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1. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums
Demenes pagasta bibliotēka (turpmāk tekstā – bibliotēka) ir Daugavpils novada
Demenes pagasta pārvaldes struktūrvienība, kura veic Demenes pagasta iedzīvotāju
bibliotekāro, informatīvo apkalpošanu; organizē literatūras popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus, izstādes; sadarbojas ar iestādēm un organizācijām; piedalās pagasta
kultūras dzīves norisēs un sniedz atbalstu vietējās sabiedrības attīstībai; nodrošina valsts un
pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību; veic bibliotēkas
lietotāju konsultēšanu un apmācību IT lietošanā un izmantošanā.
Bibliotēkas misija ir attīstīt bibliotēku par izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes
centru, lai nodrošinātu operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus
informācijas pakalpojumus, sniegtu atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā, izmantojot
bibliotēkas krājumu, SBA un internetā pieejamos informācijas resursus.
Bibliotēka darbojas vienotā informācijas sistēmā kā vietējās nozīmes bibliotēka. Demenes
pagastā darbojās Demenes pagasta bibliotēka, Kumbuļu grāmatu ārējās izsniegšanas punkts,
Zemgales vidusskolas bibliotēka. Bibliotēku teritoriālais aptvērums nav mainījies. Demenes
pagasta bibliotēka atrodas Demenes pagasta centrā ērti pieejamā vietā. Ēkā, kurā atrodas
bibliotēka ir pagasta pārvaldes administrācija, Demenes doktorāts, publiskais interneta pieejas
punkts. Sabiedrības lielākais vairākums ir krieviski runājoši. Demenes pagasta teritorijā
dzīvo 1532 cilvēki (2016. gada 1. janvāra dati).
Bibliotēkas pakalpojumi ir pieejami 40 stundas nedēļā, katru darba dienu no plkst. 10:00
līdz plkst. 19:00. Kumbuļu grāmatu ārējās izsniegšanas punkts atvērts no plkst. 08:00 līdz
plkst. 17:00, pirmdien no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00, sestdien, svētdien – brīvdienas.
Bibliotēkas darba laiks atbilst iedzīvotāju interesēm. Informācija par darba laiku, lietošanas
noteikumiem un citām bibliotēkas aktivitātēm pieejama informācijas stendā un Demenes
pārvaldes mājas lapā.
Bibliotēka 2016.gadā izgājusī atkārtotu akreditāciju un tai ir piešķirta vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss. Akreditācijas komisijas ieteikumi ir rast iespēju palielināt finansējuma
grāmatu krājuma iegādei, aktīvāk popularizēt abonētās datu bāzes un rast iespēju uzlabot
klimatiskus apstākļus telpās.

2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2014
2015
2016
11128
14970
11703
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
11128
14970
11703
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2014
2015
11128
14970
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
4112
6760
Krājuma komplektēšana
1996
2062

2016
11703
6545
1491

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu, bet tikai daļēji palīdz attīstīt
grāmatu krājumu.

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēka atrodas 1987. gadā celtā kultūras nama ēkā. Demenes pagasta bibliotēkas
un Kumbuļu grāmatu arējas izsniegšanas punkta kopēja platība ir 170,5 kv.m. Telpu stāvoklis
ir apmierinošs, lasītājiem piemērots. Bibliotēka ir aprīkota ar visām nepieciešamajām
tehniskajām ierīcēm (datoriem, kopētājiem, printeriem).
2016.gadā ir iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta un dators. Uz šo brīdi vēl ir
nepieciešams nomainīt arī vecus logus.
•
Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums):
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Darbiniekie Lietotājiem Vērtējums (teicams/labs/
Piezīmes
m (skaits)
(skaits)
apmierinošs/neapmierinošs)
2
11
apmierinošs

Datori
Plānie klienti
Multifunkcionāl 3
labs
ās iekārtas
Printeri
1
neapmierinošs
Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas
Datori, kuri bija saņemti pēc projekta “Trešais tēva dēls” ir jau novecojuši un ar laiku
tos jāmaina par pašvaldības finansējumā naudu.

4. Personāls
Bibliotēkā strādā viens bibliotekārais darbinieks. Vadītajai ir augstāka izglītība citā
jomā un apgūts 240. stundu kursi „Informācijas un bibliotēku zinību pamati”. Bibliotēkas
vadītāja regulāri piedalās Daugavpils novada Mācību un informācijas centra rīkotajos
apmācību kursos un semināros, kā arī Kultūras pārvaldes rīkotajos pieredzes apmaiņas
braucienos. Pārskata gadā tika apmeklēti 6 profesionālās pilnveides kursi un 3 informatīvie
semināri, kā arī 1 pieredzes apmaiņas brauciens.
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
•

Galvenie rādītāji (lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.):
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

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
+28% +16%
+93% -34%
+29 % +7%
+12 % + 4%

