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1. Reģiona, novada un Madonas novada bibliotēkas darbības
vispārīgs raksturojums

Madonas novads atrodas Ziemeļaustrumu Latvijā starp Vidzemi un Latgali un ir
trešais lielākais Latvijā. Kopējā novada platība ir 2160 km2. Novads robežojas ar 11
kaimiņu novadiem: Pļaviņu, Krustpils, Varakļānu, Rēzeknes, Balvu, Lubānas,
Gulbenes, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas un Ērgļu novadiem. Madonas
novads ir lielākais Vidzemes reģionā un 2.lielākais starp kaimiņu novadiem, kā arī tas
ir viens no lielākajām pēc iedzīvotāju skaita. Novadam raksturīga lauksaimnieciskā
ražošana un mežizstrāde, nav lielu rūpniecisku objektu.

Novadā iekļaujas 14 pagasti (Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas,
Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas,
Sarkaņu, Vestienas) un 1 pilsētā – Madona. Madonas pilsēta ir novada
administratīvais centrs, Tā atrodas novada teritorijas centrā, 148 km attālumā no
Rīgas
Uz 2012. gada 1.janvāri kopējais iedzīvotāju skaits novadā bija 27 250.
Iedzīvotāju blīvums bija 12,6 cilvēki uz 1km2. Migrācijas ietekmē iedzīvotāju skaits
pilsētā regulāri ir negatīvs. Iedzīvotāju skaita samazinājums saistīts gan ar jauniešu
dzīvesvietas maiņu uz attīstītākiem Latvijas pilsētu centriem, gan ar ekonomisko situāciju
valstī kopumā, darbspējīgo iedzīvotāju emigrācija uz citām valstīm.

Pēdējos gados līdzīgi kā visā Latvijā vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās
tendence.

Madonas novada bibliotēka (akreditācijas rezultātā- reģiona galvenā bibliotēka,
akreditācijas termiņš- 2015. gada 22. decembris.) Madonas novada pašvaldības
iestāde, koordinē un metodiski vada attiecīgā reģiona pašvaldību publisko bibliotēku
darbu, sniedz tām nepieciešamo konsultatīvo palīdzību, veido reģiona kopkatalogus
un datu bāzes.
Madonas novada bibliotēkas misija ir iekļauties sabiedrības informatizācijas
procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt
to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, kā arī nodrošināt kulturālu, saturīgu laika
pavadīšanu.
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Madonas novada bibliotēkas mērķis – būt klientorientētai, demokrātiskai
bibliotēkai, kas nodrošina brīvu plašas informācijas pieejamību, sekmē mūžizglītības
iespējas, veicina kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu.
Bibliotēkas uzdevumi noteikti saskaņā ar LR Bibliotēku likuma normām reģionu
bibliotēkām.
Ir noslēgti līgumi uz nenoteiktu laiku ar Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un
Varakļānu pašvaldībām par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu Cesvaines
novadā – 2 bibliotēkām, Ērgļu novadā 4 bibliotēkām, Lubānas novadā 2 bibliotēkām
un Varakļānu novadā- 3 bibliotēkām..
Madonas novadā ir 22 pagastu bibliotēkas- vietējās nozīmes bibliotēkas –
pagastu pārvalžu struktūrvienības. Izpildvaras hierarhijā pakļautas pagastu pārvalžu
vadītājiem. 7 no 14 pagastiem (Arona, Barkava, Dzelzava, Liezēre, Ļaudona,
Prauliena, Sarkaņi) ir otrās bibliotēkas, Aronas pagastā 3 vietējās nozīmes bibliotēkas.
Bibliotēku izvietojums- kādreizējie teritoriālo vienību centri, kuri laika gaitā
pārvērtušies par mazākapdzīvotām vietām, bet tur bibliotēkas ir vienīgās iestādes.
2012. gadā izskatīšanai novada domē virzīti jautājumi:
1. Par Madonas novada pagastu bibliotēku pakalpojumu pieejamību un
speciālistu atalgojumu ar lūgumu atjaunot krīzes sākumā samazinātās slodzes un
pārskatīt atalgojumus atbilstoši apstiprinātajiem „Darba novērtēšanas kritērijiem
Madonas novada bibliotēkās” - jautājums skatīts jūlijā, oktobrī un novembrī
Izglītības un kultūras jautājumu komitejā; rezultāts- izveidota darba grupa bibliotēku
jautājumu skatīšanai;
2. Par grozījumiem Madonas novada bibliotēkas Lietošanas noteikumos
noteiktajos maksas pakalpojumos ( sakarā ar PVN likmes maiņu)- rezultātā veikti
grozījumi art PVN likmi saistītajos maksas pakalpojumos ( telpu noma);
3. Par izmaiņām Madonas novada bibliotēkas struktūrā nolūkā veidot vienotu
klientu apkalpošanas nodaļu uz 4 struktūrvienību (abonements un 3 lasītavas) bāzes.
Jautājums skatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā, tālākai skatīšanai
jautājums netika aizvirzīts.
Bibliotēkas darba prioritātes 2012. gadā:



Darbs vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā, reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju nodrošināšana.
Tradicionālo bibliotēkas pakalpojumu, e- pakalpojumu attīstīšana.

2012. gadā Madonas novada bibliotēkā reģistrēti 3080 lietotāji, par 93 mazāk
salīdzinoši ar 2011. gadu, t.sk., 813 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem; 70186
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apmeklējumi (salīdzinoši ar 2011. gadu par 582 vairāk), bez virtuālajiem
apmeklējumiem- 55940, tajā skaitā 16334 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.
Dienas vidējais apmeklējums- 221. Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 23.
Izsniegums 117881, salīdzinoši ar 2011. gadu samazinājies par 6551
vienībām. Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju- 38. Krājuma apgrozība – 1,86.
Dokumentu skaits uz vienu lasītāju – 21. Sniegtas 7498 uzziņas, konsultācijas un
individuālas apmācības, par 379 vairāk salīdzinoši ar 2011. gadu.

Komplektēšanas un kataloģizācijas nod. vad. D. Aleksandrova

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Madonas novada bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas
prioritātes 2012. gadā :
abonements – jaunākā latviešu un cittautu daiļliteratūra, autoru-novadnieku
grāmatas, izdevumi brīvā laika organizēšanai, literatūra psiholoģijā, pedagoģijā,
ekonomikā, vēsturē.
uzziņu lasītava – jaunākā uzziņu literatūra dažādās zinātņu nozarēs,
aktuālākais vadībā, būvniecībā, ekonomikā, sociālā darba jautājumos, sociālie mēdiji
un sabiedriskās attiecības, izdevumi, kas saistīti ar novada kultūru un vēsturi, kā arī
citi materiāli dažādos informācija nesējos.
bērnu un jauniešu literatūras nodaļa – jaunākā oriģinālliteratūra bērniem un
jauniešiem, audiovizuālie materiāli (animācijas filmas, labākās latviešu un pasaules
kinofilmas ģimenei, latviešu autoru literāro darbu ekranizējumi).
Grāmatu u.c. dokumentu krājuma komplektēšanai (bez periodikas, kuras
pasūtīšanai izlietoti 1659.03 Ls) no pašvaldības budžeta līdzekļiem tika piešķirti
5694.00 Ls, par kuriem iegādāti 1084 dokumenti.
Septembrī Madonas novada dome iedalīja 168 eksemplārus kādreizējā pilsētas
mūzikas skolas direktora Arta Kumsāra grāmatas „Stipruma grāmata” iegādei no
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem visām Madonas novada publiskajām un skolu
bibliotēkām. No tā MNB guva 6 eksemplārus par summu 99.48 Ls.
2012. gadā kopējais pašvaldības finansējums Madonas novada bibliotēkai
sastādīja 5793.48 Ls, kas ir par 1406.88 Ls vairāk kā iepriekšējā gadā.

5

Iespieddarbus un citus dokumentus par pašvaldības budžeta līdzekļiem
gādājām no Madonas grāmatu veikala „Latvijas grāmata” un „Zvaigzne ABC”
(izmantojot apgāda piedāvājumu akcijas „Bankrota cenas” ietvaros ar ievērojamu
cenu atlaidi). Grāmatas iepirkām no grāmatu izplatītājfirmām IK Virja un Avots PR,
IK,SIA Pauliņa, apgāda Atēna, SIA Burtene, Latgales Kultūras centra.

Jaunieguvumi struktūrvienības
Komplektēšanas avoti Abonements
(eks.)

Lasītava
(eks.)

Bērnulit.

Kopā

nod.(eks.) (eks.)

Pašvaldības finansējums

590

155

345

1090

Dāvinājumi

260

257

45

562

VKKF mērķprogrammas

128

2

34

164

1426

120

1546

544

3362

Seriālizdevumi
Kopā

978

1840

Tāpat kā iepriekš, iespieddarbu un citu. dokumentu krājuma veidošanai tika
piesaistīts papildus finansējums.
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Papildus piesaistītie līdzekļi krājumam
2012
Skaits

Summa

Projekti

164

898.21

Grāmatu svētki

123

385.70

Dāvinājumi

438

935.75

Kopā

725

2219.66

Vienpadsmitajos novadu Grāmatu svētkos 20. aprīlī, kuros piedalījās 15
reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas, Madonas novada bibliotēka guva dāvanu
kartes, (sponsori: politiskā partija „Vienotība”, Zatlera Reformu partija, Zaļo un
Zemnieku savienība, Latvijas Bērnu fonds, Zvaigzne ABC un LDZ Cargo) 200.00 Ls
vērtībā un pārējos dāvinājumus. Kopējais ieguvums šajā akcijā: 123 grāmatas par
summu 385.70 Ls.
Svētkos tika saņemti dāvinājumi no Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa,
LR Prezidenta kancelejas, literatūras pētnieka Pāvila Vasariņa, SIA „Drukātava”,
A.Mellupes „Likteņstāstiem” u.c.
Pasākuma grāmatu komercizstādē, kurā savu iespiedprodukciju piedāvāja
dažādas grāmatu izdevniecības un apgādi, uzreiz bija iespējams dāvanu kartēs gūt
izdevumus no Rēriha grāmatnīcas, „Divpadsmit” un SIA „Skapīc”. Pārējās grāmatas
gada laikā iegādājamies Rīgā izdevniecībā „Avots”, SIA „Jumava”, AS „Lauku
Avīze” SIA „Nordik”, „Tapals” un „Zvaigzne ABC” izdevējiem. Kā līdz šim, pēc
pieprasījuma realizējām dāvanu kartes arī citām pašvaldību bibliotēkām: Barkavai,
Mētrienai, Biksērei un Murmastienei.
Jūlijā Lauku bibliotēku atbalsta biedrība uzdāvināja Madonas novada
bibliotēkai divu nosaukumu grāmatas (45 eksemplāri) par summu 142.10 Ls
izdalīšanai visām metodiskā vadībā esošajām bibliotēkām.
Biedrība „Bērni bērniem” dāvināja liepājnieces un pasaku terapeites Ivetas
Gēbeles 38 grāmatas „Pasaku dziedinošais spēks” eksemplārus, paredzot tās izdalīt
Madonas reģiona pašvaldību publiskajām bibliotēkām.
Saņēmām Francijas institūta Latvijā, Francijas vēstniecības Latvijā Sadarbības
un kultūras dienesta dāvinājumu, kurā tika ietvertas grāmatas, CD, DVD un
videokasetes (VHS) par Franciju, tās mākslu, arhitektūru, mūziku, ievērojamām
personām.
Gada laikā MNB guvusi dāvinājumus - grāmatas, seriālizdevumus,
audiovizuālos un informatīvos materiālus no LNB Bibliotēku attīstības institūta,
Zvērināto advokātu biroja BORENIUS un izdevniecības „Liels un mazs”, Latvijas
Sporta muzeja, Meža attīstības fonda, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā,
Lauku bibliotēku atbalsta biedrības, bibliotēkas lietotājiem, literāro darbu autoriem.
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Tika apmeklēts LNB Brīvpieejas apmaiņas krājums, atlasot izdevumus MNB
krājuma papildināšanai (18 eks.) un nolietoto iespieddarbu nomainīšanai. Grāmatas
tika piedāvātas arī citām pašvaldību bibliotēkām: Kusai, Aronai, Viesienaiu.c.
Madonas novada bibliotēka izmantoja iespēju piedalīties un iesaistījās Valsts
Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā konkursā „Grāmatu iepirkums publiskajām
bibliotēkām”, kā piegādātājus izvēloties IK „Virja” un Madonas grāmatnīcu
„Zvaigzne ABC” . Gūstot atbalstu projektam, reģiona piecu novadu 34 pašvaldību
publiskās bibliotēkas krājumu papildināšanai saņēma 767 eksemplārus izdevumu par
summu 4323 Ls. No tā Madonas novada bibliotēka ieguva 159 vienības par summu
874.50 Ls. Projekta īstenošana ļāva izveidot atsevišķu ceļojošu grāmatu kopu, kura
paliks Madonas novada bibliotēkas krājumā, bet tovarēs izmantot jebkura reģiona
bibliotēka.
2013. gadā reģiona pašvaldību publiskās bibliotēkas iespieddarbu u. c.
dokumentu krājumus papildinās ar 2012. gadā LR Kultūras ministrijas finansētās un
LNB administrētās programmas „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu
un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības
veicināšanai” izdevumiem.
No LNB tika saņemtas grāmatas saskaņā ar „Lasīšanas veicināšanas
programmu „Bērnu un jauniešu žūrija” Latvijas pašvaldības publiskajās bibliotēkās,
diasporā un mazākumtautību skolās” .
Madonas novada bibliotēkas iespieddarbu un citu dokumentu krājuma raksturojošie
rādītāji triju gadu laika dinamikā
Krājuma
apjoms
Grāmatas
Seriālizd.
Audioviz.
Elektr.dok.
Attēlizd.
Kartogr.do
k
Kopā:

2010. gads
Ienācis

Izslēgts

3196
1689
85
18

1426
2375
2

1
4989

3803

2011. gads

2012. gads

Kopā

Ienācis

Izslēgts

Kopā

54098
8577
307
81
1
2

1914
1609
48
4

2172
1775

63066

3575

3947

Ienācis

Izslēgts

Kopā

53840 1686
8411 1546
355 130
85
1
2

1374
1409

54152
8548
485
85
1
2

+
+
+

62694 3362

2783

63273

+

2012. gadā kopējais krājuma skaitliskais apjoms ir pieaudzis par 579
vienībām. Trīs gadu laika periodā jaunieguvumu skaits turpina kristies .
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, grāmatu saņemts par 228 eks., seriālizdevumu –
par 63 eks. mazāk (izjūtams izdevumu tirgus cenu kāpums). Palielinājies
audiovizuālo dokumentu krājums - par 130 vienībām. Latviešu valodā saņemti 92% ,
pārējās valodās (angļu, krievu, franču) – 284 eksemplāri iespieddarbu u. c.
dokumentu.
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Jauniegūto informācijas vienību skaits uz katru no 3080 Madonas novada
bibliotēkas lietotāju saglabājies iepriekšējā gada līmenī – 1,1
MNB dokumentu krājuma attiecība pret lietotāju kopskaitu – 20,5 (2011. gadā
– 19,8).
Krājuma rekomplektēšana
Nodrošinot bibliotēkas lietotājiem pieejamā iespieddarbu un citu dokumentu
krājuma kvalitāti, tika izslēgtas 2783 fiziskās vienības dokumentu: 49% grāmatu un
51% seriālizdevumu. No tiem - 40% nolietotu, 8% novecojušu pēc satura, 14
eksemplāri nozaudēto, 32 eks. neatgūstamo bibliotēkas lietotāju vainas dēļ un 51%
nolietotu seriālizdevumu. Salīdzinot ar 2011. gadu, norakstīts par 1164 eksemplāriem
mazāk. Latviešu valodā – 2434 eks. (87%), pārējās valodās – 13% iespieddarbu.

