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2016. gada vērtējums, galvenās atziņas un secinājumi

 Svarīgas tradīcijas – bibliotēkas atpazīstamība
 Grāmatu svētki
 Lielie Lasīšanas svētki
 Aleksandra Pelēča literārā prēmija
 Bibliotēku nedēļā – Burziņš no rīta 10:00 līdz vakara 

10:00
 Pastariņa prēmija (Roja)

 Samērā stabili darba rādītāji



2016. gada jauninājumi un sasniegumi

 LBB Kurzemes reģiona bibliotekāru 7.vasaras nometne «Dzīvesziņa jaunajai 
paaudzei» Valdemārpilī

 Pasākumu cikls  «Talsu Galvenā bibliotēka Latvijas simtgadei»

 1.pasākums  Iepazīšanās ar kaimiņu novadiem «Mērsrags –
iespēju rags»

o Izbraukuma seminārs reģiona bibliotekāriem

o Pasākums Talsu iedzīvotājiem Talsu Galvenajā bibliotēkā

 BIS ALISE kursi  TGB publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem



2016. gada problēmas un risinājumi

 Atlikta akreditācija

 Problēmas risinājums

 Telpu risinājums  - projekta apstiprinājums

 Darbs ar krājumu

o Aktualizēts krājums

o Iezīmēta un pārvietota uz pagaidu telpām krājuma daļa, kuru novietos 
repozitārijā jaunajās telpās

o No krājuma izņemtas un norakstītas grāmatas, kuras nepārvietos uz 
jaunajām telpām

 Aktualizēta un pilnveidota TGB mājas lapa

 Aktivizēts darbs ar skolu bibliotēkām

o IT Alise iegādāta 11 skolu bibliotēkās

o Notikušas skolu bibliotekāru apmācības darbā ar sistēmu ALISE

 Problēma - nepietiekošs darbinieku atalgojums



2016. gada novadpētniecības darba
kopsavilkums

 Aleksandra Pelēča  literārā prēmija

 Darbs Talsu grāmatai «Talsu māju stāsti»

 Materiālu apkopojumi:

o Talsu rallijam – 50

o Talsu Koklētājam – 20

o Talsu teātrim – vēstures materiāli grāmatai

 Darbs pie materiālu digitalizēšanas:

o Talsu Vēstis

o Talsu Novada Ziņas

o J.Tāles fotogrāfiju arhīvs

 Novadnieku Ilgoņa Bērsona un Arnolda Auziņa 85 gadu jubilejas 
pasākums



Lasītāju apkalpošanas darba kopsavilkums

 Uzlabojas apkalpošanas kvalitāte:

o Autorizētie klienti

o Rezervēšana

o SBA modulis

o Elektroniskā kataloga iespējas

 Tikšanās ar rakstniekiem – N.Ikstenu, E.Veidemani, M.Zīli, G.Repši, M.Bērziņu, 
M.Pujātu uc. Sabiles, Īves, Virbu, Kaltenes bibliotēkās.

 Pieaug mājās apkalpoto lasītāju skaits

 Palielinājies virtuālo apmeklētāju skaits

 Pakalpojumi pieejami ārējās apkalpošanas punktos

 Darbs ar sociāli neaizsargātiem cilvēkiem

 Sabiles bērnu bibliotēkā – sociālās aprūpes centrs «Veģi»

 Lubes bibliotēkā – sociālās aprūpes pansija «Ārlava»

 Uguņu bibliotēkā – Upesgrīvas speciālā pamatskola

 Talsu Galvenā bibliotēka – sociālās aprūpes  un rehabilitācijas centrs «Stūrīši»

 Brīvprātīgais  darbs  - Rojas novada bibliotēkā, Laidzes pagasta bibliotēkā

 Lasītāju klubi – Stendes bibliotēkā, Valdemārpils bibliotēkā, Īves bibliotēkā, 
Kaltenes bibliotēkā, Rojas bibliotēkā, Laidzes bibliotēkā



GADA MIRKLIS

 Projekta «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a» 
apstiprināšana

 Dundagas novada Kaļķu bibliotēkas jauno telpu 
atvēršanas svētki

 Nominācija «Gada bibliotēka» Sabiles bērnu bibliotēkai

 Nominācijai «Bibliotekārs – gaismas nesējs» tika 
ieteiktas Laidzes pagasta bibliotēkas vadītāja Dace
Bunte un Stendes bērnu bibliotēkas vadītāja Anita 
Bērziņa