2014
192
46
3855
2115
-

2015
245
89
4980
2396
-

2016
285
59
5352
2493
132
650

6475
2730
3444

7004
3574
3430

7719
4672
3042

+7 % +9%
+24 % +23%
-0,04 % -11%

301
13

846
16

768
19

+64% - 9%
+19 % +16%

1580

1532

1476

-0,03 % 0,04%

-

Bibliotēkai ir jāsniedz kvalitatīvi informācijas pakalpojumi, kuru uzdevums ir padarīt
zināšanas pieejamas un informēt par tām, reklamēt tās ikvienam pagasta iedzīvotājam.
2016.gadā bibliotēkas lietotāju skaits kļuva lielāks, bet samazinājās bērnu skaits, kas apmeklē
bibliotēku. Tas ir saistīts ar to, ka skola neatradās blakus un bērnus ar autobusiem uzreiz no
skolas ved uz mājam, viņiem nav laika aiziet uz bibliotēku.
Par bibliotēkas jaunumiem iedzīvotāji interesējas arī sociāla tiklā facebook.com, kur ir
reģistrētā bibliotēkas lapa. Uz 2016.gada beigām lappusei seko 61 cilvēks, ir 650 skatījumi.
2014. gadā bija apmeklējumu un izsniegšanas samazinājums sakara ar to, ka saslima
bibliotēkas vadītāja, 2015. un 2016. gadā radītāji atkal ir pozitīvi, bibliotēkas pakalpojumi ir
pieprasīti.
Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums
Bibliotēka 2016 gada sniedza bezmaksas pakalpojumus:
•
Grāmatas, periodiku, audioierakstus;
•
Izziņas, konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējam;
•
Novadpētniecības materiālus;
•
Datora un interneta izmantošana;
•
Dokumentu printēšana, kopēšana;
•
Apmācībās datoru izmantošanas pamatiem, informācijas meklēšanai;
•
SBA pakalpojumi;
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Izstādes;
•
Literāri izglītojoši pasākumi;
•
Ekskursijas;
•
Iespieddarbu apmaiņa ar citām bibliotēkām;
•
Bibliotekārās stundas skolēniem;
•
Piekļuve bezmaksas datu bāzēm: www.letonika.lv, www.filmas.lv, Lursoft
laikrakstu bibliotēkai, Nacionālās bibliotēkas datu bāzei, reģiona elektroniskajam
kopkatalogam.
Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem bezmaksas informācijas un uzziņu pakalpojumus,
izmantojot tradicionālos un elektroniskos informācijas avotus, datu bāzes:
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi
no viņu sociālajām, demogrāfiskajām, etniskajām un fiziskajām atšķirībām un neatkarīgi no
viņu dzīves vietas un nodarbošanās veida. Apmeklētājiem ir pieejams grāmatu fonds, 19
dažādu nosaukumu preses izdevumi, lietotāju rīcībā ir 11 datori un bezmaksas internets.
•
Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām
Bibliotēkā var tikt cilvēki ar kustības traucējumiem. Cilvēkiem ar vāju rēdzi piedāvājam
palielinājumā stiklu. Pensionāriem un invalidiem piedāvājam grāmatas uz mājam vai ar
ģimenes locekļu palīdzību.
Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs
Bibliotekārei ir kompetence apmācīt lietotājus datora un interneta lietošanas pamata
prasmēs, konsultēt informācijas meklēšanā internetā. Bibliotēkā notiek individuālas
konsultācijas, senioru datorapmācībās, lai sniegtu priekšstatu par informācijas elektronisko
resursu daudzveidību, papildināt zināšanas par informācijas meklēšanas iespējām internetā.
Bibliotēkā šī iespēja ir ikvienam. Populāri datora izmantošanas mērķi pieaugušiem ir
komunālo un citus maksājumu veikšana, biļešu rezervēšana, sludinājumu ievietošana, darba
meklējumi, latvenergo norēķini, internetbanku un internetveikalu izmantošana.
•
Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas
pieejamība iedzīvotājiem
Informācija par darba laiku, par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un radošajām
aktivitātēm regulāri tiek ievietota pārvaldes mājas lapā, informācijas stendā, facebook tiklā.
Bibliotēkā var saņemt informāciju par pagasta aktualitātēm.
•

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums
Bibliotēkas grāmatu fonds elektroniski meklējams Daugavpils novada bibliotēku vienotajā
elektroniskajā kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise/. Pieprasīts ir meklējot grāmatas,
kuras atrodas arī citās Daugavpils novada bibliotēkas.
Elektroniskajā kopkatalogā ievadīti dati par 4022 eks..
Konsultācijas datoru lietošanā un informācijas meklēšanā tika sniegtas arī individuāli. Gada
gaitā apmeklētāji iepazinās ar interneta resursa „Letonika” iespējām.
•
Iekšzemes un starptautiskais SBA:
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Tabula “SBA rādītāji”
SBA
2014
2015
No citām Latvijas bibliotēkām
1
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
1
nosūtīto dokumentu skaits

2016
2
1

Bibliotēkā SBA pakalpojums nav populārs, lasītajiem ir stāstīts par iespēju pasūtīt grāmatas,
bet izmanto iespēju tikai īpašos gadījumos.
•
Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti
(pētījumi, aptaujas, anketas u. tml.)
2016.gadā nebija veikti aptaujas un anketēšanā. Pēdējā anketēšanā bija veikta 2015,.gadā.
Tad īpašs uzsvars bija uz periodikas sastāvu - iedzīvotāji piedāvāja variantus,
nosaukumus un nozares, kuras viņuprāt nepietekā bibliotēku. Bibliotēkas darba laiks un
darba process apmierina lietotājus.
•

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā.
Viena no problēmām – rast iespēju “iziet” no bibliotēkas sienam un atrast veidu ka
aicināt bibliotēkā vairāk lietotāju. Daudzi vecie cilvēki dzīvo viensētās, sādžās, un viņiem
ir grūti tikt uz bibliotēku.