Madonas novada bibliotēkas iespieddarbu un citu dokumentu krājums tiek
sistemātiski un mērķtiecīgi atjaunots. Arvien aktuālāki kļūst audiovizuālie materiāli
(mūzikas skaņu ieraksti, klausāmgrāmatas), par kuriem ir ļoti liela lietotāju interese.
Tāpat, lasītājus saista grāmatas, kurām klāt pievienoti kompaktdiski, piemēram,
izdevumi par ģitāras spēli, ārstniecisko vingrošanu, svešvalodu apguvi). Joprojām
jāpievērš uzmanība literatūras komplektēšanai tehniskajās zinātnēs, trūkst literatūras
auto uzbūvē un ekspluatācijā, metināšanas, ceļu tehnikas un būvniecības, ēku apkures
sistēmu jautājumos. Jāturpina komplektēt ceļvežus pa valstīm, studenti, ceļojošie un
izceļojošie uz ārzemēm darba meklējumos, interesējas par uzziņu izdevumiem angļu,
zviedru, norvēģu, franču valodās. Nepieciešama uzziņu literatūra dabas zinātņu
nozarē bērniem, uzziņu izdevumi pusaudžiem, klausāmgrāmatas jaunākā skolas
vecuma bērniem, literāro darbu ekranizējumi, kas palīdz apgūt skolu mācību
programmas.
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3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Bibliotēka apmeklētājiem atvērta 6 dienas nedēļā- no pirmdienas līdz
piektdienai no 10.00-18.00, sestdien- 9.00-15.00.
Jaunums! Lai bibliotēka būtu pieejamāka iedzīvotājiem kopš 1. oktobra
bibliotēkas darba laiks pagarināts par stundu līdz 19.00, kopā 47 stundas nedēļā bez
pusdienu pārtraukuma.

Vai Jūs zinājāt, ka bibliotēka ceturtdienās strādā no 10:00-19:00?

Jā, zināju

37.1%

Nē, nezināju
Man tas nešķiet saistoši
Vēlētos, lai bibliotēka darba dienās strādātu jau
no 9:00
Vēlētos, lai bibliotēka darba dienās strādātu jau
no 8:00

14.6%
16.2%

112
balsis
44 balsis
49 balsis

14.2%

43 balsis

17.9%

54 balsis

Lai izvērtētu apmeklētāju domas par bibliotēkas darba laiku mājas lapā tika
ievietota aptauja, kas viennozīmīgus secinājumus izdarīt neļauj, tomēr viedokli par
klientu dažādajiem uzskatiem rada.
2012. gadā izmaiņas bibliotēkas Lietošanas noteikumos veiktas maksas
pakalpojumu sadaļā sakarā ar PVN likmes izmaiņām.
Par pierastu situāciju ir kļuvis tas, ka paplašinājies bibliotēkas piedāvājuma
saturiskais diapazons un sarežģītība. Bibliotēka ir kļuvusi par atpazīstamu komunālo
maksājumu vietu, par transporta biļešu rezervācijas, pasūtīšanas un printēšanas vietu,
par vietu, kur var uzturēties, mācīties, saņemt nepieciešamo informāciju un bez
maksas piedalīties bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs un pasākumos.
Pārskata periodā bibliotēkas snieguma rādītāju dinamika ir ar nelielu tendenci
samazināties, apmeklētāju skaits nebūtiski palielinājies.

Reģistrētie
lietotāji
t.sk. līdz 18
gadiem

2005.
gads
2825

2006.
gads
3070

2007.
gads
2853

2008.
gads
2787

2009.
gads
3070

2010
gads
3200

2011.
gads
3173

2012.
gads
3080

1256

1410

1275

1104

1378

970

1061

813
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Apmeklējums
t.sk. līdz 18
gadiem
Izsniegums
t.sk. līdz 18
gadiem

52887

55031

51029

52101

60573

68818

69604

70186

20634

19557

19415

17224

20535

18894

17944

14246

156025

152970

151952

156360

162972

150821

124432

117881

46883

35791

37058

27568

40953

31753

34336

33068

Uz 2012. gada 31. decembri, veicot apkalpoto iedzīvotāju procentuālo aprēķinu
pēc teritoriālā principa, apkalpoto iedzīvotāju procents ir 36%.
Lai racionāli izmantotu bibliotēkai piešķirtos finanšu resursus, veidotu aktīvu
krājumu un atbilstīgus pakalpojumus veikta klientu sastāva kategoriju analīze.
Skolēni un studējošie
Kalpotāji un skolotāji
Ierēdņi
Strādnieki
Uzņēmēji
Pensionāri
Bezdarbnieki un nestrādājošie
Mājsaimnieces
Zemnieki
Cilv ar īpašām vajadzībām
Iestādes
Kopā

2011
1541
527+40=567
15
254
26
258
258+111=369
42
24
46
31
3173

2012
1451
478+44=522
16
281
35
272
231+125=356
45
16
49
37
3080

Tas ļauj secināt, ka bibliotēkas klientu vairums ir bērni un jaunieši ( studenti)
(47%), kas liecina par bibliotēkas pakalpojumu nozīmīgumu tieši šai iedzīvotāju
kategorijai.
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Otra lielākā klientu grupa ( 17%) ir kalpotāju kategorijā ieskaitītie- pašvaldības
iestāžu darbinieki, medicīnas darbinieki u.c. strādājošie.
Trešā lielākā klientu grupa (12%) ir bezdarbnieki un nestrādājošie, kuri
bibliotēkā meklē gan nepieciešamo informāciju, gan darba iespējas, gan iespēju
uzturēties patīkamās telpās un satikt sev līdzīgos.
Starp lasītājiem no pirmsskolas vecuma līdz studiju laikam visaktīvākie ir 5.-9.
klašu skolēni (30%); 24% ir 10.-12. klašu skolēni; 20% jeb 1/5 ir 1.-4. klašu skolēni.
.

1.-4.kl
5.-9.kl
10.-12.kl
Pirmsskola
Sudenti ( augstskolu)
Vid.prof. māc iest.
Kopā

2009
331
449
416
80
297
27
1600

2010
291
469
390
81
308
45
1584

2011
260
449
400
76
311
45
1541

2012
291
435
347
71
270
37
1451

Bibliotēkas izvietojums 2012. gadā nav mainīts, no funkcionālā viedokļa
orientēts apmeklētāju ērtībām:
1. stāvs- abonements, Jaunākās periodikas lasītava (šī struktūrvienība pilda
informācijas punkta funkcijas- sniedz uzziņas, konsultē un palīdz orientēties),
2. stāvs- Eiropas Savienības informācijas punkts, uzziņu lasītava, novadpētniecības
krājums, konferenču zāle,
3. stāvs- Bērnu literatūras nodaļa.
Darbs organizēts atbilstoši klientu pieprasījumam. Bibliotēka piedāvā
abonementu, 3 lasītavas un Bērnu literatūras nodaļu. Katrai no struktūrvienībām ir
12

izstrādāts savs
patstāvību.

Nolikums, kurš nosaka brīvu darbības formu izvēli un noteiktu

Bibliotēkas pirmais stāvs ir pilnībā pieejams cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, bet lasītavu piedāvājums šiem cilvēkiem tiek sniegts un pienests
pirmajā stāvā.

Abonementa vadītāja R. Krievāne

3.1. Abonementa piedāvājums
Nodrošināt kvalitatīvu, lietotāju prasībām atbilstošu abonementa krājumu, ir
mūsu uzdevums un mērķis. Abonements ir tā vieta, kur gadu garumā esam krājuši,
vērtējuši, analizējuši lasītāju pieprasījumus, tā izveidojuši mūsdienu prasībām
atbilstošu oriģinālliteratūras krājumu. Joprojām pieprasīta ir dažādu nozaru, tematu
izdevumi. Psiholoģija, pedagoģija, ekonomika, mārketings, menedžments, medicīna,
ēst gatavošanas prasmes, vēsture ir tās jomas, kur ir lielākais pieprasījums. Nozīmīga
krājuma daļa ir autori – novadnieki. Gada nogalē iznāca ilggadēja Madonas Mūzikas
skolas direktora, folkloras vācēja, sabiedriska darbinieka Arta Kumsāra „Stipruma
grāmata”. Lasītāju gaidīta, šodien novērtēta ar tik daudziem nozīmīgiem vēstures
faktiem par mūsu novadu, arī Latvijas valstī nozīmīgi, izšķiroši notikumi.
Abonementā ir 4 eksemplāri. To joprojām lasa, un ir viena no daudzajām
pieprasītajām grāmatām, uz kuru joprojām ir rinda.

Nenoliedzami daudz iznāk arī tulkotā daiļliteratūra, ko arī iegādājamies. Fonda
saturiskā kvalitāte ir laba. Grāmatas komplektējam visdažādākajām lasītāju
kategorijām. Ir svarīgi nepārtraukt lasīt vēlēšanos skolēniem. Tāpēc krājumā ir skolu
mācību programmā ietvertā tā dēvētā ieteicamā literatūra, arī jauniešu auditorijai
adresētas grāmatas. Studentiem piedāvājam plašu augstskolu mācību programmās
iekļauto. Ne tikai skolēni un studenti abonementā atrod sev nepieciešamo, arī jebkurš
cits lasītājs savai mūžizglītībai vai saturīgai brīvā laika pavadīšanai var atrast
vajadzīgo grāmatu. Visas 2012. gadā pieprasītākās, lasītākās grāmatas kā Svīre M.
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Audums kāzu kleitai, Judina D. Tase melnas kafijas, Gailīte S. Vienā dienā visa
dzīve, Sabaļauskaite K. Silva Rerum, Nikolss D. Viena diena, Mariņina A. Personīgie
motīvi, Klimovičs A. Personiskā Latvija, Lapsa L. Latvietis parastais, Pols A. Katiņa,
Figess O. Čukstētāji un daudzas citas esam iegādājušies, lasītāji tās ir izlasījuši, citi
turpina lasīt. Grāmatām, pēc kurām ir liels pieprasījums, iegādājamies papildus
eksemplārus.
Gada nogalē vērtējam lasītākās grāmatas, piedalāmies konkursā Lielā lasītāju
balva. Un daudzas no iepriekš minētajām mūsu bibliotēkā arī bija populārākās,
lasītākās grāmatas.
Jaunu grāmatu iegādi nodrošina Madonas novada pašvaldība. Pagājušajā gadā
saņēmām 590 eksemplārus par summu Ls 3418.42.
Nozīmīgs krājuma papildinājums gada beigās bija grāmatas, ko saņēmām no
Latvijas Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Jauno grāmatu un citu izdevumu
iegāde „Jauno grāmatu iepirkums Madonas reģiona publiskajām bibliotēkām”.
Pateicoties šai programmai un direktores pašaizliedzīgajam darbam, saņēmām 128
eksemplārus jauno grāmatu par summu Ls 738.65.

Izstāde Kultūrkapitāla Fonds atbalsta bibliotēkas
Saņemam arī dāvinājumus no iedzīvotājiem. Dāvinātāji tiek mudināti atdāvināt
bibliotēkai vērtīgas, pieprasītas un labā stāvoklī saglabājušās grāmatas. Labākos,
vērtīgākos izdevumus izmantojam krājuma nolietoto grāmatu nomaiņai. Kopā
dāvinājuma veidā saņemtas 260 grāmatas, pret nolietotajām apmainīta 21.grāmata.
Diemžēl daudz ir arī vecu, saplēstu, saturā novecojušu grāmatu, kuras nododam
makulatūrā. Iesaistījāmies Līgatnes papīrfabrikas rīkotajā akcijā vākt makulatūru,
pretī saņemot papīru. Aktīvi bija arī Madonas seniori, kuri piedalījās šajā pasākumā.
Regulāri strādājam pie krājuma satura un kvalitātes izvērtēšanas. Divas reizes
gadā norakstam nolietotās grāmatas, liekos dubletus u. c. Darbs pie krājuma attīstības
notiek nepārtraukti. 2009. gadā izveidotais AML (augstskolu mācību literatūra) fonds
ir nozīmīga mācību literatūras krājuma daļa. Depozitārija krājums pilda apmaiņas
fonda funkcijas, kur tiek uzkrāti liekie eksemplāri, dubleti, lasītāju dāvinājumi. Arī uz
priekšu strādāsim pie krājuma saglabāšanas, pilnveidošanas un attīstības, tā
nodrošinot lasītājiem kvalitatīvu, daudzpusīgu, lietotāju pieprasījumam atbilstošu
abonementa krājumu. Tabulā redzams krājums, tā apgrozība, salīdzinot trīs gadus.
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Krājums
Ienākuši
eksemplāri
Summa Ls
Izslēgti eksemplāri
Summa Ls
Kopāeksemplāri
Summa Ls
Krājuma apgrozība

2010. gads
1139
4603.79

2011. gads

2012. gads

803
3433.40

978
4881.71

939
886.69
34639
44352.68
1.02

1684
1529.40
33756
46249.18
1.02

1061
1136.23
33668
49874.83
1.04

Lasītāju apkalpošana
Abonementā sniedzam pakalpojumus gan lokālajiem, gan attālinātajiem bibliotēkas
lietotājiem:


















brīvpieejas krājums – nozaru literatūra, t.sk. AML krājums, daiļliteratūra
CD, audio kasetes
e – bibliotēka
autorizācijas datu saņemšana grāmatu elektroniskai rezervēšanai un termiņa
pagarināšanai
pieprasījumu meklēšana elektroniskajās datu bāzēs – IS „Alise”, NB
kopkatalogā un citās elektroniskajās datu bāzēs
uzziņas, konsultācijas, apmācības – tradicionāli, elektroniski, telefoniski
grāmatu izsniegšana, saņemšana, nodošanas termiņa pagarināšana, rezervēšana,
attālinātu lietotāju apkalpošana
grāmatu kopu sagatavošana un izsniegšana pašvaldību bibliotēkām
iespieddarbu pasūtīšana un saņemšana SBA
elektroniskā kataloga izmantošana (Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas,
Varakļānu novadu bibliotēku katalogs)
grāmatu izstādes – jaunieguvumi, tematiskas, aktualitātes, novadniekiem,
personām, kuru vārds saistās ar Madonas reģionu
lietotāju reģistrācija
bibliotēkas vienotā lasītāja karte
lasītāju apkalpošana mājās, Madonas pansionātā
lasītāju vietas pie galda (4), pie elektroniskā kataloga (1), pie apkalpošanas
letes (2)
pasākumi
kopēšanas pakalpojumi
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Galvenie darba rādītāji

1770
14481
8,0

1799
14013
7,7

1755
13445
7,6

Salīdz. ar
iepriekšējo
gadu + vai –
- 44
- 568
- 0,1

35412

34611

34118

-493

2010. gads

Lasītāji
Apmeklējums
Vidējais
apmeklējums
Izsniegums

2011. gads

2012. gads

Tabulā redzams, ka rādītāji ir samazinājušies. To skaidroju ar iedzīvotāju
skaita samazināšanos Madonas pilsētā, novadā, reģionā, vietējo ekonomisko situāciju.
Tāpat kā visā valstī, arī mūsu reģionā joprojām ir aktuāla problēma - cilvēki izbrauc
no Latvijas. Ja pirms dažiem gadiem raksturīga bija atsevišķu ģimenes locekļu
aizbraukšana, tad tagad aizbrauc ar visām ģimenēm. Otra problēma ir novecošanās,
mirstība joprojām pārsniedz dzimstību. Tas viss summējās rezultātā. Pēc Valsts
statistikas pārvaldes publiskotajiem datiem uz 2012. gada 1. janvāri Madonas pilsētā
bija 8549 iedzīvotāji. No visiem Madonas novada bibliotēkā reģistrētajiem
lietotājiem 3080, abonementā lasīja 1755, kas ir 54,5 % . Daļa nelasa informācijas
dinamikas dēļ. Pietiek ar ziņu portāliem internetā, televīzija, radio.
Samazinājies studējošo skaits, cilvēki, kuri strādā un paralēli mācās. Pēc
Madonas Augstākās izglītības centra, kurā ietilpst RPIVA, Rēzeknes augstskola un
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība”, vadītāja Guntara Agates
Paegļa sniegtās informācijas, studējošo skaits 2012./2013. mācību gadā ir
samazinājies uz pusi, un pašreiz mācās 37 studenti 4. grupās.

