Pārskats par Liepu bibliotēkas darbību 2012.g.
Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Liepu bibliotēka ir Jēkabpils novada domes izglītojoša, informatīva un kultūras
struktūrvienība. Bibliotēka ir nozīmīgs izglītības un kultūras centrs Liepu ciematā ( Jēkabpils
novada Zasas pagastā).
Bibliotēkas pakalpojumi pieejami Liepu ciemata un tuvējo pagastu un ciemu iedzīvotājiem (
Akmeņāres, Bērzone, Zasa ).
Bibliotēkas lietotāji ir gan strādājošie, gan bezdarbnieki un skolēni. Lielākā daļa lasītāju ir
sievietes. Pie apmeklētājiem pieder arī internetbankas un pārējie interneta lietotāji.
Bibliotēkas misija- būt par vietējo i centru, kas veicina pastāvīgu, nepārtrauktu izglītošanos (
visa vecuma iedzīvotājiem), apzināt un saglabāt kultūras mantojumu. Ar tehnoloģiju
iespējām un fonda krājumu- veidot informācijas un kultūrvides telpu.
Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītāja
Bibliotēka akreditēta 20.06. 2008.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība
Galvenais bibliotēkas uzdevums ir attīstīt bibliotēkas pakalpojumus gan tradicionālajiem
bibliotēkas apmeklētājiem, gan attālinātiem bibliotēkas lietotājiem, lai ikviens apmeklētājs
saņemtu atbildi uz sev interesējošo jautājumu.
Informāciju prasmju apgūšanai organizēt datorlietošanas apmācības, galveno akcentu liekot
uz vidēja un pensijas vecuma cilvēkiem.
Bibliotēkā reģistrēto lietotāju skaits- 68, salīdzinot ar 2011.g. lasītāju skaits samazinājies ( -7),
tas izskaidrojums ar to, ka samazinās iedzīvotāju skaits. Līdz ar to samazinās arī izsniegums ( 201), apmeklējums (- 138 )
Modernie informācijas nesēji izmantoti arī bibliogrāfiskajā uzziņu un informācijas darbā.
Bibliotekāra galvenais uzdevums- palīdzēt apmeklētājam orientēties plašajā informācijas
klāstā.
Uzziņu darbā izmantoti interneta katalogi un populārākie meklētāji, kā arī datu bāzes
LETONIKA, LURSOFT Laikrakstu bibliotēka
Informācijas sniegšanā izmantoti arī tradicionālie informācijas nesēji-mapes (Zasas pagasts,
Caur vēstures prizmu, Novada literāti u.c.)
Lietotājiem nepieciešamās grāmatas, kuras nav bibliotēkas fondā tiek piegādātas no citu
bibliotēku fondiem. 2012.g. kopumā šādā veidā saņemtas 68 grāmatas (LNB, Jēkabpils
ģimnāzijas, Rubeņu, Aknīstes u.c. bibliotēkām). Bibliotēka ne tikai saņem, bet arī izsniedz
grāmatas uz citām bibliotēkām, izsniegtas 9 vienības.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
2012.gadā bibliotēkā bija pieejamas 2 datu bāzes ;Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
Jāatzīmē, ka Lursoft datu bāzi izmanto samērā maz, tāpēc turpmāk jāpievērš lielāka
uzmanība tās popularizēšanai.
Izmantots arī bezvadu interneta piedāvājums (reizēm par tā izmantošanu bibliotekārs uzzina
pavisam nejauši)
Kopš 2003.gada galvenās bibliotēkas komplektēšanas un apstrādes nodaļā tiek regulāri
sniegtas ziņas par jaunieguvumiem bibliotēkā.
Vērtējums: informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājums ir pietiekošs un labs.
Interneta tehniskais nodrošinājums ir izcils, jo pēdējo piecu gadu laikā nekad nav bijušas
problēmas saistībā ar interneta pieslēgumu!
2012.g , sākot no februāra mēneša līdz pat aprīlim notika datorapmācības( vidējā vecuma,
senioriem un bezdarbniekiem), pa divām stundām 2 reizes nedēļā, kuru laikā tika apgūtas
pirmās datoriemaņas, izveidoti e-pasti, lai varētu saņemt Jēkabpils novada informatīvo
izdevumu.
Bibliotēka rūpējas par materiāliem un pakalpojumiem, kas nepieciešami vietējais sabiedrībai
un iedzīvotāju izklaides, izglītības un profesionālo sfēru vajadzībām.
Galvenais finansējuma avots bibliotēkas krājuma papildināšanai ir Jēkabpils novada Zasas
pagasta pārvaldes finansētais budžets (gŗāmatu iegādei 429.Ls , periodiskajiem izdevumiem
265 Ls)
Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika, tās vērtējums
Finansējums