6. Krājums
Bibliotēkas krājumus veido un papildina atbilstoši bibliotēkas nolikumā noteiktajām
funkcijām un uzdevumiem, bibliotēkas krājuma komplektēšanas politikai (skat. piel.1.).
Veidojot bibliotēkas krājumu, galvenokārt tiek ņemtas vērā lasītāju vēlmes – tiek iegādāta gan
nozaru literatūra, gan daiļliteratūra. Lietotājiem ir nepieciešamība praktisko interešu
apmierināšana; ir nepieciešamība pēc informācijas par dažādiem hobijiem, apmēram 70% no
lietotājiem lasa tikai daiļliteratūru. Komplektējot nozaru literatūru, 2016. gadā prioritāte bija
literatūrai, kas ir aktuāla lauku iedzīvotajiem – veselība, laukkopība un dārzkopība, vārdnīcas.
Bibliotēka komplektē izdevumus bērniem un jauniešiem un nodrošina uzziņu krājumu visās
zinātņu nozarēs - vārdnīcas, enciklopēdijas, rokasgrāmatas, ceļvežus, novadpētniecības
izdevumus.
Bibliotēkas grāmatu fondā ir 7018 fizisko vienību, t.sk. seriālizdevumi – 462 eks.,
audiovizuālie reursi – 36 eks.
• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2014
2015
2016
Finansējums krājuma
1995
2062
1491
komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums 1995
2062
1491
grāmatām
1420
1487
916
t. sk. bērnu grāmatām
104
258
118
periodiskajiem izdevumiem
575
575
575
7

Finansējums krājumam uz 1
1,26
1,34
1,00
iedz. apkalpes zonā
(pašvaldības finansējums)
Krājumu komplektēšanai centralizēti izmantota novada Kultūras pārvaldes nauda. 2016.
gadā finansējums grāmatu iegādei samazinājās par 39%, salīdzinot ar 2015.g. Par 916 €
iegādāti 157 grāmatas. Periodikas pasūtīšanai piešķirts finansējums 575€ apmērā.
•
Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā)
Kopā ir ievadīti 4022 eks., kas sastāda 62% no kopēja grāmatu krājuma.
Krājuma pārbaude (inventarizācija) – pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude
(inventarizācija) nav veikta.
•

Krājuma rādītāji (jaunieguvumi, apgrozība u. c.):
✓ tabula “Krājuma rādītāji”+ situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi
Tabula “Krājuma rādītāji”
2014
2015
Jaunieguvumi
429
272
Grāmatas
219
272
t. sk. latviešu daiļliteratūra
11
21
t. sk. bērniem
41
75
Izslēgtie dokumenti
380
586
Krājuma kopskaits
7158
6869
Grāmatu krājuma apgrozība
0,41
0,56
Periodisko izdevumu
6,7
5,85
apgrozība

•

Datubāzes:

Dabubāze
Letonika
News
•

2016
469
201
78
45
320
7018
0,72
6,58

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
2014
2015
2016
0/1
23/10
40/39
8
104

Krājuma un datubāzu popularizēšana
Datora un interneta pakalpojumi ir ļoti populāri starp bērniem un jauniešiem. Bērni
saņem konsultācijas, kā strādāt ar bibliotēkas elektronisko katalogu, tiek izmantota datu bāze
Letonika, citi elektroniski resursi, enciklopēdijas, nozaru literatūra. Bērniem un jauniešiem
tiek piedāvāti dažādi informatīvi pasākumi, piem. „Esi drošs Internetā”. 2016.gada vasarā
Demenes pagasta Kultūras namā un Bibliotēkā bija iespēja strādāt 3 skolēniem. Demenes
pagasta bibliotēka piedāvāja darbu ar elektronisko katalogu, apmācīja meitenes, kā lietot
katalogu, pēc kādām pazīmēm reģistrējam grāmatas un kā varam atrast grāmatu katalogā,
skolēni palīdzēja rekataloģizācijas darbā.
Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem bezmaksas informācijas un uzziņu pakalpojumus,
izmantojot tradicionālos un elektroniskos informācijas avotus, datu bāzes:
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•
•
•

informācija par krājumu Daugavpils novada elektroniskajā kopkatalogā,
datoru un interneta izmantošana, bezvadu internets, izdrukas,
datubāzes - www.letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka,

•

Darbs ar parādniekiem
Ir sastādīts parādnieku saraksts, ar parādniekiem mēģinām sazināties pa tālrunī un ar
vietēju iedzīvotāju palīdzību.
•