Lai arī mūsdienu tehnoloģijas turpina ienākt mūsu dzīvē, šķiet grāmatu lasīšana
vēl kādu laiku neizzudīs. Ja vairāk kā puse bibliotēkas lietotāju lasa grāmatas, tas
liecina, ka grāmata kā vērtība pastāv un pastāvēs.
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Jau daudzus gadus Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs
organizē lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu žūrija”. 2012. gadā arī pieaugušie
varēja piedalīties „Vecāku žūrijā”, lasīt grāmatas un tās vērtēt.
Lai iesaistītu iedzīvotājus par lasītājiem, esam uzrunājuši ģimenes locekļus,
dzīvokļu, māju pastkastītēs likuši informāciju par bibliotēkas piedāvātajiem
pakalpojumiem.
Lasītāji – parādnieki bibliotēkās ir bijuši un ir arī šodien. Tā visos laikos bijusi
un, iespējams, arī būs visu bibliotēku problēma, jo uz neatgriešanos „aizplūst”
vērtīgas, lasītājiem nepieciešamas grāmatas. Metodes kā atgūt grāmatas ir dažādas.
Zvanam, rakstam atgādinājumus elektroniski, arī pa pastu, pilsētā parādniekiem
pastkastītēs likām atgādinājumus par neatdotajām grāmatām. Rīkojam akcijas ar
lūgumu atnest bibliotēkas grāmatas, par to neiekasējot kavējuma naudu.
Laba sadarbība ir izveidojusies ar Madonas pansionātu. Turpinām lasītāju
apkalpošanu, nesam grāmatas un žurnālus. Ar personīgo transportu palīdz pansionāta
direktore.
Rūpējamies arī par tiem mūsu lasītājiem, kuri vecuma nespēka, invaliditātes vai
kāda cita iemesla dēļ nespēj atnākt uz bibliotēku. Pie šiem cilvēkiem ejam uz viņu
dzīves vietu. Aizvadītajā gadā tie bija 4.
Bibliotēkas lietotāju ērtībai no 1. oktobra esam pagarinājuši ceturtdienās darba
laiku vakarā par vienu stundu.
Informācijas meklēšana ir daļa no informācijas pārvaldības procesa bibliotēkā.
Interese par bibliotēku kā informācijas glabātāju un nesēju parādās sniegto uzziņu un
informācijas darbā. Tās sniedzam izmantojot gan tradicionālās formas, gan
elektroniskos informācijas avotus. Izmantojam dažādas informācijas meklēšanas datu
bāzes. Visbiežāk izmantojam IIS „Alise” elektroniskās datu bāzes, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas valsts nozīmes kopkatalogu, datu bāzes „Letonika”, „Lursoft”,
„Google” u.c. Bibliotekārs joprojām ir konsultants un palīgs informācijas pasaulē.
Svarīgi ir būt par gidu un lietotājam parādīt informācijas meklēšanas iespējamos
ceļus. Daļa, parasti tie ir skolēni, studenti, kuri arī paši elektroniskajā katalogā
sameklē vajadzīgo. Tomēr jāatzīst, ka lietotāji katalogu izmanto maz. Krietni
efektīvāks veids, kā iegūt ziņas par vēlamās grāmatas pieejamību, ir vēršanās pie
bibliotekāra. Sniegtas 2491 uzziņas un konsultācijas.

Starpbibliotēku abonements
Lai nodrošinātu maksimālu krājumu apgrozību, pieejamību, svarīga ir bibliotēku un
citu informācijas sniedzēju partnerība. Pozitīvi vērtējama Madonas augstākās
izglītības centra (RPIVA, Rēzeknes augstskola, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas
augstskola ‘’Attīstība’’) studentu informētība par bibliotēkas piedāvātajiem
pakalpojumiem un iespējām neesošos izdevumus pasūtīt SBA kārtā no citām Latvijas
bibliotēkām. Reizēm pat kuriozi, ka studenti uzreiz vēlās izmantot SBA, un tikai
vēlāk meklē informāciju mūsu bibliotēkas datu bāzēs. Bibliotēkas darbinieku vēlme
palīdzēt lietotājam tikt pie vajadzīgā iespieddarba un spēja apsolīto pakalpojumu
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veikt īsā laika posmā, sekmē SBA izsniegumu. Lietotāju pieprasījumi bija dažādi,
studē ne tikai psiholoģiju, bet arī būvmehāniku. Aizvadītajā gadā veiksmīga sadarbība
krājumu izmantošanā bija ar LNB,LU,RTU, Ogres Centrālo bibliotēku, 9 novada, 2
Ērgļu,2Varakļānu, 2 Cesvaines novadu bibliotēkām izpildot 96 pieprasījumus
latviešu, vācu, krievu, angļu, lietuviešu valodās 75 SBA lietotājiem. Augsti vērtējam
novada un kaimiņu novada krājumus , kur starp daudziem pieprasījumiem bija gan
reti izdevumi, Dunsdorfs E. ’’Lielvidzemes kartes ‘’‘(Jumurdas bibliotēka), gan
senie teksti jaunās formās’’ Psalmu dziedāšana Latgalē’’ DVD-(Varakļānu
bibliotēka). Liels gandarījums bija medicīnas māsām, Sarkanā krusta koledžas
studentēm par mācību grāmatu Bergmane A. „Normālā dzemdniecība’’ (Dzelzavas
bibliotēka), iepriecināti jūtas dzejas cienītāji, kad mazāk pazīstama autora dzeja
atrodam Lubānas bibliotēkā. Mūsu bibliotēkas krājumu izmantoja 28 reģiona
bibliotēkas, izsniedzot lietotājiem 974 vienības. Aktīvāk mūsu krājumu daudzveidību
izmantoja Vestienas(137 vienības),Mēdzulas(139), Biksēres(67),Sarkaņu(69), Ērgļu
(81), Lubānas bibliotēkas(81).Biksēres bibliotēka ieteicamo literatūru skolniekiem
izsniedza no bērnu literatūras nodaļas, Liezeres bibliotēka komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienai veltītā izstādē izmantoja lasītavas materiālus, Lazdonas
bibliotēkas lietotāji skatīja ļoti materiāliem bagāto Andreja Eglīša simtgades atceres
izstādi.

Grāmatu svētki, tā ir iespēja iepazīties ar grāmatu izdevniecību, apgādu plašo
piedāvājumu. Iespēja tikties, diskutēt, izteikt savu viedokli bija politiskajā diskusijā ar
iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski un 11. Saiemas deputātiem Kārli Seržantu un
Ainaru Latkovski. Kādu eiro gaidām? Uz šo un daudziem citiem jautājumiem par eiro
ieviešanu Latvijā atbildēja Latvijas Bankas speciāliste Aleksandra Bambale. Par
aizraujošiem ceļojumu iespaidiem, sastaptajiem cilvēkiem dalījās Juris Lorencs.
Madonas 1. un 2. vidusskolā neaizmirstama, aizraujoša bija tikšanās ar lācenītes
Ilzītes un citu dzīvnieku mīļotāju un kopēju Velgu Vītolu. Kā mūsdienās jauniešus var
ieinteresēt par vēsturi, konkrēti pirātiem, dalījās rakstnieks Arvīds Deģis. Noslēgumā
mūs priecēja grāmatas „Tintē, bet balts” galvenais varonis aktieris Jānis Paukštello.
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Vairāk nekā 300 zinātkārus prātus un atsaucīgas sirsniņas Madonas 1.un Madonas 2.
vidusskolā izglītoja, sajūsmināja un iepriecināja Līgatnes dabas taku speciāliste ,
titula ‘’ Gada cilvēks 2011’’ īpašniece , grāmatu ‘’Ilzīte:lācenītes memuāri’’,
‘’ŪdrītisĶūķis’’ autore Velga Vītola. Savvaļas dzīvnieku kopējas pieredze 30 gadu
garumā un stāstnieces talants raisīja bērnos neskaitāmus jautājumus, savukārt bērnu ar
mīlestību sagādāti kārumi nonāks Līgatnes dabas takas iemītnieku ēdienkartē.
Bibliotēku nedēļā apmeklētājiem bijām sagatavojuši jautājumu – atbilžu spēli „Cik
zinošs, vērīgs, atjautīgs ir bibliotēkas apmeklētājs”. Cerējām uz lielāku atsaucību.
Jāsecina, ka mūsuprāt vieglie jautājumi, daudziem šķita sarežģīti.

Ienākot abonementā, redzamā vietā lasītāju „uzrunā” grāmatu izstādes.
Aizvadītajā gadā izliktas 53 rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem, kultūras un
sabiedriskajiem darbiniekiem veltītas dzīves un atceres jubileju izstādes. Mūsu
novadniekam, pirmajam Latvijas nacionālo karaspēku virspavēlniekam, pulkvedim
Oskaram Kalpakam janvārī apritēja 130 gadu jubileja. Savukārt oktobrī dzejniekam,
esejistam, publicistam Andrejam Eglītim 100. gadskārta. Ar dzejas konkursu, plašu
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sarīkojumu viņa dzimtajā pusē Ļaudonā izskanēja Latvijas patriota piemiņas
pasākums. Abonementa grāmatas izliktas ceļojošā izstādē Ļaudonā.
Valstī pazīstamiem rakstniekiem, dzejniekiem kā Egilam Lukjanskim 75, Mārai
Zālītei 60, Saulcerītei Viesei 80, Skaidrītei Kaldupei 90, Ilzei Indrānei 85, Jāzepam
Osmanim 80, Lijai Brīdakai 80, Paulam Putniņam 75 un daudziem citiem no
abonementa un uzziņu lasītavas grāmatām un novadpētniecības materiāliem bija
izliktas izstādes.
Dzimtu likteņi daiļdarbos, Sievietes – personības, Grāmatas vērtība laiku lokos,
Ceļojumu mozaīka, Dārza veltes ziemai – daži nosaukumi no izliktajām tematiskajām
izstādēm. Novadnieces, dzejnieces, publicistes, sabiedriskās darbinieces, Triju
zvaigžņu ordeņa kavalieres Andas Līces atzinībai par ieguldīto darbu pievienojās LR
MK balva, sveicam arī ar izstādes starpniecību. Izstāde Latvijas Literatūras gada
balvas par mūža ieguldījumu 2011 saņēmējam Andrim Kolbergam.
Pieminot mūžībā aizsaukto novadnieci Broņislavu Martuževu, arī Skaidrīti
Kaldupi, Veltu Līni – neliela piemiņas izstāde.
Analizējot pēc izstādes izsniegto grāmatu skaita, secinu, ka vairāk lasītākās bija
grāmatas no tematiskajām izstādēm, arī Skaidrītei Kaldupei, Kornēlijai Apškrūmai,
Ilzei Indrānei, Irmai Grebzdei, Dzintaram Sodumam, Indrai Gubiņai, Zentai Mauriņai
veltītajām izstādēm.
Pasākumi. 2012. gads ES bija aktīvas novecošanas gads. Tāpēc centāmies
pansionāta iemītniekiem parādīt gan mūsdienu tehnoloģiju iespējas, gan tradicionālos
izteiksmes līdzekļus. Droša interneta nedēļā notika pasākums „Valoda valodiņa”, kur
bija diskusijas, sarunas par komentāriem interneta vidē par gaidāmo referendumu par
otru valsts valodu. Lai arī pansionāta iemītnieki dzīvo zināmā mērā ierobežotā vidē,
tomēr daudz bija arī tādi, kuri seko līdzi notikumiem, izteica savu attieksmi un
viedokli. Ziemassvētku laikā siltā, ģimeniskā gaisotnē cilvēkus iepriecinājām ar
dzejas lasījumiem, uz sienas demonstrēti skaisti ziemas skati, fotografēti Madonā vai
tās apkārtnē. Tādā veidā „izvedot” cilvēkus ārā, dabā. Lai paspilgtinātu skandēto
vārdu, attēlu uz sienas, fonā klusināti skan skaista mūzika.

Madonas pansionātā 2012. gada 17. Madonas pansionātā 2012. gada 20.
februārī
decembrī
Kā mācīt saskarsmi, sadarboties ar suni, iemācīt uzticību un uzticēšanos, ko drīkst
darīt un ko nedrīkst darīt sunim, stāstīja un demonstrēja piemērus kinoloģes Ingūnas
Tihomirovas audzēknes ar saviem mīluļiem.
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Tikšanās ar kinoloģes Ingūnas Tihomirovas audzēkņiem 2012. gada 4.
decembrī.

