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Jauninājumi un sasniegumi 2016.gadā
2016.gadā 7 bibliotēku darbinieki uzsākuši vai turpina studijas specialitātē.

Pasākumiem un notikumiem piesātināts gads – organizēti 525 tematiskie 

pasākumi, 43 apmācības lietotājiem, izstrādāti 18 projekti. (Ogres 

Centrālās bibliotēkas āra lasītavas izveide, Pasākumu cikls „Ogrēnieši 

stāsta”, „Sēžammaisi Ķeguma novada bibliotēkas bērnu nodaļai”, „Mēs 

vecajai pagastmājai” (Krape), WiFi teritorijas labiekārtošana pie Lauberes 

bibliotēkas u.c.)
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Problēmas, risinājumi

1. Turpinās 3td IKT novecošanās, ne visas pašvaldības spēj pietiekami ātri 

finansēt jaunas datortehnikas iegādi.

2. Bibliotēkas arvien vairāk pārtop par sociālajiem centriem, kur cilvēki 

pavada daudz laika. Problēma – nehigiēniskie klienti

3. Daudzās bibliotēkās joprojām, telpu izvietojuma dēļ (pakāpieni, otrais 

stāvs) netiek nodrošināta vienlīdzīga pieejamība visām iedzīvotāju grupām.

Gribētos ticēt, ka Ogres Centrālās bibliotēkas lietotāji nākotnē varētu tikt pie 

kvalitatīviem pakalpojumiem jaunā ēkā, kurā, savukārt, bibliotekāri varētu 

dažādot bibliotekāros pakalpojumus un celt to kvalitāti.
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Novadpētniecība
RGB speciālisti veiksmīgi papildinājuši esošo novadpētniecības datu bāzi ar 

aprakstiem no Madlienas un Lauberes bibliotēku novadpētniecības mapēm. 

Turpinās darbs pie Novadnieku kalendāra veidošanas.

Veiksmīga sadarbība ar uzņēmumu „Fazer Latvija” (Druva - 70)

Reģiona bibliotēku(Lielvārdes pilsētas un Lēdmanes pagasta) 120 gadu jubilejas! 

http://www.lielvarde.lv/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=9

33&id=8789367 ; http://www.ocb.lv/2016/08/ledmanes-bibliotekai-120/

„Grāmatu klēts” atgriežas atpakaļ Lauberē.

„Ogrēnieši stāsta” projekta īstenošana OCB:

• Ogres rajona Kultūras nodaļas vadītāji;

• Sporta leģendas;

• Skolotāji;

• Žurnālisti;

• Bibliotekāri
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Lasītāju apkalpošana

1. Kopumā skaitliskie rādītāji samazinājušies, taču bērnu skaits un izsniegums 

bērniem ir palielinājies, 46,1 % no kopējā lietotāju skaita ir bērni, bet izsniegums 

viņiem – 42,7 % no kopējā skaita. Pamatoti varam uzskatīt, ka esam ģimenes 

bibliotēkas. 

2. Palielinās nereģistrēto lietotāju skaits – klienti nevēlas reģistrēt savus datus.

2. Bibliotekārais aptvērums pamazām, bet nemainīgi palielinās.
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Gada mirkļi

*Izstāde “Gaismas pils un Gaismas tīkls” 

*Igauņu kolēģu vizīte (no Jegevas un Pelvas apriņķiem)

*Lasītāju klubiņa darbības atjaunošana Ogres Centrālajā 

bibliotēkā

*Projekta ’’Ogrēnieši stāsta’’ realizācijas gaita un  

noslēguma pasākums – iespēja pieskarties vēsturei
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Vērtējums, atziņas, secinājumi
1.Aizvien lielāka nozīme bibliotekārajā darbā ir bibliotēku saziņas veidošanai virtuālajā 
vidē (Noklausīta saruna: -Kā Tu uzzināji par šito(runa ir par tikšanos ar N.Sapožņikovu 
OCB) pasākumu? -Ieguglēju un man parādīja adresi, kur un cikos.)

2. Bibliotēkās ienāk jaunie darbinieki. Cik ilgi noturēsim?

3.Veiksmes atslēga ir saskanīgas komandas darbs, radošums un drosme pieņemt 
izaicinājumus. 

„Pieņemsim dzīvi tādu, kāda tā ir un priecāsimies par visu labo, ko mums nāksies 
piedzīvot. Priecāsimies par to, ka esam veseli, par to, ko varam un vēlamies sasniegt, par 
to, ka cenšamies palīdzēt līdzcilvēkiem. Vajag mazliet veiksmes un pozitīvu domu, lai 
vērstu to par labu sev un citiem”.

Lai mums visiem kopā izdodas!

Paldies par uzmanību!

Mūs var atrast: www.ocb.lv
https://www.facebook.com/Ogresbiblioteka/
http://www.draugiem.lv/ocb/
https://twitter.com/ogrescb
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