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības.
Bibliotēkas krājums sistemātiski tiek atjaunots. Diemžēl, galvenā problēmā 2016.gadā
bija liels finansējumā samazinājums.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
Bibliotēkā reģistrēti 59 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Salīdzinot ar 2015.
gadu, lasītāju – skolēnu skaits samazinājās. Diemžēl uz lasītāju skaitu lielu atsaucas bērnu
skaita samazināšanas skolā, arī tas, ka skolas autobuss tālu dzīvojošus bērnus pēc stundām
uzreiz aizved mājās un viņiem nav brīvā laika bibliotēkas apmeklēšanai. Apmeklējumu skaits
palielinās vasarā.
Bērnu apkalpošanai un brīva laika pavadīšanai ir iekārtots bērnu stūrītis, kas ir viegli
atpazīstams, pēc specialajam mēbelēm un noformējuma. Mazākajiem lasītajiem ir rotaļlietas
un spēles laika pavadīšanai, interaktīvas grāmatas tiem, kas vel nelasa vai lasa slikti. Bērniem
tiek organizētas bērnu grāmatu izstādes.
Berni un jaunieši saņem konsultācijas un ieteikumus, ka izmantot bibliotēkas pakalpojumus.
Bieži prasa konsultācijas par datora lietošanu. Konsultācijas datoru lietošanā un informācijas
meklēšanā tika sniegtas individuāli un grupās.. Gada gaitā apmeklētāji iepazinās ar interneta
resursa „Letonika” iespējām.
Bibliotēku
krājuma
veidošana
un
papildināšana,
jaunieguvumu
proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un
lasītāju sastāvu
Bērnu krājumu attīstības dinamika pēdējo 5 gadu laikā
2013. 2014. 2015. 2016.
Krājumu 2012.
gads
gads
gads
gads
gads
apjoms
grāmatas

1301

1329

1370

1448

1493

Krājums papildināts ar 45 grāmatām bērniem un jauniešiem (156 pieaugušiem). Skolēniem
populārākie žurnāli ir Ilustrētā Junioriem, Веселый Колобок”, Простоквашино, Приветик.
Iepērkot jaunās grāmatas, iegādājos grāmatas jauniešiem, skolēniem un grāmatas
visjaunākajiem lasītājiem. Bērnu literatūras krājumu veido 1493 eksemplāri. Krājums tiek
papildināts ar grāmatām gan latviešu, gan krievu valodās. Maziem lasītājiem ļoti būtisks ir
grāmatas vizuālais noformējums. Šis faktors tiek ņemts vērā komplektējot grāmatas bērniem.
Nopirktas arī skaņgrāmatas. Cenšamies pamazam latviskot bērnu fondu, bet grāmatas krievu
valoda ir pagaidām vairāk pieprasītas. Tas arī saistīts ar to, ka lasītāju dzimta valoda ir krievu,
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un arī vasaras laika bērniem skolā prasa izlasīt noteiktu grāmatu sarakstu, galvenokārt krievu
valodā.
Skolēni mazāk izmanto iespieddarbus, bet, rakstot uzdotos referātus, arvien biežāk
meklē atbildes interneta resursos. Ik dienas bibliotekāre sniedz uzziņas un konsultē darbā ar
datoru. Skolēniem ieteikts izmantot bibliotēkā pieejamo datubāzi Letonika.
Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām
vecuma grupām
2016.gadā bibliotēka sadarbojas ar Demenes pagasts pirmsskolas iestādi. Tā, piem.
Bibliotēkas nedēļas ietvaros notika tikšanas ar bērniem pirmsskolas iestādē, ekskursija un
bibliotekāra stunda bibliotēkā. Bibliotēku ir iecienījuši arī sākumskolas vecuma bērni.
Bērniem un jauniešiem bija organizētas dažādas nodarbību formas: ekskursijas, tematiskie
literatūras popularizēšanas pasākumi, grāmatu lasīšana, bibliogrāfiskas stundas.
Bērniem ļoti patīk risināt krustvārdu mīklas, piedalīties zīmējumu konkursos un viktorīnās.
Bērniem patīk būt kopā, viņi zina, ka bibliotēkā viņi ir vienmēr gaidīti. Bērnu un jauniešu
nepietiekamās prasmes meklēt un atlasīt nepieciešamo informāciju nosaka nepieciešamību
bibliotēkās veicināt šo prasmju attīstību. Bērnam ir svarīgi zināt par interneta lietošanas
noteikumiem. Apmeklētājiem tiek skaidrotas bibliotēkas izmantošanas iespējas, stāstīts par
krājuma izkārtojumu, informācijas meklēšanu internetā un elektroniskajā katalogā, datubāzēs.
Pēc lietotāju pieprasījuma tiek sniegtas arī konsultācijas. Bibliotēkā tika organizēts
informatīvs pasākums skolniekiem „Noteikumi – ka tu tos ievēro?” ar padomiem un
ieteikumiem
Tradicionāli pasākumi ir pirmskolas vecuma bērnu iepazīšanās ar bibliotēku kopā ar
Zemgales vidusskolas skolotajiem. Aprīlī un novembrī Demenes pagasta bibliotēku
apmeklēja pirmskolas grupiņas bērni un audzinātājas. Novembrī bija jau jaunas grupiņas. Bija
iepazīšanas ar bibliotēku un pasākums “Latvijas daba”. Par piemiņu bērni saņēma dāvanā
grāmatas par dabu un informatīvu lapiņu, kurā ietverti svarīgākie dati par bibliotēku. (Foto
skat.piel.2.)
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Literatūras popularizēšanas pasākumi ir piemēroti bērnu interesēm – zīmējumu konkursi,
lasījumi, mīklu un pasaku pēcpusdienas.
1. Bibliotēkas nedēļas laikā lasītas tautas pasakas un organizēts pasākums “Tautas
pasaka – tautas gudrība”.
2. Tematiskās literatūras izstādes un pastāvīgās izstādes („Jaunumi”, „Izlasi –
interesanti”).
3. Vasaras mēnešos bērnu pasākumu cikls „Pasaku nedēļā”.
4. Sadarbībā ar kultūras namu pasākums veltīts Lāčplēša dienai.
Aktīvākie lasītāji piedalījušies novada Grāmatu svētkos (aktīvi piedalījās 14 bērni līdz 18
g. vecumam). Bērni piedalījās tikšanās ar dzejniekiem, rotu izgatavošanas no dabas
materiāliem darbnīcās, visi kopā saņēma balvas – brīnišķīgas grāmatas. Dalībnieki no
Demenes bibliotēkas iepazinās ar dažādu izdevniecību izdoto grāmatu klāstu.
Bibliotēka darbā ar bērniem sadarbojas ar Zemgales vidusskolu, pirmsskolas izglītības
iestādi, Demenes kultūras namu.
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Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā
Darbam ar bērniem palīdz bibliotekāres pedagoģiska izglītībā.
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
Jauniešu ir mazāk aktīvi bibliotēkas pasākumos. Interese par bibliotēkas darbu bija,
kad bibliotēka piedāvāja vasarā darbu jauniešiem, tad viņi paši pamēģināja izpildīt dažādus
darbus, strādāja ar krājumu.