Jaunākās periodikas lasītavas vad. L. Veckalniņa

3.2. Jaunākās periodikas lasītavas piedāvājums
Jaunākās periodikas lasītavai ir iespēja nodrošināt iedzīvotājus ar
daudzpusīgiem un kvalitatīviem informācijas pakalpojumiem. Bibliotēkas apmeklētāji
ir apmierināti, ka lasītavā var bez maksas interesanti pavadīt brīvo laiku. Lasītavu
labprāt apmeklē cilvēki ar īpašām vajadzībām, jo viss nepieciešamais viņu ērtībām ir
nodrošināts. Ikviens cilvēks, neatkarīgi no fiziskās veselības, var iekļūt lasītavā un
brīvi pa to pārvietoties. Arī māmiņas ar bērnu ratiņiem var ērti iekārtot savu bērnu
blakus un izmantot datoru vai lasīt. Jaunākās periodikas lasītavas lietotāji ir attīstījuši
savas prasmes informācijas meklēšanā, īpaši interneta iespēju izmantošanā.
Bibliotekārs ir tikai kā starpnieks informācijas meklēšanā.
2012. gadā Jaunākās periodikas lasītavā reģistrēti 334 lietotāji, apmeklējumu
skaits - 6970, izsniegti 39240 seriālizdevumi. Apmeklētāji, kas ienāk uz dažām
minūtēm netiek reģistrēti kā lietotāji, bet tiek uzskaitīti apmeklējumos. Izmantojot
vienoto lasītāju karti, vairums lasītāju apmeklē visas bibliotēkā pieejamās nodaļas un
izmato to sniegtos pakalpojumus.
Lasītava atrodas ēkas pirmajā stāvā, ir 10 lasītāju vietas un 2 datorlietotāju daba
vietas. Lasītāju rīcībā ir pieejams specializētas datortehnikas komplekts cilvēkiem ar
redzes traucējumiem - videolupa un telelupa. Gados vecāki cilvēki un lasītāji ar
redzes traucējumiem labprāt izmanto datoru ar lielāku monitoru uz kura palielina
burtu izmēru, bet šīs lupas viņus nepiesaista, jo burti ekrānā vibrē un tas nogurdina
acis.
Tika sniegtas individuālas konsultācijas pamatprasmju apgūšanā darbam ar
datoru un internetu, e-komercijas pakalpojumu izmantošanā.
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Lasītavu apmeklē skolēni un studenti, kas prasmīgi izmanto interneta iespējas.
Konkrētu informāciju par dažādiem tematiem, skolēni meklē patstāvīgajiem darbiem,
zinātniskajiem darbiem un referātiem, īpaši projektu nedēļās. Arī nepilna laika
studenti ir viena no lietotāju grupām, kas regulāri apmeklē Jaunākās periodikas
lasītavu. Gados vecāki bibliotēkas apmeklētāji lūdz palīdzību dažādu pieteikumu,
sludinājumu rakstīšanā, rēķinu apmaksā internetbankā, datu saglabāšanā un
izdrukāšanā.
Nopietna problēma ir apmeklētāji, kas nāk uz bibliotēku, lai tikai sasildīties
pirms zupas virtuves apmeklējuma. Viņu klātbūtne ar smakojošu apģērbu rada
diskomfortu pārējiem lasītajiem. Bibliotēkas darbinieki pret šiem apmeklētājiem
izturas ar iecietību un līdzjūtību, šīs problēmas risināšanā bezspēcīgi ir arī sociālā
dienesta speciālisti.
Jaunākās periodikas lasītavā pieejami vairāk nekā simts nosaukumu preses
izdevumi. Jaunākos laikrakstus un žurnālus izsniedz tikai lasīšanai uz vietas. Pasūtot
presi, sekojam lasītāju ieteikumiem, lai būtu apmierinātas viņu intereses un redzesloka
paplašināšana. Šajā lasītavā atrodas jaunākais iznākušais žurnāla numurs un pēdējā
mēneša laikraksti.
Bezvadu internets ir viens no pakalpojumiem, ko bez maksas piedāvā
bibliotēka. Bibliotēkas lietotāji labprāt ar saviem datoriem strādā Jaunākās periodikas
lasītavā. Tas plašākām sabiedrības grupām paaugstina piekļuves iespējas internetam.
Regulāri tiek sniegtas uzziņas, galvenokārt – telefoniskas un rakstiskas
elektroniskā formā. 2012.gadā sniegtas 649 uzziņas. Uzziņu sniegšanā tiek izmantota
Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskā kopkataloga analītiskas datu bāze, tāpat
izmantojam Letoniku un Lursoft datu bāzi ”Laikrakstu bibliotēka”. Neaizstājams
palīgs uzziņu sniegšanā ir www.google.lv meklētāja iespējas, kas ir mūsdienīgs un
ērts līdzeklis bibliotēkas lietotājiem.
Mūsu novads un bijušais rajons ir bagāts ar izcilām personībām, tāpēc turpinām
veidot analītiskos aprakstus no grāmatām. Regulāri tiek apzināti un kopēti publicētie
materiāli no žurnāliem, avīzēm un grāmatām par ievērojamiem cilvēkiem, notikumiem,
uzņēmumiem, kultūras un vēstures pieminekļiem u.c., kuri tiek apkopoti tematiskajās

novadpētniecības materiālu mapēs, kuras joprojām ir lasītāju pieprasītas.
Konsultācijas ar novadpētniecību saistītos jautājumos tiek sniegtas gan uz vietas, gan
telefoniski un atbildēts uz e-pasta vēstulēm.
Piedalījos Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 15.konferencē,
noklausīta tēma „Sadarbība, zināšanas, radošums - mūsdienu bibliotekāra
izaicinājums’’.
Tāpat kā iepriekšējā gadā Jaunākās periodikas lasītavā notiek e-Paraksta
lietotāju reģistrācija. Elektroniskā paraksta lietotāju skaits ir samērā neliels, tomēr šī
iespēja tiek piedāvāta.
Jaunākās periodikas lasītava pilnvērtīgi iekļaujas vienotajā bibliotēkas darbā,
nodrošina ikviena indivīda piekļuvi informācijas un komunikāciju tehnoloģijām,
sniedz ieguldījumu informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, veicina
iedzīvotāju izglītības un zināšanu atbilstību informācijas sabiedrības prasībām.
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Jaunākās periodikas lasītavas darbs iekļaujas izglītības, tālākizglītības un
mūžizglītības procesos, ko veic mūsu bibliotēka un šī loma ar katru gadu pieaug.

Jaunāks

periodikas

lasītava

Novada bibliotekāri iepazīstas ar
novadpētniecības mate
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ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītāja Daiga Lapiņa

3.3. Eiropas Savienības informācijas un uzziņu lasītavas
piedāvājums
Krājums
ES informācijas un uzziņu lasītavas krājums komplektēts atbilstoši bibliotēkas
kopējai komplektēšanas politikai, ņemot vērā lasītāju pieprasījumu un vajadzības un
sekojot līdzi aktuālajiem piedāvājumiem izdevniecībās.
Grāmatu komplektēšanas procesā īpaši ņemts vērā studiju iespēju piedāvājums
Madonā, tāpēc komplektētas grāmatas būvniecības nozarē, pedagoģijā un psiholoģijā.
Ņemot vērā augsto bezdarba līmeni un Nodarbinātības Valsts aģentūras apmācību
programmas, kā arī akcentējot kursu piedāvājumu mācību centra "BUTS" Madonas
filiālē, iegādātas grāmatas un citi izdevumi par kulināriju un konditoriju, praktiski
padomi un paraugi rokdarbniekiem, akcentētas valodu prasmes un to apguve
pašmācības ceļā.
Vēl joprojām nepietiekošs izdevumu piedāvājums tehniskajās zinātnēs, taču šī
tendence vērojama visā Latvijā, jo arī augstskolās un universitātēs, kur tiek pasniegtas
tehniskās zinātnes, šis piedāvājums ir mazs un novecojis – jaunas grāmatas
tehniskajās zinātnēs latviešu valodā netiek izdotas.
Gada nogalē veikta aptauja par periodisko izdevumu piedāvājumu Madonas
novada bibliotēkā, kurā ietverti trīs jautājumi.
Atbildes uz anketas jautājumiem sniedza 62 respondenti – bibliotēkas
apmeklētāji. Uz jautājumu „Vai Jūs izmantojiet Madonas novada bibliotēkā pieejamos
periodiskos izdevumus (avīzes, žurnāli)?” 36 bibliotēkas apmeklētāji atbildēja, ka
periodiskos izdevumus lasa uz vietas bibliotēkā, 35 cilvēki periodiskos izdevumus
ņem līdzi uz mājām, 21 respondents periodiskos izdevumus abonē un/vai iegādājas
preses izplatīšanas vietās, taču 2 anketu aizpildītāji sniedza atbildi, ka nezinājuši par
šādu iespēju.
Savukārt, uz jautājumiem: „Kādus izdevumus, Jūsuprāt, būtu nepieciešams
abonēt 2013.gadam?” un „Bez kādiem preses izdevumiem, Jūsuprāt, 2013.gadā
Madonas novada bibliotēkā varētu iztikt?” respondentu domas dalījušās, sākot ar to,
ka viss apmierina; jo vairāk izdevumu, jo labāk, nekad nevar zināt, kurā brīdī vajadzēs
informāciju, kura varbūt ir izdevumā, kura tobrīd nemaz nav bibliotēkā; līdz
ieteikumiem iegādāties vairāk literāro grāmatu, spēļu un atrakciju. Anketās uzrādītie
izdevumu nosaukumi lielākoties jau atrodas bibliotēkas krājumā, taču tika izskatīti
visi ierosinājumi un iespēju robežās arī iegādāti vēlamie nozaru izdevumi.
Kopumā uzziņu lasītavas fondā 2012.gadā ienākuši 1840 izdevumi, no tiem
330 grāmatas, 1426 žurnāli un 84 audiovizuālie materiāli. Visu ienākušo izdevumu
kopvērtība ir 1687,77 Ls, taču žurnālu abonēšana veikta jau 2011.gada nogalē, kas
sastādīja 1659,03 Ls.
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Salīdzinājumā ar 2011.gadu, par 126 izdevumiem samazinājies kopējais
iegādāto izdevumu skaits, no tiem 140 grāmatas un 48 žurnāli, samazinājies arī
svešvalodās iegādāto izdevumu skaits. Lielākais iegādāto izdevumu rādītāju kritums ir
sabiedriskajās zinātnēs un dabaszinātnēs, taču ar pozitīvu tendenci vērtējams
audiovizuālo materiālu skaita pieaugums un izdevumu skaita kāpums mākslas
nozarēs.

Pārējās val.
96
184
-88

Krievu val.
87
-15

72

Latviešu val.
1695
-23

1672

Daiļliteratūra
29
6

35

Literatūrzinātnes
22
-4

18

Sports
24
-2

22

Māksla
99
67

166

Lauksaimniecība
64
-5

59

Tehnika
344
-16

328

Ģeogrāfija
55
-26

29

Medicīna
90
-6

84

Dabaszinātnes
65
-53

12

Vispārīgā
743
-35

708

Sabiedriskās zin.
431
-52

379

Kopvērtība
1770,91
-83,14

1687,77

Audioviz. materr.
18
66

84

Žurnāli
1474
-48

1426

Grāmatas
470
-140

330

Pavisam
1966
-126

1840

2011 (B)
A-B

2012 (A)

Gads

Uzziņu lasītavas krājuma komplektēšanas
rādītāju salīdzinājums 2011. un 2012.gadā

Ievērojamu skaitu no jauniegūtajiem izdevumiem sastāda dāvinājumi. Īpaša
pateicība izsakāma Francijas institūtam Latvijā, tā pārstāvji 2012.gadā bibliotēkai
uzdāvināja 59 izdevumus – videokasetes, CD, DVD un grāmatas. Lielākā daļa
izdevumu ir franču valodā, dodot iespēju skolniekiem, studentiem, akadēmiskajam
personālam un citiem interesentiem šos izdevumus ņemt līdzi uz mājām. Tiesa gan,
pieprasījuma pēc šiem izdevumiem nav, jo videokasete kā informācijas nesējs jau ir
novecojusi un reti kurā mājsaimniecībā ir atrodams videokasešu atskaņotājs. Franču
valodas stundās šie izdevumi nav aktuāli, jo galvenokārt ir par mākslu, savukārt
mākslas nodarbībās tos nav iespējams izmantot, jo tikai neliela daļa mākslas
skolnieku/studentu pārzina franču valodu.
Kā aktīvākos periodisko izdevumu dāvinātājus jāmin Taiga Pravarne, Irēna
Kirilova, Velta Lapiņa un citus, kuru pienesums devis iespēju bibliotēkas
apmeklētājiem iegūt plašāku periodisko izdevumu klāstu ne vien latviešu valodā, bet
arī krievu valodā.
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Norakstīšana
2012.gadā pavisam norakstīti 1193 izdevumi, no tiem 145 grāmatas un 1048
žurnāli. Šajā norakstīšanas reizē īpaši kritiski pieiets nolietotajiem un saturā
novecojušajiem izdevumiem, īpaši krievu valodā. Šobrīd vērojama tendence, ka bērnu
un jauniešu vidū ievērojami sarucis krievu valodas pratēju skaits, savukārt pieaudzis
pieprasījums pēc izdevumiem angļu valodā. Turklāt studiju procesā aktuālas ir
pēdējos 5 gados izdotās grāmatas.
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25

Dabaszinātnes
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Gads

Uzziņu lasītavas krājuma rekomplektēšanas
rādītāju salīdzinājums 2011. un 2012.gadā

2012.gadā norakstīts salīdzinoši mazs izdevumu skaits, jo 2010. un 2011. gadā
veikta pastiprināta norakstīšana - norakstīts liels daudzums izdevumu, kas 2010. gadā,
veicot inventarizāciju, bija atspoguļoti inventarizācijas aktos kā nozaudēti un/vai
plauktā neesoši.
Pakalpojumu piedāvājums, pieejamība
Pēc bibliotēku informācijas sistēmas „ALISE” datiem, 2012.gadā Uzziņu
lasītavā reģistrēti 995 lasītāji, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir par 146 lasītājiem
mazāk. 69% no kopējā apmeklētāju skaita sastāda sievietes, bet pārējo 31% - vīrieši.
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Visplašāk pārstāvētās lasītāju kategorijas ir: kalpotāji (15%), 10.-12.klašu
skolēni (13%), strādnieki (13%), bezdarbnieki (12%), studenti (11%). Kopumā puse
no visiem lasītājiem pārstāv kādu izglītības iestādi (skolēni, studenti, skolotāji), tikai
34% ir darba ņēmēji, pašnodarbinātie vai darba devēji, bet 31% nav patstāvīgas
nodarbošanās, tie saņem bezdarbnieku pabalstu, vecuma vai invaliditātes pensiju.

