Ābeļu bibliotēkas darbs 2012. gadā.
2012.gadā reģistrēti 267 bibliotēkas lietotāji, izsniegums 11717, apmeklējums 3142.
tai skaitā 68 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.. Bērnu un jauniešu apmeklējums -1443,
izsniegu ms-773. No depozitārija saņemtas 135 grāmatas, apmeklējums 166,
izsniegums 648.
Ābeļu pagasta bibliotēkas krājumu veido11159 iespieddarbi.. Ir abonēti 45 preses
izdevumi, pēc kuriem ir liels pieprasījums .
Bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli par rakstnieku –
novadnieku Jāni Akurāteru un viņa dzimtu. Katru gadu tiek atzīmēta rakstnieka J.
Akuratera dzimšanas diena. Tiek vākti materiāli par pagasta represētajiem
iedzīvotājiem. Tiek veidota mape par novadnieci, dzejnieci Sarmu Upesleju un
dzejnieci Nadīnu Liepiņu., kā arī tematiskās mapes par pasākumiem bibliotēkā un
dažādiem svētkiem. Lielākā daļa novadpētniecības materiālu atrodas pagasta muzejā.
Ir apkopoti un saglabāti pašvaldības informatīvā izdevuma “ Ābeļu vēstis” numuri.
Iekārtotas mapes ar pagasta skolēnu pašacerētiem dzejoļiem un stāstiem, ir arī
apkopoti pagasta vietējo iedzīvotāju pašsacerēti dzejoļi. Katru mēnesi bibliotēkā ir
izliktas literatūras izstādes veltītas rakstniekiem, dzejniekiem mēneša jubilāriem.
Janvārī notika “Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums, kurā tika noskaidroti un
apbalvoti čaklākie lasītāji. Vasaras mēnešos kopā ar mazajiem bērniem rīkojām
pasaku pēcpusdienas, kurās klausījāmies audiopasakas un zīmējām pasaku tēlus.
Bibliotēkā notika dzejas un dziesmas pēcpusdiena kopā ar dzejnieci Sarmu Upesleju
un komponisti Anitu Stikāni.Grāmatas „Tik tuvu Tev”, S. Upesleja un M.Reinbergsprezentācija.Oktobrī klausījāmies lekciju par veselīgu dzīvesveidu, kuru vadīja uztura
speciālists A. Strušelis. Novembrī bibliotēkā notika pagasta iedzīvotājas I. Kuzmanes
dekupāžas darbu izstāde. Autore stāstīja par dekupāžas tehnikas vēsturi, veidiem un
materiāliem.Novembrī bibliotēkā bija skatāma dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā
foto izstāde „Teiču un Krustkalnu rezervāti”. Decembrī - „ Ziemassvētku rūķu
darbnīca”, gatavojam apsveikumu kartiņas, iesaiņojam dāvaniņas u.t.t Mēnesī reizi
braucu uz Ābeļu pamatskolu ar jaunākajām grāmatām .Bibliotēka deviņus gadus
veiksmīgi piedalās Valsts Kultūrkapitāla fonda projektā ''Lasīšanas veicināšanas
programma: Bērnu žūrija” un piedalās arī akcijā ''Atbalsts lauku bibliotēkām”. 2012.
gadā bērniem tika pasūtīta sekojoša periodika: Ezis, Zīlīte, Ilustrētā
junioriem.Bibliotēkas lielākais finansējuma avots ir pašvaldības budžets. 2012.gadā
tas bija 8432 Ls, periodikai 787 Ls un grāmatām 1121 Ls. Bibliotēkas krājuma
komplektēšanā palīdz arī akcija ''Atbalsts lauku bibliotēkām ” un Valsts
Kultūrkapitāla fonda projekts “Lasīšanas veicināšanas programma: Bērnu žūrija”.
2012. gadā no lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu žūrija” saņemtas 30
grāmatas par 123,15 Ls. No KKF projekta saņemtas 10 grāmatas par 50.65 Ls
Bibliotēkas krājums papildināts ar 260 grāmatām, no tām 89 bērnu grāmatas..
Bibliotēkā notikušas 17 izstādes un 5 pasākumi. Piedalījos 7 JGB rīkotajos
pasākumos.

