gadu : [par Talsu
bērnu bibliotēkas organizētajiem Lielajiem lasīšanas svētkiem 23. februārī Talsu sporta
namā, pulcējoties "Bērnu žūrijas" ekspertiem no Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas
novada 27 bibliotēkām, godinot 15 grāmatas - laureātes] / Dace Mieriņa // Talsu Vēstis.
- ISSN 2407-9429. - Nr.24 (2016, 26.febr.), 1.,9.lpp.: fotogr.
Bērnu žūrija (2003). Bērnu grāmatas.
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Talsu rajons (Latvija).

29

Veinberga, Janita. "Stāsti, kurus nevar neizstāstīt" : [par rakstnieces Noras Ikstenas un
Nacionālās bibliotēkas projektu vadītājas Liegas Piešiņas viesošanos Talsu Galvenajā
bibliotēkā 24. februārī, rakstniecei daloties pārdomās par savu jaunāko darbu "Mātes
piens", Gruziju, dzīvi, mīlestību un sāpēm] / Janita Veinberga // Talsu Vēstis. - (Kultūra).
- ISSN 2407-9429. - Nr.25 (2016, 29.febr.), 5.lpp.: fotogr.
Rakstnieki, latviešu. Grāmatas.
Talsi ( Latvija). Gruzija - Vēsture.

30

Mieriņa, Dace. Ernesta Dinsberga atstātais mantojums aktuāls arī pēc 200 gadiem :
[par Latvijas Universitātes Pedagoģijas vēstures, LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un
psiholoģijas bibliotēkas sadarbībā ar Dundagas novada Kubalu skolu-muzeju un Talsu
novada muzeju organizēto piemiņas pasākumu "Ernestam Dinsbergam 200"] / Dace
Mieriņa - Ar referātiem uzstājās arī Talsu novada muzeja direktore Mirdza Jonele,
muzeja galvenā speciāliste Gita Japiņa un Kubalu skolas - muzeja direktors Ivars Abajs.
// Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 2407-9429. - Nr.25 (2016, 29.febr.), 5.lpp.: fotogr.
Rakstnieki, latviešu. Grāmatas.
Talsi ( Latvija). Rīga, galvaspilsēta (Latvija).

31

Pociusa, Inta. Ir vieta, kur atnākt un kur ir patīkami : [par Lībagu bibliotēkas darbinieces
Intas Pēdas organizēto grāmatu apmaiņu, informēšanu par dažādiem lasītājiem
aktuāliem jautājumiem vecajā Lībagu skolā] / Inta Pociusa // Talsu Vēstis. - ISSN 24079429. - Nr.25 (2016, 29.febr.), 6.lpp.: fotogr.
Lasītāju apkalpošana (bibliotēkas). Bibliotēkas.
Lībagi (Talsu novads, Latvija).

32

Fedko, Inita. Lielajos lasīšanas svētkos kodes grāmatas neēd, bet gan cildina : [par
Lielajiem lasīšanas svētkiem 23. februārī Talsu sporta namā] / Inita Fedko // Talsu
Novada Ziņas. - (Interesanti). - Nr.4 (2016, 1. marts), 9.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).

33

Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzīta vēl viena grāmata : [izvirzītajiem
kandidātiem pievienota Annas Skaidrītes Gailītes grāmata "Tilts starp horizontiem"] /
Talsu Galvenā biblotēka // Talsu Novada Ziņas. - (Interesanti). - Nr.4 (2016, 1. marts),
9.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Prēmijas literatūrā un mākslā - Aleksandra Pelēča prēmija.
Talsi ( Latvija).

34

Izmanto E-prasmju nedēļas piedāvājumus bibliotēkās : [par piedāvātajām iespējām
iedzīvotājiem apgūt e-prasmes no 7. līdz 11. martam] / Talsu Galvenā biblotēka // Talsu
Novada Ziņas. - (Interesanti). - Nr.4 (2016, 1. marts), 9.lpp.
Bibliotēkas. Bibliotēkas un internets.
Talsi ( Latvija).

35

Veinberga, Janita. Sabilē viesosies Elita Veidemane : [par žurnālistes un publicistes E.
Veidemanes viesošanos Sabiles bibliotēkā pasākumā "Galvenais izteiksmes veids un
ierocis - VĀRDS" / Janita Veinberga // Talsu Vēstis. - ISSN 2407-9429. - Nr.28 (2016,
7.marts), 1.lpp.
Žurnālistika. Bibliotēkas.
32

Sabile (Talsu novads, Latvija).

36

Veinberga, Janita. Sabilē apgūst e-prasmes : [par e-prasmju nedēļu Sabiles bibliotēkā] /
Janita Veinberga // Talsu Vēstis. - ISSN 2407-9429. - Nr.28 (2016, 7.marts), 2.lpp.
Bibliotēkas un internets. Bibliotēkas.
Sabile (Talsu novads, Latvija).

37

Avotiņa, Ingrīda. Jaņa Rozentāla 150. dzimšanas dienā : [par marta mēnesi Jaņa
Rozentāla zīmē Laidzes pagasta bibliotēkā] / Ingrīda Avotiņa // Talsu Vēstis. - ISSN 24079429. - Nr.30 (2016, 11.marts), 9.lpp.
Bibliotēkas.
Laidze ( Talsu novads, Latvija).

38

Lāce, Elīna. Mūsu puses bibliotekāres pretendē uz balvu : [par Laidzes pagasta
bibliotēkas vadītājas Daces Buntes un Stendes bērnu bibliotēkas vadītājas Anitas
Bērziņas izvirzīšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības konkursam
"Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs" ] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - ISSN 2407-9429. Nr.31 (2016, 14.marts), 2.lpp.
Bibliotēkas. Konkursi.