Viena trešdaļa jeb 34% Uzziņu lasītavas apmeklētāju ieguvuši augstāko
izglītību, 22% vidējo speciālo izglītību, 21% vidējo izglītību, 10% ir studējošie, bet
13% lasītavas apmeklētāju par konkrētajā brīdī iegūto izglītību norādījuši „pamata”.
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Uzziņu lasītavā pēdējos gados vērojama tendence, ka ievērojami samazinās
lasītāju skaits un arī izsniegumu skaits. Tas skaidrojums ne vien ar kopējo iedzīvotāju
skaita samazinājumu, bet arī ar faktu, ka ES informācijas un uzziņu lasītavas krājums
vairāk piemērot studējošajiem, taču visā valstī samazinās arī skolnieku un studējošo
skaits. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem, studējošo skaita būtisks
samazinājums pirmo reizi noticis jau 2009. gadā, kad studējošo kopskaits ir
samazinājies par 10,2%, bet pamatstudijās 1.kursā uzņemto studentu skaits - par 26%,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šobrīd ar katru gadu izglītojamo skaits Latvijā
samazinās par ~20 tūkstošiem.
Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem
(mācību gada sākumā)

Izglītības līmenis
2009/10 2010/11 2011/12
IZGLĪTOJAMO SKAITS - PAVISAM
460129 443249 428321
Pirmsskolas izglītība (0 L) (3 - 6 gadīgie bērni)
71057
74587
78200
Pamatizglītības 1.posms (1.L) (1.-6.klase)
113753 113729 113462
Pamatizglītības 2.posms (2.L)
66247
61475
56913
vispārējā izglītība (7.-9.klase)
65617
60988
56463
profesionālā pamatizglītība
630
487
450
Vidējā izglītība (3.L)
94941
87745
79923
vispārējā izglītība (10.-12.klase un audzēkņi pēc arodizglītības)
60735
54596
48717
profesionālā vidējā izglītība
34206
33149
31206
Profesionālā izglītība pēc vidējās izglītības (neaugstākā
izglītība)(4.L)
1564
1857
2782
Augstākā izglītība (5.L)
110415 101438
94518
augstākā (universitātes tipa izglītība) (5A)
91770
84235
77697
augstākā (neuniversitātes tipa izglītība) (5B)
18645
17203
16821
Doktorantūra (6.L)
2152
2418
2523
Šobrīd Madonas augstākās izglītības centrā studijas noris tikai divās RPIVA
piedāvātajās studiju programmās: 1.līmeņa profesionālā studiju programma
"Komercdarbības organizācija" unprofesionālā bakalaura studiju programma
"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs".
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Tāpat ar katru gadu tiek samazināti līdzekļi periodisko izdevumu iegādei, kas
sastāda 77% no kopēja lasītavu izsnieguma.
Lai piesaistītu lasītājus, Eiropas Savienības informācijas un uzziņu lasītavas
darbinieces organizējušas dažādu tipu pasākumus, kopskaitā 25 pasākumi, piesaistot
1417 apmeklētājus, vadot bibliotekārās stundas – 7 stundas 135 skolēniem.
Lai piesaistītu vecākā gadagājuma apmeklētāju interesi par bibliotēku,
organizētas datorapmācības cilvēkiem pēc 50 gadiem, uzaicinot lektorus Lattelecom
sociālās atbildības projekta „Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros. Kopumā pamatiemaņas
datoru lietošanā ieguva 31 kursu apmeklētājs. Daži no kursu apmeklētājiem kļuvuši
arī par regulāriem bibliotēkas apmeklētājiem, konsultējoties ar bibliotekāriem, turpina
pilnveidot jauniegūtās prasmes.
Tāpat organizēti arī 3 inovatīvi konkursi dažādām
vecuma grupām: konkurss „Šķirot ir stilīgi!”, kura
ietvaros Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un
Varakļānu novadu bibliotēkās izvietotas EKO pakas
izlietotajām baterijām.
Valentīndienai par godu organizēts fotokonkurss
„Ieskaties kāzu albumā”. Bet 20.aprīlī Skatuves runas
konkurss vidusskolēniem – 1.posma uzvarētājiem „Andreja Eglīša dzejas svētki”, kas
veltīts Andreja Eglīša un Jāņa Raiņa dzejai – M.Druvas projekta ietvaros.
Savukārt, Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstītā projekta „Literārais
maratons – iepazīsimies jaunie dzejas autori jaunajiem” ietvaros Madonas novada
bibliotēkas vārds izskanēja visa bijušā Madonas rajona teritorijā, vēršot apkārtnes
iedzīvotāju uzmanību arī uz jaunajiem dzejniekiem, piedāvājot skolām interesantas
stundas – iepazīt jaunos dzejniekus dzīvē, uzdot tiem jautājumus, noklausīties to
radošo veikumu.
Visi šie iepriekšminētie pasākumi pozitīvi ietekmējuši grāmatu izsniegumu, tā,
piemēram, izsniegtas 183 reizes A.Eglīša grāmatas, 75 reizes jauno dzejnieku
grāmatas.
Lai sasniegtu gados jaunākos potenciālos bibliotēkas apmeklētājus, izveidota
Madonas novada bibliotēkas lapa portālā draugiem.lv un bibliotēkas twitter konts. Kā
liecina statistikas dati, mēneša laikā draugiem.lv iegūti 79 sekotāji, bet unikālo
apmeklētāju skaits sasniedzis 251 attālināto – potenciālo bibliotēkas apmeklētāju,
savukārt twitter kontam šajā laika posmā pieteikušies 85 sekotāji.
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2012.gadā nomainīts lasītavas kopēšanas, printēšanas un skenēšanas
tehnoloģiskais aprīkojums, kas paredzēts lasītāju apkalpošanai, uzlabojot
pakalpojuma kvalitāti un samazinot laiku, ko jāpatērē atbilstošā pakalpojuma
saņemšanai.
SBA
Šajā gadā kopumā starpbibliotēku abonementa kārtā no lasītavas fonda
izsniegti 149 izdevumi, tāpat kopā ar citām bibliotēkas struktūrvienībām komplektēta
ceļojošā grāmatu kopa izstādei ”Spēka vārdi šodienai. Andrejam Eglītim - 100”, kas
sākotnēji tikusi eksponēta Uzziņu lasītavā, bet pēc lūguma, nogādāta gan A.Eglīša
Ļaudonas vidusskolā, gan arī Lazdonas bibliotēkā (44 dažādu tipu materiāli).

Nemainīgi, visaktīvāk SBA pakalpojumus no lasītavas fonda izmanto Liezēres
pagasta Mēdzūlas bibliotēka, Aronas pagasta bibliotēka un Lubānas pilsētas
bibliotēka.
Bibliotēka - prakses vieta
Arvien aktuālāka paliek tendence, ka studenti izvēlas bibliotēku par savu
prakses vietu. 2012.gadā divas studentes – Vita Grūbe un Una Veipa izgāja praksi
bibliotēkā, abas šīs studentes apgūst ar bibliotēku nozari tieši nesaistītus arodus –
komunikāciju zinātne un darbs ar medijiem, kā arī cilvēkresursu vadīšana un
novērtēšana. Abas praktikantes tika aktīvi iesaistītas pasākumu organizēšanā – sākot
no plānošanas, līdz realizācijai un publicitāti medijos.
Tāpat lasītavās uz laiku strādājušas vairākas personas, kas dažādu
Nodarbinātības Valsts aģentūras programmu ietvaros atstrādāja pabalstus. Šāda veida
aktivitātes iesākumā uzliek papildus slodzi darbiniekiem, bet, kad veikta
nepieciešamā instruktāža, apmācība un sagatavošanās darbi attiecīgo uzdevumu
veikšanai, iegūta palīdzība to nekvalificēto darbu izpildē, kam bibliotekārajiem
speciālistiem ikdienā pietrūkst laika.
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Projekti
Turpināta sadarbība ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, realizējot
sabiedrības informēšanas projektu par Eiropas Savienības jautājumiem, kura ietvaros
bibliotēkā darbojas - Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP). Tāpat 2012.gadā
noslēdzies kopprojekts ar Gulbenes un Alūksnes bibliotēkām „ EuropeDirect”, ko
finansē Eiropas Komisija, un iesniegts pieteikums 2013.-2016.gadam, kas ticis
atbalstīts.
Māra Druvas projekta ietvaros noticis Skatuves runas konkurss
vidusskolēniem „Andreja Eglīša dzejas
svētki”, kas veltīts Andreja Eglīša
simtgadei un Jāņa Raiņa dzejai.
Savukārt, Valsts Kultūrkapitāla
fonda
(VKKF)
atbalstītā
projekta
„Literārais maratons – iepazīsimies jaunie dzejas autori jaunajiem” ietvaros oktobrī un
novembrī Madonas reģiona skolās un bibliotēkās viesojās Latvijas jaunie autori, kuri
izdevuši pirmās dzejas grāmatas, paspējuši gūt atzinību, tulko, piedalās dzejas
aktivitātēs Latvijā - Andris Ogriņš, Kārlis Vērdiņš, Marts Pujāts, Arvis Vigulis, Anna
Auziņa, Ingmāra Balode, Krišjānis Zeļģis, Inga Gaile un Toms Treibergs.
Lattelecom projekta „Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros no 2012. gada 29. līdz
31.oktobrim un no 13.-15.novembrim Madonas novada bibliotēkā notika bezmaksas
datorapmācības cilvēkiem vecumā pēc 50 gadiem. Apmācību laikā ikvienam
interesentam bija iespēja iegūt teorētiskas un praktiskas iemaņas darbam ar datoru –
sākot no datora ieslēgšanas, līdz pat informācijas meklēšanai internetā, e-pasta
lietošanai un komunikācijai internetā ar Skype.

Pasākumi un citas aktivitātes
Kopumā 2012.gadā Eiropas Savienības informācijas un Uzziņu lasītavā
organizēti 25 pasākumi, pulcinot 1417 apmeklētājus. Tie ir:
1. 13.februārī fotokonkursa „Ieskaties kāzu albumā!” noslēguma pasākums,
apbalvošana. (27 dalībnieki)
2. 9.martā Čehijas vēstniecības Rīgā sagatavotās ceļojošās izstādes „Čehijas
un Latvijas attiecības 1921-2011” atklāšana. (35 apmeklētāji)
3. 30.martā Madonas BJC kluba „Pie kamīna” dalībniekiem tikšanās ar
rakstnieci Santu Mežābeli. (37 apmeklētāji)
4. No 23. līdz 29.aprīlim Bibliotēku nedēļa.
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5. 24.aprīlī tikšanās ar Juri Jātnieku "Citāda sala - Madeira" : ceļojumu
iespaidi. (19 apmeklētāji)
6. 19. maijā Muzeju nakts pasākumi (ap 500 apmeklētāji)

7. 1.jūnijā brīvdabas pasākums bērniem „ES pasaulē” : radošās darbnīcas,
kas tapis projekta „EuropeDirect” ietvaros, saņemot Eiropas Komisijas
finansējumu. (201 apmeklētājs)
8. 20. septembrī Dzejas dienu pasākumu „Ir tikai viena Latvija un citas nav
nekur. Tā nāk no senču dzīlēm un debesīm, kas kopā tur” /A.Eglītis/, kas
veltīts A. Eglīša simtgadei. (417apmeklētāji)
9. 21.septembrī vakars ”Rudenāji” kopā ar novada autoriem, klausoties
jaunākos Ulda Ausekļa dzejoļus un Ulda Fridrihsona dziesmas, sveicot
2012.gada jubilārus – Jāni Meldrāju un Ēvaldu Leonu, atverot Aivara
Aivieksta un jūrmalnieces Maritas Snipkes jauno grāmatu „Dialogi dzejā”.
(53 apmeklētāji)
10. 25.septembrī EVD ietvaros visās Madonas vispārizglītojošajās skolās Madonas pilsētas 1. vidusskolā, Madonas pilsētas 2. vidusskolā un
Madonas Valsts ģimnāzijā viesojās Eiropas Komisijas pārstāvniecības
Latvijā Tulkošanas ģenerāldirektorāta koordinatore valodu jautājumos
Sandra Kaupuža. (106 apmeklētāji)
11. 3.oktobrī tikšanās ar Andri Ogriņu (Madonas pilsētas
2.vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā). Projekts
„Literārais maratons: iepazīsimies - jaunie dzejas
autori jauniešiem”, Valsts Kultūrkapitāla fonds (36
apmeklētāji)
12. 10.oktobrī tikšanās ar Kārli Vērdiņu un Martu Pujātu
(Madonas Valsts ģimnāzijā (x 2), Madonas novada
bibliotēkā) Projekts „Literārais maratons: iepazīsimies
- jaunie
dzejas autori jauniešiem”, Valsts
Kultūrkapitāla fonds (129 apmeklētāji)
13. 26.oktobrī tikšanās ar Arvi Viguli, Annu
Auziņu. Projekts „Literārais maratons:
iepazīsimies - jaunie dzejas autori
jauniešiem”, Valsts Kultūrkapitāla fonds
(Madonas pilsētas 1.vsk; Lubānas vsk.)
(92 apmeklētāji)
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14. 31.10.2012. 31.oktobrī starptautiskā jauniešu apmaiņas projekta
„DifferentWays – YouthOpportunity” ietvaros Madonas novada bibliotēkā
viesojās jaunieši no Latvijas, Ungārijas, Itālijas un Rumānijas, D.Lapiņas
prezentācija „Jauniešu iespējas ES” – sadarbība ar BJC. (36apmeklētāji)
15. 7.novembrī tikšanās ar Krišjāni Zeļģi un Tomu
Treibergu.
Projekts
„Literārais
maratons:
iepazīsimies - jaunie dzejas autori jauniešiem”,
Valsts Kultūrkapitāla fonds (Madonas pilsētas 1.vsk;
Ērgļu vsk.) (84 apmeklētāji)
16. 9.novembrī tikšanās ar Ingu Gaili. Projekts
„Literārais maratons: iepazīsimies - jaunie dzejas
autori jauniešiem”, Valsts Kultūrkapitāla fonds
(MVĢ, Cesvaines vsk.). (55 apmeklētāji)
17. 16.novembrī tikšanās ar Ingmāru Balodi. Projekts
„Literārais maratons: iepazīsimies - jaunie dzejas
autori jauniešiem”, Valsts Kultūrkapitāla fonds
(Madonas pils.2.vsk.; MVĢ) (40 apmeklētāji)
Tāpat novadītas 7 bibliotekārās stundas 135 bērniem un jauniešiem no
Madonas pilsētas 1.vidusskolas, Madonas pilsētas 2.vidusskolas un Praulienas
pamatskolas. Bibliotekāro stundu tematika: „Sveču dienas tradīcijas, sveces – ķīmija,
maģija, krāsa, noskaņa, gatavošana (29); „Jaunākā latviešu daiļliteratūra” (17); spēle
„Atrodi bibliotēkā!”; ekskursija-bibliotekārā stunda „Iepazīsti bibliotēku!” Eiropas
stundas par ES oficiālajām valodām.
ES informācijas un uzziņu lasītavas organizēto aktivitāšu
skaits un apmeklējums 2012.gadā
Aktivitātes veids
Aktivitāšu
Apmeklētāju/dalībnieku
skaits
skaits
Izstādes KZ
15
Izstādes UL
29
Izstādes ESIL
14
Konkursi
3
Organizētie pasākumi
25
1417
Īrnieku pasākumi
3
56
Īrnieku semināri
14
255
Bibliotekārās stundas
7
135
Apmācības
4
110
LDDK organizētās apmācības 3
101
Delegācijas
4
49
Videosižeti
2
Aptaujas
2
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Konferenču zālē eksponētas 15 izstādes, piesaistot vietējos māksliniekus, kā
arī reaģējot uz dažādu institūciju – Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB), Čehijas
Republikas vēstniecības Rīgā, Francijas institūta Latvijā piedāvājumu:
1. "LR KLASIKA 103,5" : Emīla Desjatņikova fotogrāfijas;
2. „Nozīmīgākās būves bijušajā Madonas rajona teritorijā 1991-2011”.
3. LNB ceļojošā izstāde „Vīrieša skats. Vīrietis senajās fotogrāfijās”.
4. „Ieskaties kāzu albumā”
5. Čehijas Republikas vēstniecības Rīgā sagatavotā ceļojošā izstāde „Čehijas un
Latvijas attiecības 1921-2011”.
6. Francijas institūta Latvijā izstāde "Mežs. Dzīva kopiena".
7. „Aicina Madeiras sala”
8. Izstāde meža darbiniekiem un medniekiem „Meža mistērijas”
9. Jāņa Seiksta izstāde „Vienas vasaras akvareļi”.
10. Fotogrāfiju izstāde „Naksnīgie Anikšči”.
11. „Olita Šlesere, DanutaVēze. Zīmējumi.”
12. Francijas Institūta Latvijā sagatavotā afišu izstāde „Aizjūras bioloģiskā
daudzveidība”
13. LNB ceļojošā izstāde "FINEST: Latviešu, igauņu un somu komiksi" tapusi
sadarbībā ar Somijas Institūtu Igaunijā un kuratoriem Dāvidu Šķilteru
(Latvija), Jonasu Sildri (Igaunija) un KalliHakkolu (Somija). Par izstādes
vienojošo tēmu izvēlēts laiks, proti, "Rīts, diena, vakars, nakts", ko dažādi
interpretē trīs valstu mākslinieki.
14. „Latvijas vēsture karikatūrās”.
15. „Balts un pūkains”; vietējo mākslinieku darbi.
Bet Uzziņu lasītavā eksponētas 29 izstādes – ne vien plānotās, bet arī reaģējot
uz konkrētā brīža aktualitātēm.

