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Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka.
Roterdamas Erasms



ATZIŅAS, SECINĀJUMI

 Svarīga ir empātija, kas vērsta uz āru. Spēja –
uzklausīt, sadzirdēt sāpi.

 Nevajag baidīties runāt par problēmām, par to, kas ir
slikti, no kā baidāmies, ko negribam.

 Nekad nepārdzīvot par neveiksmēm.

 Mācīties no cilvēkiem ārpus sava loka.

 Dot cilvēkiem iemeslu, lai viņi būtu lepni.



JAUNINĀJUMI

 Reorganizācija Lasītavā - krājuma plašāka atvēršana,
Fonotēkas integrēšana Lasītavā lielākai brīvpieejas
nodrošināšanai un nozaru literatūras izvērstākai
izmantošanai

 Jauns aprīkojums Lasītavā – galdi, krēsli, grīdas
segums, izstāžu plaukti, lete, pakāpieni, grāmatu ratiņi
utt.

 Jaunas datortehnikas iegāde -10 datoru komplekti, 3
sistēmbloki, 1 planšetdators, 2 krāsainās un 7
melnbaltās multifunkcionālās iekārtas un 1 melnbaltais
printeris



PROBLĒMAS, 
RISINĀJUMI

 Nepieciešams palielināt finansējumu krājuma
papildināšanai, IT nomaiņai

 Papildus finansējums darbinieku atalgojumam un
stimulēšanai

 Rast finansiālu atbalstu LCZB Galvenās ēkas
paplašināšanas un rekonstrukcijas tehniskajam
projektam vai jauna projekta izstrādei

 «Zaļās birzs» filiālbibliotēkas iekštelpu pārbūve,
kapitālais remonts



NOVADPĒTNIECĪBA
 2017. gada 1. janvārī datubāzē ir 141 549 bibliogrāfisko ierakstu.

 2016. gadā izveidoti 10 815 bibliogrāfiskie apraksti.

 2016. gadā LCZB novadpētniecības krājums papildināts ar digitālā
formātā pieejamām Liepājas fotogrāfa, ērģeļu un harmoniju fabrikas
īpašnieka Jura Bokuma (1877-1957) fotogrāfijām, kurās iemūžināta
tagadējās Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas ēka un tās interjers 20.
gadsimta sākumā. Unikālās fotogrāfijas iegūtas no fotogrāfa mazdēla
Vernera Bokuma.

 2016. gadā veiksmīga sadarbība ar rakstnieku Andreju Miglu viņa
grāmatas par Liepājas folkloras kopu «Atštaukas» tapšanas laikā.

 Liepājas populārāko vides objektu digitalizēšana, aprakstu izveidošana un
publicēšana tīmekļa vietnē.



LASĪTĀJU 
APKALPOŠANA

Krājums 316 904 (eksemplāri)

Lietotāju skaits 14 847 (+1,73 %)

Apmeklējums 176 067 (+0,42 %)

Izsniegums 427 291 (+ 3,65 %)



LASĪTĀJU 
APKALPOŠANA

 Iedzīvotāju skaita mainīgums, ar tendenci uz
samazināšanos, ietekmē arī LCZB un tās filiālbibliotēku
darba rādītājus.

 21,7 % liepājnieku ir kādas bibliotēkas lasītāji.

 Ievērojami palielinājies periodikas izsniegums.

 Sadarbības un izstāžu gads.

 Bibliotēkas Liepājā – visapmeklētākās kultūras iestādes.



PRIORITĀTES

 Lasītāju apkalpošanas kvalitātes uzlabošana.

 Darbs ar bērniem un jauniešiem.

 LCZB krājuma optimizācija un reorganizācija,   
bibliotēkas vides labiekārtošana.

 Darbinieku profesionālā pilnveide.

 Bibliotēkas 240. gadu jubilejas pasākumi.



GADA MIRKLIS



Mērķiem ir vienmēr jābūt augstākiem, lielākiem un 
tālākiem nekā dzīves garums. 

Tad nebūs problēmas ar robežu pārkāpšanu./Uldis Pīlēns/