8. Novadpētniecība
Darbs ar novadpētniecības materiāliem
Regulāri tiek papildinātas novadpētniecības materiālu mapes. Visa jaunākā informācija:
kopijas no laikrakstiem un žurnāliem, izdrukas no elektroniskajiem resursiem, pasākumu
afišas u.c. veida informācija vispirms tiek ievietota vienā mapē (kārtojums veikts
hronoloģiski), kura ir novietota redzamā vietā (novadpētniecības plauktā) un apmeklētājiem
viegli izlasāma (materiāli salikti „kabatiņās”). Bibliotēkā izveidotas 36 novadpētniecības
materiālu mapes un albūmi:
• Demenes pagasta daba,
• Sports Demenes pagastā,
• Demenes zemnieku saimniecības,
• Demenes pagasta vēsture,
• Demenes pagasta bibliotēkas vēsture,
• Demenes katoļu baznīca,
• Demenes pagasta iedzīvotāji uz avīžu lapām 1981.-1991.g.g. (četri albūmi),
• Veco laiku dokumenti,
• Veco laiku naudas zīmes,
• Demenes iedzīvotāju saraksts 1892. g.,
• Dažādu Demenes pagasta ģeogrāfisko nosaukumu izcelšanas,
• Izglītība un skolu attīstība Demenes pagastā līdz Zemgales skolas atvēršanai,
• Tūrisma maršruts „Apceļo savu dzimto novadu”,
• Vietējie amatnieki,
• Manas ģimenes dzimtas koks,
• Zemgales katoļu baznīca,
• Ievērojamie cilvēki,
• Demenes pagasta padomes publiskie gada pārskati ( no 2002 g.),
• Konkursam „Sakoptākais Latvijas pagasts – 2004” (11mapes)
• Zemgales vidusskolas skolniekus konkursus darbi „Ciņa par neatkarīgu Latvijas
Republiku 1918.-1920. gados un mūsu novads”, „Zemgales dzelzceļa stacija un
tās vēsturiskā nozīme”.
• Demenes pagasta dzīves lappuses (3 mapes ar fotogrāfijām)
Bibliotēkā tiek uzglabāti Demenes pagasta pārvaldes izdevumi „Demenes Ziņas” (kopš
1998. g.). 2016. gadā tika kopēti jauni novadpētniecības materiāli no interneta un avīzēs
„Latgales Laiks”. Daudz novadpētniecisku materiālu atrodu datu bāzē Periodika.lv.
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Aktīva sadarbība ir ar vietējam iedzīvotajiem, kuriem ir interese par Demenes pagastu.
Sadarbība ar V. Loģinovu, M. Mizanovu, kuri interesējās par kara laika apglabāšanas vietām
un karadarbības vēsturi Demenes pagasta teritorijā. Saņemam kartogrāfiskus materiālus
muzejam. Sadarbība ar Daugavpils novadpētnieku A. Dmitrijevu jautājumos par Daugavpils
vēsturi. Sadarbība ar J. Račko – par ebrejiem, kuri agrāk dzīvoja Taržekā (Demenes pagasts).
Sadarbībā ar vēsturnieku E. Jēkabsonu, kuram šeit ir dzimta zeme un īpašā interese par
pagasta vēsturi.
Novadpētniecības materiālu pieejamība
•
•
•

regulāri kopēti raksti no preses izdevumiem par Demenes pagastu, materiālus
kārto mapē, kura atrodas bibliotēkas apmeklētājiem labi redzamā vietā;
literatūras izstādes papildina ar novadpētniecības materiāliem;
jaunākā informācija pieejama mājas lapā www.demene.lv un
https://www.facebook.com/demenesbiblioteka/ .