Darbs ar ES jautājumiem
Eiropas Savienības informācijas lasītavā (Madonas ESIP, EDIC Gulbenē
Madonas filiāle) sniegto uzziņu un konsultāciju skaits, kā arī apmeklējums ar katru
gadu arvien samazinās – 2012.gadā to apmeklējuši 1245 cilvēki, sniegtas 35 uzziņas.
Uzziņu tematiskais sadalījums: visvairāk apmeklētāji interesējušies par vispārējiem
ES jautājumiem, t.i., par ES dalībvalstīm (23), otrs pieprasītākais temats ir bijis par
ES politikām (6), par EK dokumentiem interesējušies 3 cilvēki, bet par Latviju un ES
– tikai 2 apmeklētāji. Iespējams rādītāju samazinājums saistīts ar pieaugošo
eiroskeptiķu skaitu, bet varbūt tas skaidrojums ar kvalitatīvo informācijas masīvu, kas
ikvienam pieejams tiešsaistē.
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ESIL kvalitātes rādītāju salīdzinājums 2011. un 2012.gadā

Gads
2011/I(A)
2012/I(B)
A-B

Skaits
1721
1245
476

Sniegtas
uzziņas
60
35
25

Uzziņas sniegtas
Pa ePa tālr. pastu kopā
1
2
2
2
2
4
-1
0
-2

EK
dok.
1
3
-2

Uzziņu tematiskais sadalījums
ES
Latvija
polit.
& ES
Struktūrf.
6
3
1
6
2
0
0
1
1

Lai piesaistītu potenciālos Eiropas Savienības informācijas lasītavas
apmeklētājus, organizētas vairākas aktivitātes dažādu vecumu auditorijām. Janvārī,
sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju un a/s „BAO” organizēts konkurss „Šķirot ir
stilīgi!”, kura ietvaros Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu
bibliotēkās izvietotas EKO pakas izlietotajām baterijām un notikušas sacensības, kurā
bibliotēkā ierobežotā laikā tiks savākts visvairāk.
Martā bibliotēkā viesojās Čehijas Republikas vēstniecības kultūras un
ekonomisko pārstāvju delegācija, kuru vadīja Čehijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Latvijā Pavols Šepeļāks, atklājot ceļojošo izstādi „Čehijas un
Latvijas attiecības 1921-2011”.
Maijā tika organizēts Eiropas dienai veltīts seminārs „Ekonomiskā krīze,
iespējamā izaugsme”, kura laikā klātesošie tika iepazīstināti ar ES prioritārajiem
jautājumiem, par krīzi ES un rīcībām ekonomiskās krīzes laikā, ekonomikas
atveseļošanas procesu, pārvaldību un izaugsmes atjaunošanu, kā arī par procesiem,
kas ekonomikas izaugsmi veicinājuši Madonas reģionā.
Jūnija sākumā Europe Direct projekta ietvaros notika brīvdabas pasākums
bērniem un jauniešiem „ES - pasaulē” : radošās darbnīcas. Šajā gadā akcents tika likts
uz Eiropas Savienību pasaules kontekstā. Pasākuma ietveros tika realizētas 5 dažādas
radošās darbnīcas, veicinot bērnu izpratni par Eiropas Savienības sniegtajām
priekšrocībām un par atšķirībām, kas ikvienu ES pilsoni skar atrodoties ārpus ES.
Mērķis: Saprotamā un atraktīvā veidā veicināt bērnu un jauniešu izpratni par ES kā
vienotu veselumu uz kopējā pasaules fona, izpratni par iespējām ES un atšķirībām, ar
ko jāsaskaras dodoties ārpus ES, kā arī iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriski –
politiskajā dzīvē, saglabājot latvisko identitāti ES; rosināt bērnu iztēli un radošās
izpausmes.
Septembrī ar Eiropas Komisijas atbalstu notika arī dzejas dienu pasākums, kas
tika veltīts A.Eglīša simtgadei. Madonas puse ir tā Vidzemes daļa, kas popularizē un
neaizmirst A.Eglīti un viņa dzeju, viņa vārdu spēku, Latvijas mīlestību, kas uzzina
vairāk par viņa dzīves un daiļrades ceļiem pasaulē, kas neaizaudzē atmiņu ceļus uz
mājām, uz latviskumu.
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Vispār
inform.
49
23
26

Eiropas Valodu diena Madonā - 25.septembrī visās Madonas
vispārizglītojošajās skolās viesojās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā
Tulkošanas ģenerāldirektorāta koordinatore valodu jautājumos Sandra Kaupuža.
Ikvienam ieinteresētajam skolēnam un skolotājam bija iespēja noklausīties stāstījumu
„Valodas Eiropas Savienībā” un iesaistīties aktīvā diskusijā par valodu daudzveidību,
tulka un tulkotāja profesiju, kā arī par valodu mācīšanās nozīmi.
un 18. oktobrī notika Eiropas stundas Madonas pilsētas 1. vidusskolas 6.b un
6.c klasei par ES veidošanās vēsturi, ES simboliem un ES oficiālajām valodām,
ietverot arī aktīvus grupu darbus, pārbaudot bērnu zināšanas par ES.

31.oktobrī projekta „JouthinAction” aktivitāšu ietvaros ES uzziņu lasītavā
viesojās jaunieši no citām ES dalībvalstīm, klausoties lekcija „Opportunities for
Young Peoplein European Union”, uzzinot par dažādajām iespējām, ko jauniešiem
sniedz dalība ES.
Bet 16. novembrī ar Eiropas Komisijas atbalstu bērnu literatūras nodaļā
notika radošās darbnīcas „CimduDukša un ZeķuZaķa neparastais ceļojums”, ko
organizēja biedrības Humana People to PeopleinLatvia, kas paredzētas bērniem no 68 gadiem. Pasākumā iesaistījās pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Kastanītis”, PII
„Priedīte” un Madonas pilsētas 1.vidusskolas audzēkņi.
Rezultātā veicināta ES informācijas izplatība Madonas, Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas un Varakļānu novados.
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Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem

„Lasīšana dara mani gudru. Bibliotēka ir ļoti laba lieta. Grāmatas mums palīdz iegūt
jaunas zināšanas! Lai smeltos zināšanas nav jābrauc uz tirgu, bet jāiet uz bibliotēku!
„- šīs ir tikai dažas no Madonas pilsētas 2.vidusskolas 3.klases skolnieku atziņām par
bibliotēku, grāmatām un lasīšanu., kas tika ierakstītas pašizgatavotā svētku eglītē un
uzdāvināta bērnu literatūras nodaļai Ziemassvētkos.
Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa apkalpo Madonas pilsētas,
Madonas novada, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novada vispārizglītojošo
skolu audzēkņus, PII bērnus un pedagogus, bērnu vecākus un vecvecākus.

Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa koordinē lasīšanas
veicināšanas mērķprogrammu „Bērnu žūrija” un Ziemeļu Ministru Padomes ikgadējo
„Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” projektus Madonas reģionā, informē pašvaldību un
skolu bibliotēku darbiniekus par aktualitātēm darbā ar bērniem un jauniešiem.
Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa saviem klientiem nodrošina
kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem piemērotā vidē, veicinot
savstarpējo komunikāciju starp dažādu tautību un sociālo slāņu skolēniem.
Bērnu un jauniešu literatūras nodaļas apmeklētājiem pieejamas 4 datorvietas,
bezvadu internets, galda un prāta spēles, kas 2012.gadā pateicoties Hipotēku bankas
klientu kluba „Mēs paši”atbalstītajam projektam, tika papildinātas ar jaunām Ls 100
vērtībā. Visiem interesentiem pieejama filmu un klausāmgrāmatu kolekcija CD
formātā. Abonējam www.pasakas.net portālu.
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Ar uzziņu literatūru vienlaicīgi var strādāt 24 apmeklētāji. Bērniem un jauniešiem
abonējam 6 periodiskos izdevumus.
Bērnu literatūras nodaļā ir stūrītis pašiem mazākajiem apmeklētājiem ar plašu un
attīstību rosinošu bilžu grāmatu klāstu, lego kluči, grīdas puzzles un citas rotaļlietas.
Pamatojoties uz pusaudžu izteiktajām vēlmēm 2012. gada februārī izveidojām atpūtas
zonu pusaudžiem.
Bērnu literatūras nodaļā pieejami kopēšanas, printēšanas, iesiešanas (termo un
spirāļveida), laminēšanas maksas pakalpojumi
2012. gada pēdējā ceturksnī bibliotēkas darba laiks ceturtdienās tika pagarināts līdz
plkst. 19.00. Apkopojot 3 mēnešu apmeklējumu un izsniegumu laikā no 18.00-19.00,
secinām, ka tas bijis niecīgs- oktobrī -16, novembrī-9, decembrī- 26. Vidēji tie ir 4
apmeklētāji pagarinātajā darba laikā.

Darba rādītāji
2012. gadā Bērnu literatūras nodaļā lasīja 998 lietotāji. Tas ir par 31 mazāk nekā
iepriekšējā gadā.
Pēc pēdējiem tautas skaitīšanas datiem, Madonas pilsētā ir deklarēti 506 pirmskolas
vecuma bērni un 693 bērni vecumā no 1.-9.klasei. Visās 3 Madonas pilsētas
vispārizglītojošas skolās no 1.-9. klasei mācās 897 skolēni. Bērnu literatūras nodaļas
pakalpojumus izmanto 693 1.-9.klašu skolēni, tie ir 77% no Madonas pilsētas
vispārizglītojošo skolu skolēnu skaita.

Lietotāju kategorijas
25%

7%

8%

Pirmskolas
23%

1.-4. klašu skolēni
5.-9. klašu skolēni

37%

10.-12. klašu skolēni

Pārējie
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Pašlaik bibliotēku sāk apmeklēt tie bērni, kuru vecāku atmiņā tā(no 80-gadiem)
palikusi kā vienmuļa un garlaicīga iestāde ar neizteiksmīgām grāmatām. Tāpēc viens
no darba virzieniem 2012. gadā bija bērnu literatūras nodaļas pakalpojumu
popularizēšana tieši vecāku vidū, uzsverot šis kultūras iestādes nemainīgo
pamatvērtību- grāmatas, bet akcentējot bibliotēkas mūsdienīgo piedāvājumu un
nemitīgo attīstību. Ar prezentācijām viesojāmies PII „Kastanītis” un Madonas pilsētas
2.vsk. 1. klašu vecāku sapulcēs Klausītāji atzinīgi novērtēja lelles Šarlotes sniegto
informāciju.
2012. gadā palielinājies pieaugušo lietotāju skaits ( 2011.- 194, 2012.- 252).
Daudzas jaunās māmiņas kļūst par bērnu literatūras nodaļas lasītājām, jo uzskata, ka
par atbildīgu lasītāju bērns kļūst tikai uzsākot skolas gaitas. Pieaudzis arī pensionāru
apmeklējumu skaits. Seniori labprāt lasa jauniešu literatūru, pieaug pieprasījums pēc
grāmatām ar lieliem burtiem. Pieaugušo lasītāju skaitu noteikti palielināja
mērķprogrammas „Bērnu žūrija- 2012” grāmatas vecākiem Bērnu literatūras nodaļu
par savu uzskata arī daudzi pilngadīgi apmeklētāji ar īpašām vajadzībām. Viņi lasa
vienkāršas grāmatas un ļoti labprāt grib pastāstīt par izlasīto. Šie apmeklētāji izceļas
ar pieklājību un saudzīgu attieksmi pret grāmatām un žurnāliem.
Arvien populārākas kļūst
izmantojamība.

klausāmgrāmatas, pieaug filmu CD un galda spēļu

Aizvadītajā gadā turpināja samazināties izsniegto seriālizdevumu skaits. Daļēji tas
izskaidrojams ar nelielo žurnālu piedāvājumu bērniem un pusaudžiem. Latvijā trūkst
kvalitatīvu žurnālu pusaudžiem. Vispopulārākie ir „Ilustrētā junioriem” un „Astes”,
jo šajos preses izdevumos ir saturīga, interesanta un vajadzīga informācija visu
vecumu lasītājiem. Jaunākā skolas vecuma bērni labprāt lasa „Spico” un „Spicīti”.

2011

2012

+ vai -

Lietotāji skaits

1029

998

-31

Apmeklējumu
skaits

13766

13137

- 629

Interneta
apmeklējumu skaits

3320

5344

+2024

Apmeklētība

13.4

13.2

-0.2

Lasītība

21

22

+1

Izsniegums

21655

21848

+193
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Interneta lietotāji

5344

3320

interneta
lietotāji
2011.g.
interneta
lietotāji
2012.g.