39

Balode, Mairita. Kaltenē tiksies ar rakstnieku Māri Bērziņu : [par tikšanos ar rakstnieku
Kaltenes bibliotēkā 18. martā] / Mairita Balode // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.31
(2016, 14.marts), 2.lpp.
Bibliotēkas.
Kaltene (Rojas novads).

40

Veinberga, Janita. Vaļasprieka izstāde Rojas bibliotēkā : [par Gitas Aksnes dekupāžas
tehnikā darināto darbu izstādi Rojas novada bibliotēkā] / Janita Veinberga // Talsu
Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.31 (2016, 14.marts), 2.lpp.
Bibliotēkas. Bibliotēku izstādes.
Roja (Rojas novads).

41

Veinberga, Janita. "Kam lai mēs ticam, Elita ?" : [par tikšanos ar žurnālisti, publicisti
Elitu Veidemani Sabiles pilsētas bibliotēkā 11. martā] / Janita Veinberga // Talsu Vēstis.
- (Sabiedrība). - ISSN 1407-9429. - Nr.31 (2016, 14.marts), 5.lpp.: fotogr.
Žurnālistes. Dokumentālā proza, latviešu. Bibliotēkas.

42

Svitiņa, Irēna. Grāmatas atvēršanas svētki Rojas bibliotēkā : [par Dz. Žuravskas romāna
"Labirinta sindroms" atvēršanas pasākumu] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.5 (2016,
11.marts), [1.]lpp.
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.

43

Svitiņa, Irēna. Vaļasprieka izstāde Rojas bibliotēkā : [par G. Alksnes dekupāžas tehnikā
darināto darbu izstādi ] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.5 (2016, 11.marts), 3.lpp.
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.

44

Lāce, Elīna. Mazumiņš no Spāres "Nāmetiņa" radītā skatāms izstādē : [par tautas
lietišķās mākslas kolektīva "Nāmetiņš" rokdarbu izstādes "Tašiņas ikdienai un svētkiem"
atklāšanu 16. martā Spāres bibliotēkā] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN
33

1407-9429. - Nr.33 (2016, 18. marts), 4.lpp.: fotogr.
Dekoratīvi lietišķā māksla. Rokassomas. Bibliotēkas. Izstādes.
Spāre (Ģibuļu pagasts, Talsu novads, Latvija).

45

Matisone, Rudīte. Rūpējoties par savējiem "Rudzīšos" : [par saimniekošanu Abavas
pagasta "Rudzīšu" saimniecībā, ģimeni, skolām: stāsta Sabiles bērnu bibliotēkas
vadītāja] / Rudīte Matisone; mater. sagat. Dace Mieriņa // Talsu Vēstis. - (Nedēļas
viesis). - ISSN 1407-9429. - Nr.35 (2016, 24. marts), 5.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Bērnu bibliotēkas. Ģimene. Saimniecības. Zemnieku saimniecības Zemkopība.
Sabile (Talsu novads, Latvija).

46

Veinberga, Janita. Norisināsies 15. novada grāmatu svētki : [par 15. grāmatu svētku
norisi Talsos, administratīvajā centrā] / Janita Veinberga // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes).
- ISSN 1407-9429. - Nr.36 (2016, 30. marts), 3.lpp.
Bibliotēkas. Izstādes.
Talsi ( Latvija).

47

Naudiņa, Aiga. Bibliotēkā būs par vienu bibliotekāru mazāk : [par Dundagas novada
domes lēmumprojektu par amata vietu samazināšanu Dundagas novada centrālajā
bibliotēkā - abonementā un lasītavā atstājot vienu darbinieku] / Aiga Naudiņa // Talsu
Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 1407-9429. - Nr.36 (2016, 30. marts), 3.lpp.
Bibliotēkas - darbinieki.
Dundagas novads, Latvija.

48

Šadurskis, Kārlis. Ar izglītības budžetu nevar atrisināt visus nācijas izdzīvošanas
jautājumus : [par Grāmatu svētku ietvaros laikraksta "Latvijas avīze" organizēto
publisko diskusiju "Kāds būs lauku skolu liktenis ?", piedaloties izglītības un zinātnes
ministram] / Kārlis Šadurskis; tekstā stāsta Talsu sākumskolas direktore Raimonda
Belicka; mater. sagat. Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - (Izglītība). - ISSN 1407-9429. - Nr.38
(2016, 4.apr.), 1.,6.lpp.: fotogr., ill.
Forumi (diskusijas un debates). Izglītība un valsts. Lauku skolas. Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).

49

Lāce, Elīna. Jau 15 reizi Grāmatu svētki atgādināja: bez grāmatām neiztikt ! : [par 15.
Grāmatu svētku norisi Talsu novada pašvaldības ēkā, pirmsskolas izglītības iestādē
"Pīlādzītis", Talsu pamatskolā un Talsu bērnu bibliotēkā] / Elīna Lāce. - Saturā: Šogad
Grāmatu svētkus atklāja Talsu Klaunu muzeja saimniece Pendele. Svētkiem īpašu
akcentu piešķīra karikatūru izstāde un tikšanās ar šīs izstādes autoru,"Latvijas Avīzes"
karikatūristu Gati Šļūku // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 1407-9429. - Nr.38 (2016,
4.apr.), 3.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Izstādes. Karikatūras.
Talsi ( Latvija).

50

Svitiņa, Irēna. Rojas bibliotēka Lieldienu noskaņās : [par organizētajiem pasākumiem,
izstādēm, radošajām darbnīcām] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.7 (2016, 8.apr.), 3.lpp.
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.

51

Lāce, Elīna. Aprīlī Valdemārpils bibliotēkā : [par LVU studentes Asnates Dzenes
kolekcijas "Cūciņas" izstādi, Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu
34

izstādi "Saules gaismā" un Talsu novada muzeja ceļojošo izstādi "Iepazīsim putnus!"
Valdemārpils bibliotēkā (vadītāja Biruta Jākobsone)] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - ISSN
1407-9429. - Nr.41 (2016, 11. apr.), 2.lpp.
Bibliotēku izstādes. Bibliotēkas.
Valdemārpils (Talsu novads, Latvija).

