Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2013. g.
2013.gadā Demenes pagasta bibliotēkā un Kumbuļu grāmatu ārējās
izsniegšanas punktā reģistrētais lietotāju skaits – 352, tai skaitā bērni –
103. Bibliotēkas apmeklējumu skaits – 6486. No bibliotēkas
apmeklējumu kopskaita datorlietotāji bija 2410, jeb 37%.
Vidēji katrs bibliotēkas lietotājs apmeklēja bibliotēku 19 reizes gadā.
Pārskata gadā bibliotēkas pakalpojumi nav mainījušies.
Apmeklētājiem ir pieejams grāmatu fonds, 13 dažādu nosaukumu preses
izdevumi, lietotāju rīcībā ir 11 datori un bezmaksas internets, bezmaksas
izdrukas un kopēšanas pakalpojumi.
Demenes pagasta bibliotēkā par budžeta līdzekļiem tika iegādātas 156
grāmatas par 748 Ls. Dāvinājumu veidā bibliotēka ir saņēmusi 42
grāmatas.

Pasākumi
Gada laikā tika rīkoti 14 popularizējoši pasākumi, izliktas 15 literatūras
izstādes. Bibliotēku nedēļas ietvaros Demenes pagasta bibliotēkā tika
noformēta seno grāmatu izstāde „Sena grāmata manā skapī”. Pateicoties
pagasta iedzīvotājiem izdevās atrast daudzas senās grāmatas, kas glabājas
iedzīvotāju privātajās bibliotēkās. Izstādē varēja apskatīt 19. un 20. gs.
vecas garīgās grāmatas, vārdnīcas, atlantus, citu uzziņu un mācību
literatūru latīņu, senslāvu, vācu, latviešu un krievu valodās.

Grāmatu izstāde „Sena grāmata manā skapī”.

Decembrī Demenes pagasta bibliotēkā notika literāri muzikāla
pēcpusdiena ar Daugavpils dzejnieku Anatoliju Galleru. Pasākumā
piedalījās arī jauktā kora „Малиновый звон„ vadītājs Vasīlijs Kuženko.
Autors pats arī dziedāja, spēlēja ģitāru un uzskata sevi par autordziesmu
izpildītāju.

Literāri muzikāla pēcpusdiena

Kultūras nama telpās iekārtota lauksaimniecības pašražotas produkcijas
izstāde „Rudens nāca setiņā”, kas dārzā skaits un interesants izaudzis
uzziedējis. Izstādes noformēšanā piedalījās 11 pagasta iedzīvotāji. Viņi
piedāvāja dažādas oriģinālas kompozīcijas no dārzeņiem, augļiem un
ziediem.

Izstāde „Rudens nāca setiņā”

Tradicionāli pasākumi ir pirmskolas vecuma bērnu iepazīšanās ar
bibliotēku kopā ar Zemgales vidusskolas skolotājiem.

Ekskursija

Demenes pagasta svētku ietvaros bibliotēka izsludināja zīmējumu
konkursu „Mans pagasts”.

Meža un dārza dienu ietvaros bibliotēka rīkoja neklātienes ceļojumu
(CD noskatīšanās) „Meža zeme Latvija” 1.-4. kl. skolniekiem un grāmatu
apskats „Gatavojoties pavasara dārza darbiem” (Meža un dārza dienu”
aktivitātes).

Neklātienes

ceļojumu (CD noskatīšanās) „Meža zeme Latvija”

Grāmatu izstāde „Gatavojoties pavasara dārza darbiem”

Lielākais un gaidītākais pasākums bērniem bija 2013. noslēguma
aktivitāte „Lasīšanas Līderis”. Bibliotēkas draugi un grāmatu mīļotāji
lasīja dzejoļus, minēja mīklas, piedalījās spēlē – „Teatrāla improvizācija”.

Pēcpusdiena „Gada lasīšanas Līderis 2013

Vasaras laikā bibliotēkā tika organizēta informatīva stunda bērniem par
iespēju animācijas filmu bezmaksas noskatīšanos „Pasaka un internets”.

Bezdarbniekiem, vecākiem cilvēkiem bija nodrošināta iespēja apgūt
datoru lietošanas pamatprasmes gan individuālās apmācības un
konsultācijas. Gada laikā datora un interneta lietošanas iemaņas ieguva
trīs apmeklētāji. Gada laikā lietotājiem tika sniegtas 132 konsultācijas par
e-pasta izveidošanu, rēķinu apmaksu internetā, par datu bāžu LURSOFT
un LETONIKA uzmantošanu. Tika sniegtas 106 tematiskās uzziņas.
Demenes pagasta bibliotēkas vadītāja
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