Izsniegums
1126 1516
Grāmatas
4436
14770

Seriālizdevumi
CD
Spēles

Krājums
2012. gada bērnu literatūras nodaļas krājuma komplektēšanas prioritātes





literatūra pusaudžiem ( oriģinālliteratūra un tulkotā)
oriģinālliteratūra bērniem
filmotēkas papildināšana ar kvalitatīvām animācijas
oriģinālliteratūras ekranizējumiem
atjaunot un papildināt galda spēles.

filmām

un

2012. gadā bērnu literatūras nodaļā tika abonēti tikai 6 preses izdevumi- „Spicīte”,
„Spicā”, „Avene”, „Sīrups”, „Astes”, „Ilustrētā junioriem”
Komplektējot bērnu literatūras nodaļas krājumu, pašiem mazākajiem apmeklētājiem
iepērkam grāmatas, kas palīdz izzināt apkārtni un rosina darboties. Jaunāko klašu
skolēniem piedāvājam grāmatas, kas palīdz apgūt mācību vielu, attīsta dažādus
hobijus un veicina saturīgu brīvā laika pavadīšanu, 5.-9. klašu skolēniem- literatūru,
kas palīdz izprast sevi un savu vietu pasaulē.
Vismazāk jaunu grāmatu 2012.gadā ienācis pirmskolas vecuma bērniem.Šī
lasītāju grupa ir skaitliski vismazākā un mazuļi ātri izaug. Mazāk tika pirktas bilžu
grāmatas, jo to klāsts no iepriekšējiem gadiem ir pietiekams un bieži vien jaunā
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izdevuma atšķirība manāma vien grāmatas cenā un spožajā noformējumā. Bērnu
literatūras nodaļā ir plašs ārzemēs izdoto bilžu grāmatu piedāvājums.
Visvairāk jaunieguvumu ir 5.-9.klašu skolēniem, jošī ir skaitliski vislielākā
lasītāju grupa un arī pieprasīto uzziņu izpildīšanai nepieciešamas jaunas un
kvalitatīvas grāmatas dažādās zinātņu nozarēs. Šāda fonda komplektēšanas politika
nav nejauša, bet likumsakarīga, jo pusaudža vecums ir samērā ilgs periods, kad
cilvēks strauji aug gan fiziski, gan garīgi, iepazīst un attīsta savus talantus, veidojas
personība. Šis process nav iedomājams bez kvalitatīvas literatūras..
Laikā, kad pieaug sociālā spriedze ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī bērnu un
jauniešu vidū, svarīgi, lai būtu pieejamas grāmatas par aktuālām tēmām. Jauniešiem
vajadzīga literatūra, ar kuras palīdzību identificēt sevi sabiedrībā, mēģināt izprast sevi
un vienaudžus, attiecības ar vecākiem un skolotājiem, laikā, kad viņi dzīvo pie
vecvecākiem vai pat vieni, jo vecāki devušies peļņā. Arvien vēl pusaudžu literatūras
piedāvājums ir tālu no vēlamā, trūkst grāmatu par reālo mūsdienu dzīvi skolā un ārpus
tās.
Visvairāk lasītā grāmata visās vecuma grupās 2012. gadā bija Dž. Kinnija
„Grega dienasgrāmata.” .Šo darbu lasīja gan lieli, gan mazi, gan bērni, gan viņu
vecāki.
2011

Ienācis

2012

Vienību
skaits

Summa
Ls

Vienību
skaits

Summa
Ls

806

1250.92

544

1544,66

Grāmatas

643

378

Seriālizdevumi

135

120

,DVD,CD

28

46

Izslēgts

141

Krājums
beigās
Krājuma
apgrozījums

gada 12301

1.8

131.42

529

18660.50 12316

80.08
20125,08

1,6
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Uzziņu darbs.
2012.gadā sniegtas 1884 uzziņas , kas ir par 42% vairāk nekā 2011. gadā. Lietotāju
pieprasījumi ir visdažādākie- gan pavisam vienkārši, piem. vajadzīga kāda autora
biogrāfija vai grāmata par konkrētu tēmu, gan sarežģītākas. Pārsteidzoši, ka arvien
vairāk pusaudžu neprot formulēt savu vajadzību un paiet ilgs laiks, kamēr
noskaidrojam, kas tieši vajadzīgs.

Sniegtās uzziņas
1323
2030

Uzziņas 2011.g.
Uzziņas2012.g.

Ļoti bieži ne tikai pusmūža apmeklētājiem, bet arī skolēniem nepieciešama palīdzība
interneta lietošanā.
2012. gadā bērnu literatūras nodaļā novadītas 10 bibliotekārās stundas, pārsvarā 1.-4.
klašu skolēniem. Pirmo iepazīšanos ar bibliotēku vadīja bērnu literatūras nodaļas
brīvprātīgā darbiniece lelle Šarlote Petra, kas kļuvusi populāra visu bibliotēkas
apmeklētāju vidū un tiek aicināta vadīt dažādas aktivitātes- iepazīstina ciemiņus ar
bibliotēku, lasa jaunāko grāmatu apskatus vai vienkārši izklaidē bērnus. Gada nogalē
Šarlote izsniedza liecības 7.klašu skolēniem.

Bibliotekārajās stundās bērni iepazīst grāmatu veidus, uzbūvi, to izvietojumu
bibliotēkā, pārrunā lasītāja pienākumus un tiesības, tiek iepazīstināti ar pieejamajiem
pakalpojumiem.
Ikdienā sniedzam individuālās konsultācijas ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī
pieaugušajiem.
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Aktivitātes.
2012. gadā bērnu literatūras nodaļa organizēja 105 dažādas aktivitātes (literatūras
izstādes, bibliotekārās stundas, tematiski grāmatu apskati, konkursi, projekti u.c.),
kurās piedalījās 1948 apmeklētāji. Visu pasākumu organizēšanas mērķis- lasīšanas
veicināšana, bibliotēkas pakalpojumu popularizēšana, lietderīga brīvā laika
pavadīšana piemērotā vidē, bērnu un jauniešu radošuma un iniciatīvas veicināšana.

Aktivitātes

67%

24%
9%

Literatūras
izstādes
Bibliotekārās
stundas
Citas aktivitātes

Ikvienas bibliotēkas pamatuzdevums ir literatūras popularizēšana un lasīšanas
veicināšana bērnu un jauniešu vidū. Bibliotekārs ir starpnieks starp rakstnieku un
lasītāju, zinošs, radošs un atraktīvs, bet tomēr tikai starpnieks. Nekas nespēj aizstāt
klātienes tikšanos ar grāmatas autoru un iespēju redzēt, dzirdēt un just nepastarpināti.
Par literatūras klasiķiem un popularitāti ieguvušajiem autoriem skolēni mācās skolā,
par bestselleru tulkojumiem latviešu valodā vēsta reklāma medijos, bet kā lai iepazīst
jaunos latviešu autorus? Lai viņu pirmās grāmatas nav kā debitantes ballē, kuras
neviens nepamana. Tieši tāpēc Madonas novada bibliotēka realizēja VKKF atbalstītu
projektu "Literārais maratons: iepazīsimies - jaunie prozas autori jauniešiem". Tika
noorganizētas 10 tikšanās ar 6 jaunajiem prozas autoriem- Inesi Ķesteri, Arvīdu Deģi,
Ilzi Liliānu Muižzemnieci, Ingu Žoludi Ellenu Landaru un Ievu Kristu Brici . Šī
projekta
realizācija apmierināja visus iesaistītosautorus, klausītājus un
bibliotekārus, kuru misija ir popularizēt jaunos un daudzsološos. Tikšanās ar
autoriem notika ne tikai Madonā, bet arī Lubānas pilsētas kultūras namā, Kusas
pamatskolā, Lazdonas pagasta bibliotēkā. Literārās tikšanās apmeklēja 542 interesenti
( ar jauniešu atsauksmēm var iepazīties bibliotēkas mājas lapā).
Visi projekti un pasākumi ar lielu dalībnieku skaitu ( grāmatu svētki,
brīvdabas pasākumi bērniem, u.c.) Madonas novada bibliotēkā, neatkarīgi no projekta
mērķauditorijas, tiek realizēti sadarbojoties visām bibliotēkas struktūrvienībām, jo
tikai tā var sasniegt augstvērtīgu un profesionālu rezultātu.
Nevienam nav noslēpums, ka skolēnu lasītprasme, ar retiem izņēmumiem, ir
nepietiekama . To apliecina dažādi pētījumi. Tikai sadarbojoties vecākiem, skolai un
visai sabiedrībai iespējams panākt lasītprasmes uzlabošanos visās vecuma grupās.
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2012./2013. m.g. sākumā tika noslēgta vienošanās ar Madonas pilsētas 2.vsk. 3.klases
audzinātāju, kas paredzēja, ka 3. klases skolēni 2 reizes mēnesī audzināšanas stundas
laikā kopīgi apmeklē bibliotēku, lai iepazītos ar jaunāko literatūru, atpūstos,
piedalītos bibliotēkas aktivitātēs. Sadarbības mērķis- uzlabot skolēnu lasītprasmi, kas
ir pamats labām sekmēm skolā un pieradināt pie regulāriem bibliotēkas
apmeklējumiem.
Aizvadīts pirmais sadarbības semestris, varam izvērtēt padarīto. Kā atzīst
klases audzinātāja, tagad stundu starpbrīžos var dzirdēt bērnu sarunas par izlasīto un
diskusijas par grāmatām. Regulārie bibliotēkas apmeklējumi kļuvuši par ikdienas
nepieciešamību daudziem bērniem, uzlabojusies skolēnu lasītprasme un parādījusies
interese ( niecīga, bet tomēr) par grāmatām pat tiem audzēkņiem, kas brīvo laiku
pavadīja tikai pie tv vai datora. Decembrī, kad visi gatavojās svētkiem, kopīgais
bibliotēkas apmeklējums netika plānots, bet tieši bērni atgādināja, ka laiks iet uz
bibliotēku. Patīkami, ka pēc liecību saņemšanas, atlikušo dienu bērni pavadīja
bibliotēkā. Līdzi atnesot pašizgatavotu eglīti ar vēlējumiem.
Bibliotēkas darbs nav iedomājamas bez lasīšanas veicināšanas
mērķprogrammas „Bērnu žūrija” aktivitātēm visa gada garumā un kopīgā noslēguma
pasākumu visiem Madonas reģiona lasīšanas ekspertiem. kas notiek novadu grāmatu
svētku ietvaros un pulcē lasīšanas ekspertus no visiem 5 novadiem. Atšķirībā no
citiem gadiem, Madonā neviesojās zaļais grāmatu vīriņš, bet PII un skolās ciemojās
mūsu novadnieces, šī gada jubilāres, Ilzes Indrānes grāmatu tēls Tipsis
Trešo gadu Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa piedalījās
Net-SafeLatvia projektā „Drošs internets”. 2012. gada tēma "Digitālie džungļi:bīstami?
Interesanti?".
Mūsdienu bērni ir izauguši ar mobilo telefonu, no agras bērnības iepazinuši
datortehniku. Lai atgādinātu tā ne tik seno pagātni, aicinājām ikvienu bibliotēkas
apmeklētāju piedalīties izstādes „Agrāk un tagad” veidošanā, atnesot savu veco
mobilo tālruni. Vislielāko interesi izraisīja eksponāts no bibliotēkas krājumiem- sen
nelietota rakstāmmašīna. Kaut ko tādu bērnu literatūras apmeklētāji nebija redzējuši!
Vecā rakstāmmašīna ne tikai izkonkurēja datorspēles, bet veselu mēnesi piesaistīja
pusaudžu uzmanību, jo piedāvājām iespēju uz tās rakstīt.

.
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Droša interneta dienā, ikvienam bija iespēja piedalīties ekspreskonkursā , atbildēt uz
jautājumiem par digitālo vidi un par pareizu atbildi saņemt saldu balvu.
9. februārī ar 5.-7. klašu skolēniem diskutējām par moderno tehnoloģiju lomu kultūrā,
mākslā un sportā. Kopīgi aplūkojām Latvijas Nacionālā teātra lielo skatītāju zāli.
Pusaudži ir ļoti zinoši dažādās spēlēs, sociālajos tīklos, bet gandrīz nemaz neizmanto
iespēju iepazīt Latvijas muzejus, izstāžu zāles un citus ievērojamus objektus
Diskusijas dalībnieki atzina, ka nav bijis ne intereses, ne īpašas vajadzības iepazīt
pasaules
kultūras
mantojumu,
apceļot
pasauli
virtuāli.
Nav noslēpums, ka jaunieši mūsdienās lasa krietni mazāk nekā viņu vienaudži dažus
desmitus gadus atpakaļ. Lai noskaidrotu, cik zinoši ir jaunieši par iespējām lasīt evidē, aicinājām piedalīties diskusijā „Mūsdienu jaunietis- e- lasītājs?” Klātesošie tika
iepazīstināti ar iespējām izmantot e-bibliotēkas ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē,
atgādinājām, ka bibliotēka piedāvāta iespēju lasīt periodiku elektroniski un izmantot
dažādas datu bāzes bez maksas. Veiktā mutvārdu aptauja liecina, ka tie jaunieši, kuri
daudz lasa, tomēr labprātāk izvēlas tradicionālo grāmatas formātu, bet mācībām
izmanto arī citas iespējas. Savukārt, tie, kas nelasa, nesolījās to darīt.
Viens no apmeklētāju visbiežāk izteiktajiem ierosinājumiem- nepieciešams
jauniešu stūrītis, jo mazuļiem tāds jau ir. 2012. gada sākumā, izmantojot iekšējās
rezerves, tādu izveidojām un to atklājām vienlaicīgi ar jušu projekta prezentāciju. Pie
mums ciemojās projekta koordinatore Rūta Zālīte, v/a „Kultūras informācijas
sistēmas” pārstāve Ilma Elsberga un viens no ušiem – Auša, kurš atklāja jauniešu
stūrīti bērnu literatūras nodaļā. Iepazīties ar noslēpumainajiem Jušiem bija ieradušies
ne tikai Madonas, bet arī Kalsnavas, Lazdonas un Praulienas pagastu skolēni.
Pasākumā piedalījās 143 apmeklētāji.

2012. gadā aktīvi iesaistījāmies biedrības „Bērni bērniem”aktivitātēs- pasaku
vakaros. Bērni ne tikai klausījās, bet aktīvi un radoši darbojās, zīmējot pasaku varoņus
( vakara gaitā tapušie darbi tūlīt tika izlikti izstādē), sacerot un iestudējot savu pasaku.
Šie pasākumi pulcēja 156 lielus un mazus madoniešus. Patīkami, ka kopā ar bērniem
aktīvi darbojās daudzi tēvi.
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2012. gadā bērnu literatūras nodaļa pirmo reizi piedalījās akcijā „Pasaule t@vā
bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” ar projektu „Sadzirdēt
akmens stāstu!” Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, iepazinām Megalītu templi Maltā,
centāmies sadzirdēt seno akmeņu stāstus par Maltas ordeņa bruņiniekiem, pētījām
akmeņus kā literāros tēlus latviešu folklorā. Iepazīstot pasaules senākos akmens
veidojumus, meklējām to līdziniekus savā novadā un atradām Skroderakmeni un
Īvānu Velnakmeni .
Otro gadu piedalījāmies starptautiskajā muzeju naktī, piedāvājot apmeklētājiem

plašu programmu .
Madonas pilsētas dzimšanas dienas svinības nav iedomājamas bez brīvdabas bērnu
svētkiem, ko jau ceturto gadu ar Eiropas Komisijas atbalstu organizē Madonas
novada bibliotēka. Pasākuma vadmotīvs- ceļošana, galvenā pietura Centrālā stacija
( bibliotēka). Piedāvājām darboties darbnīcās:




„Asini prātu” - bērni iepazinās ar pasaulē zināmākajiem un skaistākajiem
objektiem, firmas zīmēm, tradicionālajiem ēdieniem, mēģināja atminēt, kur
katrs no tiem atrodas un ar ko asociējas. Pavisam mazie apmeklētāji labprāt
veidoja dažādu dzīvnieku zīmējumus, savelkot punktiņus, cipariņus, un pēc
tam arī tos cītīgi izkrāsoja.
„Maņas nepieviļ” – atpazīt ceļojumā un ikdienā vajadzīgas lietas ( mazos
trauciņos bija sabērtas ķirbju sēkliņas, milti, ķimenes, manna, auzu pārslas –
tās arī bija jāsatausta un jāatmin, daži bērni gan nedaudz sabijās, ieliekot roku
trauciņā un konstatējot, ka tā atduras pret kaut ko nezināmu.
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„Spēkstacijā” – sporta aktivitātes- pārvietošanās pa drošības saliņām,
izmantojot riņķi, ķegļu spēle, bumbas mešana ūdens bļodā, tās” makšķerēšana
ar mazo karotīti u.c.
„Gribu būt mākslinieks” – darbnīcu vadīja jušiBolis un kopā ar Madonas
mākslas skolu, ar krītiņiem uz asfalta tika uzzīmēts pasakains mākslas darbs,
kurš pilnā krāšņumā vislabāk bija aplūkojams no bibliotēkas trešā stāva.
Mākslas skolas darbinieki, arī audzēkņi bija ieguldījuši lielu darbu un laiku, lai
izplānotu kaut ko tik interesantu un aizraujošu.