52

Kārkluvalka, Ilze. Aleksandra Pelēča 96. dzimšanas dienā : [par dzejnieka un prozaista
Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pasniegšanas ceremoniju dzejnieka dzimšanas
dienā, 10. aprīlī, Talsu Galvenajā bibliotēkā (šogad prēmijai izvirzītas 9 grāmatas, žūrijas
visaugstāko novērtējumu saņēma Baibas Šuvcānes grāmata "Sauc par Vaidi mūsu
ciemu". Balsojuši par kādu no izvirzītajām grāmatām 3360 lasītāju, aptaujā ar 41
procentu balsu uzvarēja Anša Druviņa fotoalbums "Ezeru un kalnu pilsēta Talsi", otrajā
vietā - Annas Skaidrītes Gailītes "Tilts starp horizontiem" / Ilze Kārkluvalka // Talsu
Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 1407-9429. - Nr.42 (2016, 13. apr.), 1.,5.lpp.: fotogr.
Prēmijas literatūrā un mākslā - Aleksandra Pelēča prēmija. Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).

53

Naudiņa, Aiga. Dundagas bibliotēkā apskatāmi Gata Šļūkas darbi : [par G.Šļūkas
karikatūru izstādi] / Aiga Naudiņa // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.42 (2016, 13.
apr.), 2.lpp.
Karikatūras. Bibliotēkas.
Dundaga (Dundagas novads, Latvija).

54

Midrijānis, Igo. Atvērs jaunu mājaslapu : [par interneta mājaslapas "Būtiskas
pārmaiņas XXI gadsimtā un pilnvērtīga attīstība" atvēršanu 21. aprīlī Talsu Galvenajā
bibliotēkā un stāstījums par redzēto Apvienotajos Arābu Emirātos] / Igo Midrijānis //
Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.43 (2016, 15. apr.), 9.lpp.
Bibliotēkas. Internets.
Talsi ( Latvija). Dubaja (Apvienotie Arābu Emirāti).

55

Veinberga, Janita. Burziņš Talsu Galvenajā bibliotēkā : [par pasākumu Bibliotēku
nedēļas ietvaros] / Janita Veinberga // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.44 (2016, 18.
apr.), 2.lpp.
Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).

56

Grīnberga, Guntra. Bibliotēku nedēļa Īves bibliotēkā : [par pasākumiem bērnudārza
audzēkņiem, pieaugušo iepazīstināšana ar datu bāzes "Lursoft" sniegto piedāvājumu,
izstādēm] / Guntra Grīnberga // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.44 (2016, 18. apr.),
2.lpp.
Bibliotēkas - Pasākumi.
Īve (Talsu novads, Latvija).

57

Fedko, Inita. Pasniedz Aleksandra Pelēča lieterāro prēmiju : [par literārās prēmijas
pasniegšanu Talsu galvenajā bibliotēkā, rakstnieka A. Pelēča dzimšnas dienā, 10. aprīlī] /
Inita Fedko // Talsu Novada Ziņas. - (Ziņas). - Nr.7 (2016, 14. apr.), 4.lpp.: fotogr.
Prēmijas literatūrā un mākslā. Grāmatas.
Talsu novads (Latvija).

58

Lāce, Elīna. Stendenieku priekam : [par Daiņa Kārkluvalka fotogrāfiju izstādi "Talsi"
foajē pie Stendes bibliotēkas, un Talsu novada bērnu un jauniešu centra un Stendes
35

bērnu zīmēšanas pulciņa ( vada Andris Vikainis) kopīgo izstādi "Mērkaķīsu pavasara
tikšanās"] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407-9429. - Nr.46 (2016, 22.
apr.), 2.lpp.
Fotogrāfija. Zīmējumi. Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija). Stende (Talsu novads, Latvija).

59

Veinberga, Janita. Bibliotēkas atklāšana Kaļķos : [par Dundagas novada Kaļķu
bibliotēkas jauno telpu atklāšanu 26. aprīlī] / Janita veinberga // Talsu Vēstis. - ISSN
1407-9429. - Nr.47 (2016, 25. apr.), 2.lpp.
Bibliotēkas. Mājokļi.
Kaļķi (Dundagas novads).

60

Jankeleviča, Mārīte. Igauņu un somu dzejnieces viesojas Talsos : [par tikšanos ar
četriem dzejniekiem - igaunieti Lēlo Tungalu, somieti Helo Lāksonenu un mūsu pašu
dzejniekiem Inesi Zanderi un Guntaru Godiņu 28. aprīlī Talsu bērnu bibliotēkā] / Mārīte
Jankeleviča // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.49 (2016, 29. apr.), 1.,3.lpp.: fotogr.
Dzejnieki, latviešu. Bērni. Bērnu grāmatas.
Talsi ( Latvija). Somija. Igaunija.

61

Siliņa, Diāna. Kaļķu bibliotēka jaunās telpās : [par Dundagas pagasta Kaļķu bibliotēkas
(Velga Rozenberga) jauno, izremontēto telpu "Ozolu" mājas 1. stāvā atklāšanu, atskatu
uz bibliotēkas darbību 65 gados] / Diāna Siliņa // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.50
(2016, 2.maijs), 5.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Mājokļi. Gadadienas (institūcijām, notikumiem).
Dundagas novads, Latvija.

62

Kalniņa, Dagnija. Izstāde Sabiles bibliotēkā : [par izstādi "Radošais tūrisms Sabilē":
stāsta Sabiles bibliotēkas vadītāja] / Dagnija Kalniņa; pierakst. Mārīte Jankeleviča //
Talsu Vēstis. - (Īsvēstis). - ISSN 1407-9429. - Nr.52 (2016, 9.maijs), 2.lpp.
Bibliotēkas. Bibliotēku izstādes.
Sabile (Talsu novads, Latvija).