Organizējot pasākumus un izstādes, bieži tiek izmantoti materiāli no šīs kolekcijas. Pagasta
svētku apmeklētajiem tika piedāvāta fotogrāfiju izstāde „Ieskaties Demenes pagasta dabā”.
Materiālus par Zemgales staciju piedāvājam arī Demenes Kultūras namam un Demenes katoļu
baznīcas priesterim.
•

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi
Diemžēl, ne visi interesējoši materiāli ir pieejamie. Daudz informācijas nesaglabājas –
piemēram, par Briģenes muižu.

•
Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības
Būtu labi nākamajā periodā vairāk uzmanības pievērst pagasta personībām, vecu fotogrāfiju
un materiālu vākšanā.

9. Projekti
2016.gadā Demenes pagasta bibliotēka projektos nepiedalījās.

10. Publicitāte
Ir izveidoti bukleti informācijas sniegšanai un afišas par bibliotēkas pasākumiem.
Jaunākā informācija par bibliotēkas darbu un pakalpojumiem iedzīvotājiem tiek publicēta
pagasta avīzītē „Demenes Ziņas”, Demenes pārvaldes mājas lapa
www.demene.lv,
daugavpilsnovads.lv. Ir izveidota bibliotēkas lappuse sociālajā tiklā facebook.com, kurā ne
tikai stāstam par pasākumiem, bet arī par pagasta vēsturi un personībām. Bibliotēkas
pasākumu mērķauditorija un lasītāju interešu grupas ir bērni, skolēni, pieaugušie un
pensionāri. Viena no svarīgām bibliotēkas publiskā tēla veidošanas darba formām ir izstādes
un tematiskie pasākumi. 2016.gadā notikušas 17 literatūras izstādes, un 11 pasākumi.
Pastāvīgās plauktu izstādes: notiek izstādes „Interesanti! Jaunumi” papildināšana.
•

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
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Starp veiksmīgiem pasākumiem ir “Lasīšanas līderis” – gada nobeiguma pasākums, kad
tiek apbalvoti aktīvākie lasītāji. “Sena grāmata manā skapī” – šajā izstādes sagatavošanā
aktīvi piedalījās paši pagasta iedzīvotāji. Bibliotēku nedēļas pasākumi – viktorīna “Tautas
pasaka – tautas gudrība”, izstādē, skolēnu ekskursija uz bibliotēku. (Foto – skat.piel.3.)

11. Sadarbības tīkla raksturojums
Bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar daudzām iestādēm. Notiek savstarpēja
sadarbība ar citām novada bibliotēkām, galvenokārt ar Laucesas, Mirnija ciema bibliotēkām
un Naujenes Tautas bibliotēku. Dalāmies pieredzē par notikušajiem pasākumiem bibliotēkā.
Bibliotēkas vadītāja ieguva informāciju par jaunumiem, aktualitātēm.
Bibliotēka sadarbojas ar Demenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādi, Zemgales
vidusskolu.
Sadarbība pastāv arī ar kultūras nama vadītāju, bibliotēka piedalās KN rīkotās masu
pasākumos. Bibliotēkas vadītāja 2016. gadā atbildēja arī par Demenes pagasta avīzes
„Demenes ziņas” tapšanu, kura informē iedzīvotājus par topošiem un pavadītiem
pasākumiem.
Pagasta pārvalde ir finansiālais, ideju un aktivitāšu atbalsts. Pagasta pārvalde atbalsta
bibliotēkas rīkotus pasākumus, neliedz arī transportu, lai nokļūtu uz semināriem un „Grāmatu
svētkiem”. Nozīmīgs sadarbības partneris ir Demenes pasta nodaļa. Notiek sadarbība ar
iedzīvotājiem un vēsturniekiem. 2016. gadā sadarbojamies ar biedrību “Otra māja” un
dzīvnieku patversmi, rīkojot Labdarības akciju.

Pielikumi
Pielikums 1.

Daugavpils novada Demenes pagasta bibliotēkas
krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Bibliotēkas vispārīgs raksturojums
Demenes bibliotēka ir vietējais informācijas, izglītošanas, atpūtas un sociālās komunikācijas
centrs, kas nodrošina operatīvas kvalitatīvas informācijas pieejamību ikvienam lietotājam,
izmantojot bibliotēkas krājumu, SBA un internētā pieejamos informācijas resursus,
informācijas komunikāciju tehnoloģijas.
Demenes pagasta bibliotēkas misija ir:
Ikvienam nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai un strukturētai informācijai,
piedāvājot daudzveidīgus informācijas avotus.
- apkopot un saglabāt vietējās nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm;
- rosinot un attīstot bērnos un jauniešos lasītprasmi, saglabāt sabiedrībā interesi par
grāmatu;
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-

veidot bibliotēku kā kvalitatīvas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas centru dažādiem
interesentiem dažādās vecuma grupās;
sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas komunikāciju tehnoloģiju apguvē.