2011.gads

2012.gads

Kopējā dinamika
(+/-)

Kopā

6563

Pašvaldības
budžets

6224

+
5321

-

Fondu
piešķīrumi(VKKF
u.c.)

43

+

Krājuma
komplektēšanai

694

+

619

Novadpētniecības darbs
Visi bibliotēkā apkopotie novadpētniecības materiāli izvietoti pastāvīgā izstādē „ Mazs bij
tēva novadiņis. Bet diženi turējās. „
Turpinātas papildināt tematiskās mapes :”Zasas pagasts”, „Caur vēstures prizmu” u.c.
Izdevumi, kuri saistīti ar novadu kārtoti aktīvajā fondā (grāmatās ieraksts-novadpētniecības
materiāls). Dažādu novadpētniecības materiālu vākšanā bibliotēka sadarbojas ar meža
kolekcijas veidotāju Benitu Kalniņu, biedrību „Pūpols”.
Projektizstrāde
2012. gadā sadarbojoties ar biedrību „Pūpols” izstrādāts projekts „Sēļu raksti toreiz un
tagad”. Projektu atbalstīja Jēkabpils novada pašvaldība, kura mērķis bija kultūrvēsturiskā
mantojuma apzināšana, popularizēšana un paaugstināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti.
Projekta realizācijas laiks bija no 2012. . augusta – decembrim. Projekta īstenošanas laikā tika
apzināti sēļu raksti (rokdarbos) interneta resursos, literatūrā un apzināti vietējā novada
iedzīvotāji. Rezultātā sarīkotas izstādes- literatūras izstāde, kuru speciāli šim projektam
sagatavoja Latvijas Nacionālā bibliotēka un rokdarbu izstāde.
Projekta realizācijas gaita tika atspoguļota presē - vietējos laikrakstos „ Brīvā Daugava”, „
Jaunais Vēstnesis „ un Jēkabpils novada informatīvajā izdevumā „ Ļaudis un darbi”.
Izveidotā materiālu mape „ Sēļu raksti toreiz un tagad „ atrodas bibliotēkā un būs publiski
pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētājam.
Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Bibliotēka sadarbojas ne tikai ar sava novada bibliotēkām, bet arī ar citu novadu
bibliotēkām., piem., Salas novada Biržu bibliotēku (novadpētniecības darbā). 2012.gadā
bibliotēkai bijusi sadarbība ne tikai ar bibliotēkām, bet arī ar NVO, iesaistoties to
organizētajos projektos, piem., biedrības „Ūdenszīmes” projektā „Jēkabpils novada biedrību
kapacitātes paaugstināšana sociālajā jomā „ Pasniedz roku!” ( bibliotekāre vadīja IT
apmācības biedrību biedriem)
Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību

2012.gadā bibliotēka informēja sabiedrību un lasītājus par iestādē notiekošajiem
pasākumiem aktualitātēm, izmantojot visdažādākās publicitātes formas-pasākumu afišas,
informācijas ievietošana bibliotēku portālā www.biblioteka.lv, Jēkabpils novada mājas lapā
www.jekabpilsnovads.lv, kā arī Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „ Ļaudis
un Darbi” .
Visi pasākumi, izstādes un citas bibliotēkas aktivitātes apkopotas bibliotēkas gadagrāmatā.

Iesaistoties dažādos projektos ir paaugstināta iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte, apkopoti
materiāli par savas dzimtās puses kultūrvēsturiskajām vērtībām. Paaugstināta arī ciemata
iedzīvotāju pašapziņa, jo bibliotēka ir vienīgais sabiedriskās aktivitātes centrs!