63

Jankeleviča, Mārīte. Sabiles bibliotēka aicina : [par SIA "Līgatnes papīrs" izsludināto
makulatūras savākšanas konkursu bibliotēkām, muzejiem un arhīviem"] / Mārīte
Jankeleviča // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 1407-9429. - Nr.52 (2016, 9.maijs),
6.lpp.
Bibliotēkas. Makulatūra. Arhīvi. Muzeji - Darbinieki.
Sabile (Talsu novads, Latvija).

64

Klabere, Dace. Rojenieki tiekas ar tulkotāju Indru Aumali : [par pasākumu Rojas
bibliotēkā] / Dace Klabere // Banga. - Nr.9 (2016, 13.maijs), 4.lpp.
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.

65

Svitiņa, Irēna. Ceļojumu suvenīri Rojas bibliotēkā : [par izstādi] / Irēna Svitiņa // Banga.
- Nr.9 (2016, 13.maijs), 4.lpp.
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.

66

Naudiņa, Aiga. Jaunākais Dundagas bibliotēkā : [par ceļojošo izstādi "Brīnumi ziedos"
Dundagas centrālajā bibliotēkā un saņemto dāvinājumu - skuju koku enciklopēdiju] /
36

Aiga Naudiņa // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407-9429. - Nr.59 (2016, 25.maijs), 2.lpp.
Bibliotēkas.
Dundaga (Dundagas novads, Latvija).

67

Vicinska, Ivonna. Aktualizēts Talsu Galvenās bibliotēkas projekts : [par Talsu novada
pašvaldības iesniegto projekta pieteikumu konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana - zema enerģijas patēriņa ēkās", lai pielāgotu telpas Brīvības ielā
17,Talsos, bibliotēkas vajadzībām] / Ivonna Vicinska // Talsu Novada Ziņas. - (Runā
pašvaldība). - Nr.10 (2016, 1.jūn.), 2.lpp.
Bibliotēkas. Pilsētas plānošana.
Talsi ( Latvija).

68

Vicinska, Ivonna. Soli pa solim līdz Latvijas simtgadei ... : [par Talsu novada pašvaldības
Latvijas simtgades plāna izstrādi, rīkojot pirmo darba grupas sapulci ar Talsu novada
Kultūras, sporta un tūrisma centru, Izglītības pārvaldi, Talsu Galveno bibliotēku, Talsu
novada muzeju un novada pārvaldēm, kurā iestāžu pārstāvji dalījās ar saviem plāniem
Latvijas simtgades atzīmēšanai] / Ivonna Vicinska // Talsu Novada Ziņas. - (Runā
pašvaldība). - Nr.11 (2016, 16.jūn.), 3.lpp. : logo.
Stratēģiskā plānošana. Bibliotēkas. Valsts svētki. Gadadienas (institūcijām,
notikumiem). Kultūras politika.
Talsi ( Latvija).

69

Blūmentāle, Sabīne. Kurzemes reģiona bibliotekāri tiekas Valdemārpilī : [par septītās
ikgadējās Kurzemes bibliotekāru nometnes (konferences) "Dzīvesziņa jaunajai
paaudzei" norisi Valdemārpilī, ko šogad rīko Talsu Galvenā bibliotēka (vadītāja Vija
Nagle), nometni atklāj Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Grīnbergs un Vija Nagle, lekcijas vada un pieredzē dalās Rīgas Lutera draudzes
mācītājs Kaspars Simanovičs, žurnālists un biologs Māris Olte, Latvijas Bibliotekāru
biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Pabērza, Talsu novada Sabiles bērnu bibliotēkas
vadītāja Rudīte Matisone, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālbibliotēkas
"Libris" vecākā bibliotekāre Solvita Terbeta] / Sabīne Blūmentāle, tekstā stāsta Vija
Nagle ; fotogr. Dainis Kārkluvalks // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.79 (2016,
13.jūl.), 1.lpp. : fotogr.
Reģionālās pārvaldes. Žurnālisti. Luterāņi. Bibliotēkas. Kongresi un konferences.
Nometnes. Novadpētniecība.
Valdemārpils (Talsu novads, Latvija). Kurzeme.

70

Tamsons, Imants. Toreiz un tagad : [par K.Mīlenbaha ielas vēsturi, namiem adresēs:
K.Mīlenbaha iela 1, Baznīcas laukums 2] / Imants Tamsons ; teksta izvilkumu aut.
T.Dzintarkalns ; Talsu novada muzeja krājuma foto, Talsu Galvenās bibliotēkas arhīva
foto, fotogr. Dainis Kārkluvalks. - Saturā: K.Mīlenbaha iela; nams K.Mīlenbaha ielā 1,
kurā atradies Kārļa Vilhelma Klēberga (viņa meita Vera Adīna (1891-1908), apbedīta
Talsu vācu kapos) veikals (20. gadsimta sākums), Friča Dambekalna (1885-1965)
manufaktūras tirgotava (pēc Otrā pasaules kara līdz 1926. gadam), Jankela Lēvensona
un sievas Lības pārtikas un koloniālo preču veikals (no 1930. gada), Lūcijas Grandbergas
(1881-1967) preču veikals; nams Baznīcas laukumā 2, kurā bijusi Markusa Izaksona ādas
un apavu tirgotava (1935. gadā), Friča Grīnblata ādas ģērētavas veikals (1935. gadā),
Frīdas Vītoliņas fotodarbnnīca (1928-1937), restorāns "Kurzeme" ar bufeti "Saulīte"
(aptuveni 1967-1990) // Talsu Vēstis. - (Starpbrīdis). - ISSN 1407-9429. - Nr.77 (2016,
8.jūl.), 6.lpp. : fotogr.
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Novadpētniecība. Veikali, mazumtirdzniecības. Restorāni.
Talsi ( Latvija). Latvija - Vēsture.