Bibliotēkas pamatfunkcijas ir izglītot, informēt un izklaidēt. Rūpēties par pilnvērtīgu un
kvalitatīvu krājuma attīstību, regulāri padziļināt un paplašināt augstvērtīgu literatūras klāstu,
līdz ar to sekmēt mūžizglītības iespējas saviem apmeklētājiem, kā arī veicināt kultūras
mantojuma apzināšanu un popularizēšanu.
Bibliotēkas pamatmērķis ir daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājums, lai pilnībā
apmierinātu atsevišķu cilvēku un grupu izglītības, informācijas un personības pilnveides
vajadzības, ieskaitot atpūtu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu

Krājuma veidošanas vispārīgie principi, mērķi un uzdevumi
Bibliotēkas krājumu pārzina un veido bibliotēkas vadītāja.
Bibliotēkas pamatkrājumu veido monogrāfiskie izdevumi, seriālizdevumi, novadpētniecības
fonds, elektroniskie dokumenti un dāvinājumi.
Krājuma veidošanas mērķis: maksimāli palielināt bibliotēkas vērtību, nodrošinot jaunu un
esošo lasītāju un lietotāju piesaisti.
1. Krājuma papildināšanas pamatprincipi:
kvalitāte – bibliotēkas krājuma veidošana atbilstoši teritorijas attīstības
interesēm, dāvinājumu izvērtēšana kā saturiskā, tā skaitliskā ziņā.
1.2.
daudzveidība – visās nozarēs iespējami plašs dokumentu un elektronisko
izdevumu klāsts dažādām lasītāju grupām un zināšanu līmeņiem,
1.3.
aktualitāte – regulāra krājuma papildināšana ar jaunākajiem izdevumiem
iespējami atbilstoši lietotāju pieprasījumam,
1.4.
pieejamība – krājuma, datubāzu, citu informācijas sistēmu un pakalpojumu
pieejamības garantēšana ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no piederības kādai
sociālai grupai, zināšanu līmeņa vai materiālā nodrošinājuma,
1.5.
plānveidīgums – nekontrolētu iepirkumu, dāvinājumu un ziedojumu
nepieļaušana,
1.6.
informācijas resursiem jāatspoguļo dažādus viedokļus,
1.7.
izvēloties dokumentus nav pieļaujama politiska, konfesionāla, komerciāla vai
cita ietekmēšana.
1.1.

2. Krājuma komplektēšanas noteicošie faktori:
2.1.
lietotāju pieprasījums,
2.2.
finanšu līdzekļi,
2.3.
izdevēju un tirdzniecības piedāvājums.
3. Krājuma komplektēšanas veidi:
3.1.
kārtējā jaunieguvumu komplektēšana,
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retrospektīvā komplektēšana, reģistrējot un izvērtējot lasītāju pieprasījumu,
rekomplektēšana - regulāra un sistemātiska krājuma attīrīšana no saturā
novecojušiem, nolietotiem, nepieprasītiem izdevumiem.

3.2.
3.3.