71

Jankeleviča, Mārīte. Ārkārtas sēde saistībā ar plānoto jauno bibliotēku : [par Talsu
novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu, sakarā ar informācijas precizēšanu
projektam par Talsu Galvenās bibliotēkas izvietošanu Brīvības ielā 17a.] / Mārīte
Jankeleviča // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407-9429. - Nr.79 (2016, 13.jūl.), 2.lpp.
Bibliotēkas. Arhitektūrprojektēšana.
Talsi ( Latvija).

72

Lāce, Elīna. Tikt galā pašiem ar sevi - labākā dāvana mūsu bērniem : [par lekcijām
bibliotekāru nometnē "Dzīvesziņa jaunajai paaudzei" Valdemārpilī (organizē Talsu
Galvenā bibliotēka), runājot par bērnu audzināšanu un psiholoģiju] / Elīna Lāce ; tekstā
stāsta Rīgas Lutera draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs, biologs un žurnālists Māris
Olte ; fotogr. Dainis Kārkluvalks un Edgars Lācis // Talsu Vēstis. - (Dzīvesziņa jaunajai
paaudzei). - ISSN 1407-9429. - Nr.83 (2016, 22.jūl.), 6.lpp. : fotogr.
Bērnu psiholoģija. Bērna audzināšana. Bibliotēkas. Nometnes.
Valdemārpils (Talsu novads, Latvija).

73

Fedko, Inita. Precizē projekta pieteikumu Talsu Galvenās bibliotēkas izveidei : [par
Talsu novada domes ārkārtas sēdē pieņetajiem grozījumiem] / Inita Fedko // Talsu
Novada Ziņas. - Nr.14 (2016, 1.aug.), 2.lpp.
Projektu menedžments.
Talsi ( Latvija).

74

Kurzemes reģiona bibliotekāri tikās vasaras nometnē : [par Talsu, Ventspils, Liepājas,
Saldus, Kuldīgas un Tukuma bibliotēku pārstāvju konferenci "Dzīvesziņa jaunajai
paaudze" Valdemārpilī] / Talsu Galvenā bibliotēka // Talsu Novada Ziņas. - Nr.14 (2016,
1.aug.), 6.lpp.; fotogr.
Bibliotēkas. Kongresi un konferences.
Talsi ( Latvija). Ventspils (Latvija). Tukums (Latvija). Liepāja (Latvija). Kuldīga. Saldus
(Latvija).

75

Jankeleviča, Mārīte. Apstirpināts finansējums Talsu Galvenās bibliotēkas projektam :
[par Talsu novada domes iesniegtā projekta atbalstu no Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas] / Mārite Jankeleviča; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.102 (2016, 5.sept.), [1].lpp.; fotogr.
Pilsētas plānošana. Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).

76

Blumberga, Agrita. Valgalē : [par apdzīvotu vietu Talsu novadā, tās iedzīvotājiem un
iestādēm - skolu, bibliotēku] / Agrita Blumberga; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis.
- (Fotoreportāža). - ISSN 1407-9429. - Nr.104 (2016, 9.sept.), 6.-7. lpp.
Ciemi.
Valgale.

77

Lāce, Elīna. Tiem, kuri saprot dzejas valodu un tajā runā : [par dzejas dienu pasākumu
Talsu Galvenajā bibliotēkā - tikšanos ar dzejnieku, dramaturgu un kritiķi Ronaldu Briedi]
/ Elīna Lāce; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 1407-9429. - Nr.107
(2016, 16.sept.), 7. lpp.; fotogr.
Bibliotēkas. Dzejnieki, latviešu.
38

Talsi ( Latvija).

78

Dambīte, Daiga. Izstāde Rojas bibliotēkā : [par V.Zemtures vaļasprieka kolekciju] /
Daiga Dambīte // Banga. - Nr.18 (2016, 23.sept.), 3.lpp.
Roja (Rojas novads).
IZSTĀDES.

79

Avotiņa, Ingrīda. Laidzes bibliotēkā : [par Laidzes bibliotēkas aktivitātēm vasarā un
rudenī] / Ingrīda Avotiņa // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.113 (2016, 30.sept.),
11.lpp.
Bibliotēkas.
Laidze ( Talsu novads, Latvija).

80

Jankeleviča, Mārīte. Izstāde Sabiles bibliotekā : [par izstādi "Sabiles bērnudārza
odziņas"] / Mārīte Jankeleviča // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.114 (2016, 3.okt.),
2.lpp.
Bibliotēku izstādes.
Sabile (Talsu novads, Latvija).

81

Vicinska, Ivonna. Senlolotais sapnis par modernu bibliotēku - tuvu piepildījumam : [par
Vides un reģionālās ministrijas atbalstīto projektu "" Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a, Talsos"] / Ivonna
Vicinska; Martas Rakes - Lasmane foto // Talsu Novada ziņas. - Nr.18 (2016, 3. okt.),
[1].lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Projektu menedžments.
Talsi ( Latvija).

82

Jankeleviča, Mārīte. "Bez bibliotēkas autors nav nekas" : [par tikšanos ar dramaturģi,
rakstnieci un žurnālisti Moniku Zīli Sabiles bibliotēkā] / Mārīte Jankeleviča; Daiņa
Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Starpbrīdis). - ISSN 1407-9429. - Nr.119 (2016,
14.okt.), 8.lpp.: fotogr.
Rakstnieki, latviešu. Bibliotēkas.
Sabile (Talsu novads, Latvija).

83

Sniedze Švāģere "Madarās" : [Mazirbes bibliotekāres atmiņas] // Reiz Mazirbē: skolas
atmiņas. - Mazirbe: "Mazirbes draugu kopa", biedrība, 2016. - [73.-75].lpp.
Bibliotēkas. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Pamatskolas.
Mazirbe (Dundagas novads, Latvija).

84

Netverasmais skaistums un spēks : [konkursa "Talsu novada sakoptākā pilsēta vai
pagasts 2016" dalībnieki Ģibuļu pagastā]. - Saturā: Pie Vitas Kuzmas "Austriņos".
Pastendes bibliotēkā. Spāres muižā. // Talsu bruncī ieaustie. - Talsi: Talsu novada
pašvaldība, 2016. - 2.-4. lpp.
Pašvaldības. Konkursi.
Talsu novads (Latvija). Ģibuļi (Talsu novads).

85

Svitiņa, Irēna. Tikšanās ar fotogrāfiem Rojas bibliotēkā : [par pasākumu] / Irēna Svitiņa
// Banga. - Nr.20 (2016, 28.okt.), 2.lpp.
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.
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86

Jankeleviča, Mārīte. "Forši, ka latvieši ir visur, bet pats svarīgākais ir tas, lai latvieši
būtu mājās" : tikšanās ar rakstnieku Otto Ozolu; [par pasākumu Talsu Galvenajā
bibliotēkā] / Mārīte Jankeleviča; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). ISSN 1407-9429. - Nr.130 (2016, 9.nov.), [1]., 4.lpp.
Rakstnieki, latviešu.
Talsi ( Latvija).

87

Deģis, Arvīds Dinijs, 1972-. [Intervija ar rakstnieku Otto Ozolu] : [intervija ar rakstnieku,
publicistu Otto Ozolu (īstajā vārdā Mārtiņu Barkovski) Talsu Galvenajā bibliotēkā] /
Arvīds Deģis // Talsu Balss. - (Cilvēkos). - Nr.8 (2016, 11.nov.), 2.lpp.
Rakstnieki, latviešu.
Talsi ( Latvija).
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Vicinska, Ivonna. Attīstības projekti Talsu novadā : [par Talsu Galvenās bibliotēkas,
Talsu tirgus un Stendes industriālā parka projektiem] / Ivonna Vicinska // Diena. - (Ieaud
savu stāstu Talsu novadā. Talsi var un Talsi dar'!). - ISSN 14071290. - Nr.238 (2016, 8.
dec.), 7.lpp.
Rūpniecības attīstības projekti. Pilsētas plānošana. Arhitektūrprojektēšana.
Talsi ( Latvija). Stende (Talsu novads, Latvija).
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Kārkluvalka, Ilze. Darbīgam vīram katrs gads, mēnesis un diena ir dārgums : [par
novadnieku, dzejnieka un rakstnieka Arnolda Auziņa un literatūrzinātnieka Ilgoņa
Bērsona 85. dzimšanas dienai veltīto pasākumu Talsu Galvenajā bibliotēkā] / Ilze
Kārkluvalka; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 14079429. Nr.143 (2016, 12. dec.), [1]., 3. lpp.: fotogr.
Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Rakstnieki. Literatūrvēsturnieki.
Talsi ( Latvija).
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Klabere, Dace. Kaltenes bibliotēkas vadītājai Egitai Jansonei - dzīves un darba jubileja /
Dace Klabere // Banga. - Nr.23 (2016, 9.dec.), 2.lpp.
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.
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Fedko, Inita. 2016. gada veiksmes stāsts ir finansējuma piesaiste Talsu Galvenajai
bibliotēkai : [par Talsu novada pašvaldības 2016. gadā paveikto] / Inita Fedko; stāsta
Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Oskars Kļava un vietniece Inguna
Kaļinka] // Talsu Novada ziņas. - Nr.23 (2016, 15. dec.),[1].lpp.
Pašvaldības.
Talsi ( Latvija).
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Pociusa, Inta. Cauri gadiem ar Lībagu bibliotēkas senioru klubu "Sarma" : [par Lībagu
senioru kluba "Sarma" 35. gadskārtu] / Inta Pociusa, Īrisa Apše; personiskā arhīva foto
// Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.150 (2016, 30. dec.), 4.lpp.:fotogr.
Seniori. Pensionāri. Biedrības.
Lībagi (Talsu novads, Latvija).
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Radzobe, Silvija, 1950-. Latvijas teātru 2015. gada versijas par Aspaziju : ["Raiņa sapņi"
Nacionālajā teātrī, "Aspazija. Personīgi" Jaunajā Rīgas teātrī, "Mīļākais" Nacionālās
bibliotēkas telpās, "Mīlas svētība" Rīgas Krievu teātrī] / Silvija Radzobe // Aspazija un
mūsdienas: dzimums, nācija, radošie izaicinājumi. - Rīga: Zinātne, 2016. - 261.-271. lpp.
40

Dzejnieki, latviešu.
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Tauriņa, Mudīte. Nedaudz par Talsu Zariņiem un māksliniekiem : [atmiņas par
rakstnieka Kārļa Zariņa kundzi Mildu, Jāņa Tāles kartotēku Talsu rajona bibliotēkā, Talsu
mākslinieku Žani Sūniņu] / Mudīte Tauriņa // Tur aiz skolas kalna / Mudīte Tauriņa. [b.v., b.i., b.g.]. - 225.-227.lpp. - ISBN9789934190506.
Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads).