4. Krājuma komplektēšanas avoti:
4.1.
pirkumi – grāmattirgotājs Janus, vairumtirdzniecības bāze „Latvijas grāmata”,
4.2.
dāvinājumi – LNB projekti, privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi,
ziedojumi,
4.3.
aizvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā
līdzvērtīgiem,
4.4.
abonēšana – Latvijā izdoti periodiskie izdevumi plašam lasītāju lokam.
5. Finansējuma avoti:
Daugavpils novada domes budžeta asignējums grāmatu ieguvei, no Demenes pagasta
pārvaldes budžeta tiek iegādāta periodika. Finansējums aprēķināts ka Iedzīvotāju
skaits*koeficients, un to aprēķinā Daugavpils novada dome.
6. Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji:
6.1.
Izdošanas laiks – pēdējo 5-7 gadu literatūra, ja nav krājumā
6.2.
Pieprasīta literatūra
6.3.
Valoda – latviešu, krievu
6.4.
Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas
6.5.
Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvinat tālāk citām bibliotēkām
vai piedāvāt lietotājiem.
7. Galvenās lietotāju grupas:
7.1.
Bērni - pirmsskolas vecuma
7.2.
Bērni – sākumskolas vecuma
7.3.
Jaunieši līdz 18 gadiem
7.4.
Pieaugušie – Demenes pagasta iedzīvotāji
7.5.
Pensionāri
8. Krājumā nekomplektē:
8.1.
Pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru,
8.2.
Īslaicīgs nozīmes literatūru (bukleti, reklāmas, aicinājumi u.tml.)
8.3.
Reliģisku literatūru, kas nav oficiālu reliģiju literatūra.
8.4.
Mācību grāmatas
8.5.
Nošu izdevumus
8.6.
Kartogrāfiskos izdevumus (izņemot novadpētniecību).
8.7.
Attēlizdevumus (izņemot novadpētniecību).
8.8.
Rokrakstus (izņemot novadpētniecību).
8.9.
Specifisku nozaru literatūru.
Dokumenti tiek iegādāti viena eksemplārā, dupletus nekomplektē. Izņēmums – ļoti
pieprasīta literatūra, kura ir vajadzīga skolēniem.
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Demenes pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes bibliotēka, ir orientēta uz iedzīvotāju
vajadzībām. Pagastā ir arī skolas bibliotēka, tāpēc mācību literatūra netiek komplektētā
Demenes pagasta bibliotēkā.
9. Minimālajā līmenī komplektēta nozaru literatūra:
9.1.
Bibliotēkzinātne
9.2.
Filozofija
9.3.
Psiholoģija
9.4.
Sociālās zinātnes
9.5.
Medicīnā
9.6.
Mākslas vēsture
9.7.
Valodniecība
9.8.
Literatūrzinātne
9.9.
Vēsture
Bibliotēka veido speciālu krājumu – Novadpētniecības krājumu, kurā tiek vākti materiāli par
Daugavpils novadu un Demenes pagastu.
10. Prioritātes krājuma komplektēšanā:
10.1.
Daiļliteratūra
10.2.
Literatūra bērniem
10.3.
Uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas)
11. Literatūras atlases kritēriji:
11.1.
Atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm
11.2.
Izdevuma kvalitāte
11.3.
Publikācijas forma
11.4.
Valodas aspekts
11.5.
Cena
11.6.
Iesējums
12. Valodu aptvērums:
12.1.
Krājums tiek komplektēts latviešu un krievu valodā.
13. Krājuma rekomplektēšanas iemesli:
13.1.
Nolietoti izdevumi
13.2.
Novecojuši pēc satura
13.3.
Liekie dupleti
13.4.
Profilam neatbilstoši izdevumi
13.5.
Izdevumi bojāti dažādu iemeslu dēļ
13.6.
Nozaudēti izdevumi
13.7.
Dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ.
Paredzamais Demenes pagasta bibliotēkas krājuma satura raksturojums
(pēc IFLA/UNESCO ieteiktiem fondu dziļuma indikatoriem: Conspectus metodes)
0 - nekomplektē vispār
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1 – minimāls informācijas līmenis (fonds nodrošina nelielu informāciju par nozari vai tēmu: ierobežots
vispārīgo
materiālu krājums, padziļinātie uzziņu izdevumi, speciālie periodiskie izdevumi un elektroniskie izdevumi
netiek
komplektēti)
2 – pamatinformācijas līmenis (fonds iepazīstina ar noteikto nozari vai tēmu, parāda informācijas daudzveidību,
kas
pieejama citur, tiek nodrošinātas lietotāju informacionālās vajadzības atbilstoši koledžu apmācības līmenim)
3 – studiju līmenis (fonds sniedz informāciju par noteikto nozari vai tēmu sistemātiskā veidā, tomēr zemākā
līmenī, kā
nepieciešams zinātniskai pētniecībai, nodrošinot lietotājus koledžas vai bakalaura vispārīgās informācijas
vajadzībām, plašs vispārīgo monogrāfiju un uzziņu dokumentu krājums, ar atlasi veidots speciālo dokumentu
krājums)
Valodu kodi
P – dominē valsts pamatvaloda, maz vai nemaz dokumentu citās valodās
S – papildus pamatvalodai ar atlasi komplektē dokumentus arī citās valodās
W – dokumenti daudzās valodās

Nekomplektē pornogrāfiska, rasistiska, antisemītiska rakstura vai cita veida nesaskaņu un
naida kurināšanai izmantojamus izdevumus.
Daiļliteratūras komplektēšana:
latviešu oriģinālliteratūra – iespējami visaptverošs līmenis,
tulkotā daiļliteratūra – Latvijā izdota literatūra, pasaules klasiķu darbi, pieprasīti izdevumi,
novērtējot autora popularitāti pēc lasītāju pieprasījuma,
daiļliteratūra svešvalodās – ņemot vērā lasītāju pieprasījumu.
Nozaru literatūras komplektēšana:
Nozare

UDK klase

Datorzinātne,
enciklopēdijas,
vārdnīcas
Filozofija, psiholoģija, loģika, ētika
Reliģija
Sabiedriskās zinātnes
Matemātika, dabas zinātnes
Lietišķās
zinātnes.
Medicīna.
Tehnika. Lauksaimniecība
Māksla, mākslas vēsture
Valodniecība, Literatūra
Ģeogrāfija, vēsture
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Informācijas Valodas
līmenis
līmenis
2
S

1
2
3
5
6

2
2
1
3
3

S
S
S
S
S

7
8
9

3
1
2

S
S
S

Sastādīja: Demenes pagasta vadītajā Jeļena Sterlāne _________________________

Pielikums 2.
Pirmsskolas izglītības iestādes bērni. Ekskursija un pasākums “Latvijas daba”.
2016.g.9.novembrī.
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Pielikums 3.
18

“Sena grāmata manā skapī” viktorīna

“Tautas pasaka – tautas gudrība”,

19