,, DZĪVESZIŅA JAUNAJAI PAAUDZEI ”
Kurzemes reģiona bibliotekāru vasaras nometnes
“Dzīvesziņa jaunajai paaudzei”
programma
2016. gada 12. un 13. jūlijs
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12. jūlijs
10:00 – 11:00

Reģistrācija, iekārtošanās un kafija (Valdemārpils vidusskola,

Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads)

11:00 – 11:15

Vasaras nometnes atklāšana
Andris Grīnbergs, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas
pagasta pārvaldes vadītājs
Vija Nagle, Talsu Galvenās bibliotēkas direktore

11:15 – 12:45

Kādu dzīves uztveri ieaudzinām savos bērnos
Kaspars Simanovičs, Rīgas Lutera draudzes mācītājs

13:00 – 14:00

Pusdienas

14:00 – 15:30

Vai dzīvosim tīrā Latvijā, audzinot dzīvespriecīgus, veselus
bērnus? Māris Olte, biologs, žurnālists

15:30 – 16:00

Iepazīšanās ar Valdemārpils bibliotēku

16:00 – 17:00

Ekskursija pa Valdemārpili

18:00

Vakariņas
Atpūtas vakars Sasmakas ezera krastā

13. jūlijs
9:00 - 10:00

Brokastis Valdemārpils vidusskolā

10:00 –10:20

Aktualitātes bibliotekāru biedrībā (Latvijas Bibliotekāru
biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Pabērza)
10:20 – 11:40

Pieredzes apmaiņa:
 No senatnes līdz mūsdienām: latviskā dzīvesziņa Liepājas
bibliotēkās Solvita Terbeta, LCZB filiālbibliotēkas “Libris”
vecākā
bibliotekāre



Literāri izglītojošās nodarbības pirmskolas vecuma

bērniem

Inga

Brūvere, Kuldīgas bibliotēkas BLC vadītāja

Bibliotēka ārpus bibliotēkas – ģeneratīvas darbnīcas bērniem un
vecākiem Kristīne Šimpermane, Kuldīgas bibliotēkas
vecākā
bibliotekāre darbā ar bērniem


"Dalāmies pieredzē!"
Iebraucam vasarā - Iveta Skapste, Gāliņciema bibliotēka
Velo skoliņa, meiteņu klubiņš - Selga Cimermane, Ventspils Bērnu bibliotēka
No stāsta līdz attēlam. No attēla līdz stāstam - Vita Ozola-Kalēja, Pārventas
bibliotēka

Meklējam grāmatā, meklējam dabā - Sandra Picalcelma, Ventspils novada
bibliotēkas
42



Savu spēku meklējot Dainu dzīlēs /spēka zīmes tautas dziesmās,
kokgrebumos, rokdarbos/ Dace Kalniņa, Saldus novada Jaunlutriņu pagasta
Ošenieku bibliotēkas vadītāja



12:00 – 14:00
“Kauliņi”.

“Pastariņa prēmija” laika griežos

Iluta Graudiņa, Rojas
novada
bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas
vadītāja
Dzīves ziņa –
cerība bērniem Rudīte Matisone, Talsu novada
Sabiles bērnu bibliotēkas
vadītāja

Vilciens, kas piestāj dārzā…, Igurda Baņķa amatnieka sēta

Pusdienas
Atvadas un mājupceļš
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Aleksandra Pelēča 2016. gada literārā prēmija.
Ir pagājis gads kopš grāmatas “Sirds uz rampas” – Krišjāņa Valdemāra Talsu Tautas teātra vēsture (V.Kukute)
un “Talsu slimnīca” (J.Zviedrāns) sadalīja godu un kļuva par Aleksandra Pelēča 2015.gada prēmijas
laureātēm. Un arī pagājušais gads ir bijis bagāts izdevumiem, kas nesuši mūsu pilsētas, novada, reģiona
zīmi.
Talsu novada dome par godu Aleksandra Pelēča (1920 – 1995) 80 gadu jubilejai
2000. gadā iedibināja tradīciju piešķirt literāro prēmiju literāro darbu
autoriem par ieguldījumu A.Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā,
mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā,
literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadam.
Aleksandra Pelēča literārā prēmija tiek piešķirta vienam novadu autoram par izcilu literāru darbību, kas ir
dziļi saistīts ar sava laikmeta un sava novada norisēm un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas
komisijas augstāko vērtējumu.
Prēmijas pasniegšanas pasākums notiks 10. aprīlī Talsu Galvenajā bibliotēkā.
Aicinām līdz 5. martam rakstiski ieteikt un iesniegt pašvaldības Apmeklētāju centrā literāros darbus, kuri
atbilst prēmijas nolikumam, bet kurus nav izvirzījusi Talsu Galvenā bibliotēka.
Talsu Galvenā bibliotēka Aleksandra Pelēča 2016. gadā literārai prēmijai izvirzījusi grāmatas:

“Dundznik valad”, Vilnis Mitlers
Dundadznieks Vilnis Mitlers (1930 – 2012) mūža nogalē dāvināja Kubalu skolai – muzejam savu turpat 20
gados apkopoto izloksnes vārdu, atmiņu stāstu un izteicienu krājumu. Ievērojot autora novēlējumu, šajā
izdevumā lasītājam piedāvā iepazīt 20. gadsimta dundzinieku sarunvalodu. Izdevumā iekļautā skaidrojošā
vārdnīca ietver ap 3700 vārdu un izteikumu ar valodas paraugiem, tekstu krājums – 51 nostāstu un autora
piedzīvoto notikumu pierakstu, izteicienu apkopojums – ap 430 sakāmvārdu un parunu. Izdevums izdots kā
“Kubalu skolas-muzeja raksti III”, sastādījis Ivars Abajs.

44

“Karavīra ceļš”, Guntars Ceravs un Jānis Vasiļevskis
Grāmata, kas stāsta par Latviešu leģiona virsleitnantu Teodoru Kalnāju, kurš bija 19. divīzijas 44. pulka

rotas komandieris. Otrā pasaules kara beigu posmā bijis pulka komandiera adjutants un sevišķu
uzdevumu virsnieks. Laidzes pagastā dzimušais Teodors Kalnājs, būdams vien 20 gadu vecs, apāva
karavīra zābakus, lai 1935. gadā pievienotos 11. Dobeles kājnieku pulkam. Karavīra gods ir bijis
viņa dzīves ceļa mēraukla. Izdevējs – “Aleksandra Pelēča lasītava”.

“Viena zeme, vieni ļaudis, nav vienāda valodiņ”,
Unikālais izdevums satur aptuveni 100 dažādu latviešu valodas izlokšņu paraugus ar ierakstu atšifrējumu
vienkāršotā fonētiskā pierakstā. Teicēju atmiņu stāstījumi noklausīti dažādās Latvijas pusēs un aptver
daudzveidīgus tematus. Tos papildina folkloras materiāli. Izskan daudzas un dažādas izloksnes, kuras vēl tiek
lietotas vai nesen vēl bija dzirdamas – starp dažādu Latvijas izlokšņu strautiņiem dzirdamas Dundagas,
Pastendes, Vandzenes puses izloksnes, arī mūsu dižā stāstniece Alma Makovska.
Šo darbu valodniece, kultūrvēsturniece, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedras
profesore Lidija Leikuma, kura latviešu valodai veltījusi savu dzīvi. Viņai palīdzējis demogrāfs, latviskā
mantojuma glabātājs Ilmārs Mežs. Savus materiālus izdevumam atvēlējuši arī Māra Zirnīte, Dace Markus un
Daiga Straupeniece, daudzus teicējus ierakstījuši LU studenti. Izdevusi izdevniecība "Upe tuviem un tāliem".
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“Talsu Valsts ģimnāzijas neprātības un asprātības”, Antra Grūbe
Antras Grūbes grāmatā «Asprātības un neprātības», var uzzināt, ka pagājušā gadsimta 50. gados skolā
aktuāla bijusi mājputnu audzēšana un zemes iekopšana, bet 80. gados, lai nonāktu nepatikšanās, atlicis vien
uzvilkt brūnu, nevis tumši zilu uzvalku. Grāmatas autore apkopojusi dažādus amizantus notikumus un jokus
no skolas sadzīves laika posmā no 20. gadsimta 20. gadiem līdz mūsdienām. Tekstu papildina fotogrāfijas,
skolotāja Friča Makstnieka karikatūras un skolas absolventes Ilgas Lēmanes ilustrācijas. Šī grāmata ir kā
turpinājums 2014.gada “Asprātības un neprātības”. Izdevējs – “Aleksandra Pelēča lasītava”.

“Talsu dendroloģiskais parks”, Inta Metuzāle
Pirmreizējs un plašs pētījums Talsu pilsētas vēsturē – monogrāfija par Talsu pilsētas dendroloģisko parku.
Pateicoties autores – Intas Metuzāles zināšanām un ilggadējai prasmīga darba pieredzei daiļdārzniecībā,
grāmatā atspoguļota parka vēsture no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām, publicēts pilns parkā
sastopamo koku un krūmu sugu apraksts ar nosaukumiem latviešu un latīņu valodās, papildināts ar
ilustratīvo materiālu no pašas fotografētām un arī senām Talsu pastkartēm no novadpētnieku kolekcijām.

Izdevējs – “Aleksandra Pelēča lasītava”.
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“Talsi – kalnu un ezeru pilsēta”, foto Ansis Druviņš, sast. Uldis Lakševics
Lai Talsu iedzīvotāji atcerētos novadnieku, kurš iemūžinājis pilsētas kultūrvēsturi, ainavas un cilvēkus savās
skaistajās fotogrāfijās, viņa mazdēls Uldis Lakševics izveidojis apjomīgu fotogrāfiju albumu, iekļaujot arī sava
vectēva dzīves aprakstu. Dizainu veidojusi Anša Druviņa mazmazmeita Agnese Lakševica. Pateicoties šiem
fotoattēliem varam izzināt, kā laika gaitā, dažādu iemeslu, situāciju un valsts attīstības procesu ietekmē
mainījusies un attīstījusies Talsu pilsēta un tās apkārtne. Albums izdots ar Talsu novada muzeja un Talsu
novada pašvaldības atbalstu.

“Sauc par Vaidi mūsu ciemu”, Baiba Šuvcāne
Grāmata ir kā loģisks turpinājums agrāk veiktajiem pētījumiem un sarakstītajām grāmatām par lībiešiem,
viņu tradicionālo kultūru, dzīves veidu, vēsturi, mājvietām Ziemeļkurzemes jūrmalā, ko veidojušas autores
Valda Marija Šuvcāne un Baiba Šuvcāne. Grāmatā ir atspoguļota viena no Ziemeļkurzemes paša lībiskākā
ciema dzīve vairāku gadsimtu garumā un veltīta vienam no Dundagas lībiešu jūrmalas ciemiem - Vaidei un
tās ļaudīm. Izdevējs – izdevniecība “Lauku Avīze”
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“Senlolots sapnis”, Fricis Kristapsons (Vīksna)
Fricis Kristapsons, dzimis Stendes pusē 1918. gadā - Latvijas valsts dibināšanas laikā, gāja bojā 1944. gadā,
kad tika iesaukts karadienestā latviešu leģionā. Grāmatas sastādītājs Juris Šironovs grāmatā iekļāvis gan
Friča liriku, gan atmiņu pierakstus par piedzīvoto un satiktajiem cilvēkiem, gan laikabiedru un radinieku
atmiņas par viņu. Izdevējs – “Aleksandra Pelēča lasītava”.

"Tilts starp horizontiem", Anna Skaidrīte Gailīte
Stāsts par Faniju Budovsku, garīgi bagātu un stipru sievieti, par viņas senčiem Kolkas zemesragā, kur Dižjūra
satiekas ar Mazjūru un viņas dzimtas sievietes izdzīvojušas savu laimi un ciešanas, par Fanijas bērniem,
mazbērniem un mazmazbērniem, par mīlestības tiltu, kas vieno šo ļaužu horizontus. Grāmatā izmantotas
fotogrāfijas no Fanijas Budovskas, Skaidrītes Smildziņas-Budovskas un Evijas Rodkes Sproģes personiskā
arhīva.
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