Pasākumu papildināja dažādi priekšnesumi. Skanīgas dziesmas un atraktīvas dejas
bija sagatavojuši PII „Saulīte” un „Kastanītis”, akrobātiskas dejas izpildīja talantīgie
„Brakedance” dejotāji.
Svētki noslēdzas ar kopīgu spēka putras ēšanu.
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Sākoties skolēnu vasaras brīvdienām, daudziem vecākiem aktuāls kļūst jautājums par
bērnu aktivitātēm vasarā, jo nodarbināts bērns = mierīgi vecāki. Pateicoties Hipotēku
bankas klientu kluba "Mēs paši" atbalstam, no 4.-12.jūnijam Madonas novada
bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa organizēja vasaras nodarbības bērniem "Esi
zinošs, esi drošs". Nodarbību tēmas






„Kā rīkoties ekstremālās situācijās?”- tikšanās ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta darbiniekiem
„ Drošs internets bērniem – www.pasakas.net”
„Ceļā ar divriteni”- sarunas par drošību uz ceļa
„Mums katram ir tiesības un pienākumi”
„Spēles brīviem brīžiem” – iepazīšanās ar jaunajām galda spēlēm

Vislielāko interesi un sajūsmu izraisīja tikšanās ar glābšanas dienesta darbiniekiem un
iespēja iejusties ugunsdzēsēju lomā.
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Pateicoties Eiropas Komisijas atbalstam, sadarbībā arbiedrību Humana People to
People in Latvia, Madonas novada bibliotēkā notika atraktīvs un radošs pasākums
„Cimdudukša un Zeķuzaķa neparastie piedzīvojumi”. Bērni no zeķēm un cimdiem
gatavoja rokas lellītes- suņus, zaķus, mākoņus, zirnekļus, mašīnas u.c., kas pēc tam
piedalījās improvizētā teātra uzvedumā. Radošajās nodarbībās piedalījās 103 bērni
vecumā no 4-8 gadiem.

Gada tumšākais mēnesis- novembris nav iedomājams bez aktivitātēm Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļā.
Madonas novada bibliotēka ir ģimenes bibliotēka, kur ikvienas paaudzes apmeklētājs
var atrast sev piemērotu literatūru vai piedalīties rīkotajos pasākumos. Patīkami, ka
arvien vairāk jauno ģimeņu plāno kopīgus bibliotēkas apmeklējumus un šis
„ceļojums uz gaismas pili” kļūst par tradīciju. Adventā, gatavojoties svētkiem,
ģimenes arvien vairāk laika pavada kopā, stiprinot saikni starp paaudzēm. Aicinot
ģimenes piedalīties Rūķu darbnīcā gribējām vēlreiz atgādināt, ka vislielāko un
patiesāko prieku sagādā pašizgatavoti pārsteigumi un kopīga darbošanās.




pirmajā nodarbībā veidojām dekorus
otrajā – brīnišķīgas apsveikuma kartiņas
trešajā – nelielas dāvaniņas saviem mīļajiem .

Čakli strādājot, laiks paskrēja ātri un plānoto 2 stundu vietā, mammas ar bērniem
darbojās daudz ilgāk. Kamēr veikli darbojās pirkstiņi, tikmēr ausis klausījās mūziku
un stāstus par ziemassvētku kartiņas rašanās vēsturi, adventes vainagu un svētku
eglītes rotāšanu. Bērni bez īpaša aicinājuma skaitīja dzejoļus un dziedāja.
Nogurušajiem spēkus atgūt palīdzēja „īpašā bibliotēkas” tēja un piparkūkas.
Ģimenes, kas bija piedalījušas vismaz 2 nodarbībās, saņēma apliecinājumu par
gatavību svētkiem!
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Sadarbības partneri.
Bērnu literatūras nodaļas darbs nav iedomājams bez sadarbības partneriem, jo tikai
sadarbojoties visām ieinteresētām institūcijām, varam nodrošināt kvalitatīvu bērnu un
jauniešu kultūrpolitiku, kas sekmē radošu un atbildīgu personību veidošanos. Mēs visi
kopā varam palīdzēt bērniem iepazīt un izzināt pasauli, rosināt mērķtiecīgi tiekties uz
sevis pilnveidošanu..
Mūsu ilggadīgie un uzticamie sadarbības partneri ir







Madonas pilsētas 1. un 2. vsk.,
Madonas Valsts ģimnāzija
Madonas pilsētas kultūras iestādes
Madonas BJC
Madonas, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu un Ērgļu novadu pašvaldību un
skolu bibliotēkas.
Madonas pilsētas PII.

Problēmas bibliotēku darbā.
Darba dienās, pēc mācībām skolā, bērnu literatūras nodaļā ir daudz pusaudžu, kas
spēlē galda spēles, gaida savu kārtu pie datora, skatās tv un satiekas ar draugiem vai
kopīgi veic skolas uzdevumus. Šie apmeklētāji pārsvarā ir zēni. Mēs priecājamies, ka
skolēni savu brīvo laiku pavada tieši pie mums, bet arvien vairāk iznāk saskarties ar
skolēnu savstarpējās komunikācijas problēmām ( diemžēl to negatīvajām izpausmēmagresiju, rupjību, nerēķināšanos ar citiem apmeklētājiem).

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Arvien vairāk izjūtama nepieciešamība bibliotēkas darbu atainot globālajā
tīmeklī. 2012. Veikts regulārs darbs ar mājaslapu http://www.madona.lv/biblioteka,
apmeklētājiem bija pieejams blogs http://madonasberni.blogspot.com/.
Jaunums! Gada nogalē Madonas novada bibliotēka izveidots piedāvājums sociālajos
medijos:
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http://www.draugiem.lv/madonasbiblioteka/ un twitter kontā:
https://twitter.com/MadonasBIBL.
2012. gadā BIS Alise pielietojumā izmaiņu nebija. Bibliotēkas darba procesi
pilnībā automatizēti. BIS Alise pielieto visas Madonas reģiona bibliotēkas. ( Skat.
Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums).
Augstā izmantojamības līmeņa dēļ strauji nolietojoties datortehnikai, veikts
mērķtiecīgs darbs darbinieku datortehnikas atjaunošanai. 2012. gadā, lielā mērā
pateicoties iespējai izmantot Bila un Melindas Geitsu fonda programmatūru,
nomainīta datortehnika visiem Madonas novada bibliotēkas speciālistiem (3 datori
nomainīti 2011. gadā), 2012. gadā nomainīti 8 datorkomplekti (3 no tiem saņemti no
V.a „Kultūras informācijas sistēmas”).
Madonas novada bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas tiešsaistes datubāzes
Lursoft, Nais, Letonika, Letas arhīvs Nozare.Lv, Madonas novada bibliotēkā veidotās
datubāzes- Novadpētniecība, elektroniskais katalogs- lasītāju datu bāze.
Apmeklētājiem pieejamas 17 datordarba vietas, printēšanas, skenēšanas,
kopēšanas iespējas, skaipa aprīkojums. Datori lietotājiem pieejami visās bibliotēkas
struktūrvienībās. Interneta ātrums līdz 10M/s.
Aktīvi tiek pielietotas bezvadu interneta WiFi izmantošanas iespējas bibliotēkā
un tās apkārtnē.
Atzīmēšanas vērts fakts- pieaug virtuālo apmeklējumu skaits 2012. gadā 14246,
par 2486 vairāk nekā 2011. gadā. attālināto bibliotēkas tīmekļa vietnes apmeklējumu
skaits mājaslapā, bibliotēku portālā.

Madonas reģiona piecu novadu: Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un
Varakļānu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, kurā tiek iekļauta informācija par
34 reģiona pašvaldību publisko un 21 skolu bibliotēku dokumentu krājumiem – uz
2013. gada 1. janvāri:
Ierakstu skaits datubāzē
Monogrāfisko izdevumu eksemplāri

62110
337539
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E-kopkataloga bibliogrāfisko ierakstu skaits audzis par 2668 vienībām,
eksemplāru skaits – par 28029 vienībām.
Bibliotēku informācijas sistēmai ALISE 2012. gadā pievienojās 12 reģiona
skolu bibliotēkas : Mārcienas, Meirānu O.Kalpaka, Barkavas, Sarkaņu, Kalsnavas,
Stirnienes, Bērzaunes, Liezēres, Degumnieku, Dzelzavas, Vestienas pamatskolas un
Cesvaines vidusskola. Līdz ar to palielinājās Madonas novada bibliotēkas
Komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļas sniegto individuālo un attālināto
konsultāciju skaits par e-kopkataloga veidošanu un izmantošanu.
2012. gadā IT pakalpojumu uzņēmumam SIA TietoLatvia JIRA pieteikumu
reģistram tika iesniegti 48 incidenti, galvenokārt, sakarā ar skolu bibliotēku
pievienošanos e-kopkatalogam un BIS ALISE veiktajiem labojumiem un
uzlabojumiem versijā 4.5.
Lai popularizētu krājumu, katru mēnesi informācija par bibliotēkas
jaunieguvumiem tiek ievietota Madonas novada bibliotēkas tīmekļa vietnē.
Regulāri tiek papildināts informācijas sistēmas ALISE Novadpētniecības
datubāze. Tiek veidoti analītiskie apraksti no laikraksta „Stars”. 2012. gadā izveidoti
1534 ieraksti, kuri nosūtīti Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta Nacionālās
analītikas nodaļai.

Galv. bibliotekāre S. Radiņa

6. Novadpētniecības darbs

Informācija par Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu
pašvaldībām, ievērojamiem cilvēkiem, vietām un tūrisma objektiem, uzņēmumiem,
iestādēm, zinātni, vēsturi, ekonomiku, lauksaimniecību, dabu, medicīnu, izglītību,
sportu un kultūrvēsturiskajām tradīcijām tiek apkopota Madonas novada bibliotēkas
Novadpētniecības elektroniskajā datu bāzē (no reģionālā laikraksta „Stars”, apraksti
pieejami arī LNB analītikas kopkatalogā.), gan novadpētniecības materiālu mapēs,
tiek papildināts krājums ar novada autoru grāmatām, materiāliem par viņiem,
bagātināts krājums ar fotogrāfijām no pasākumiem, kuras apkopotas 54 CD. Lielu
daļu no fotogrāfiju krājuma CD veido reģionālā laikraksta „Stars” foto žurnālista O.
Skujas fotogrāfijas. Saņemts apliecinājums no fotogrāfa, ka bibliotēkas krājumā
esošās viņa autorfotogrāfijas skolēni un studenti var izmantot saviem mācību darbiem,
norādot to autoru. Tagad ir iespēja veidot šo CD sarakstu un piedāvāt apmeklētājiem.
MNB saņemtie periodiskie izdevumi regulāri tiek izskatīti Jaunākās periodikas
lasītavā, novadpētniecības materiāli sakopēti, tad apkopoti un sakārtoti Uzziņu
lasītavas novadpētniecības materiālu krājumā, lai būtu pieejami pēc tūlītēja lasītāju
pieprasījuma ikvienam interesentam, bibliotekāriem – izstāžu un pasākumu
organizēšanai, skolotājiem – mācību stundu vai materiālu bagātināšanai, skolēnam vai
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studentam, kas veido ZPD, raksta referātus, vāc materiālus projektu nedēļās
izvēlētajai tēmai vai vienkārši papildina savas zināšanas.
2012. gadā lietotājiem bija pieejamas 194 novadpētniecības mapes. Arī šajā
gadā darbā tika iesaistīti palīgstrādnieki no „simtlatnieku programmas”, tika
sagrieztas reģionālā laikraksta „Stars” dubletes, lai papildinātu novadpētniecības
mapes, papildinātas ar jaunām sadaļām gan par novada autoriem, gan mūziķiem,
piem. : dziedošajām ģimenēm (Šminiņi, Gavari), jaunajiem uzņēmumiem u.c. 2012.
gadā sakārtots un sistematizēts novadpētniecības krājums par mūsu novadnieku
dzejnieku Andreju Eglīti, kuram tika atzīmēta simtgade. Materiāli tika izmantoti gan
veidojot izstādi par autoru, kad MNB notika A. Eglītim veltītā skatuves runas
konkursa vidusskolēniem atlases kārta, iekļaujoties M. Druvas projektā „Andreja
Eglīša dzejas svētki”, gan rakstot projektu VKKF Vidzemes reģiona Kultūras
programmai, gan iekārtojot izstādi: „Spēka vārdi šodienai” novadpētniecības
semināram un Dzejas dienai Madonas novadā: „Ir tikai viena Latvija un citas nav
nekur. Tā nāk no senču zemes dzīlēm un debesīm, kas kopā tur” /A.Eglītis/, kas bija
veltīti A. Eglīša simtgadei, izstāde deva ieskatu par Andreju Eglīti kā personību, par
viņa daiļradi, tās aktualitāti un nozīmību mūsdienās, par saistību ar mūsu novadu,
apkopotie novadpētniecības krājuma materiāli, citāti, A. Eglīša grāmatas, CD un DVD
piesaistīja gan pasākuma apmeklētāju , gan viesu uzmanību.

Izstāde guva pozitīvu novērtējumu un kļuva par ceļojošo izstādi. Pateicoties
rīkotajiem pasākumiem, novadpētniecības krājums papildinājās ar 2 DVD, ko MNB
iedāvināja rakstnieks un režisors M.Druva „Filmproves un intervijas ar A. Eglīti”
un Rakstniecības un mūzikas muzeja Galvenā krājuma glabātājas Annas Eglienas
iedāvināto emocionālo video materiālu DVD formātā ar operatora S. Egliena un A.
Eglienas veidoto ierakstu: „A. Eglītis Ļaudonā 1993. gada 30. jūnijā.” Šos
materiālus iespējams izmantot ikvienam interesentam, bibliotēkām un skolām. MNB
novadpētniecības krājuma materiāli par MNB rīkoto Dzejas dienu aktivitātēm 20.
septembrī – par izstādi, kas bija veltīta dzejniekam un A. Eglīša skatuves runas
konkursa dalībnieku Dzejas pieturām tika izmantoti - gan papildinot svētku
programmu, gan izstādi A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā – 21. 10. 2012 Andreja Eglīša
simtgadei veltītajā pasākumā, kā arī dzejnieka atceres pasākumos Madonas
novadpētniecības un mākslas muzejā, K. Dāvja kristīgajā pamatskolā un Lazdonas
bibliotēkā.
Novadpētniecības materiālu krājums papildinājies ar: CD par projektu:
„Lubāna mitrāja kompleksa vides apsaimniekošana” un CD „Lubānas novads.”
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[Vēsture, kultūra, izglītība, „Aiviekstes svētki”, uzņēmējdarbība, ievērojami cilvēki:
O. Kalpaks, B. Martuževa, M. Gruzītis. Teksts paralēli latviešu, angļu val.]; CD
„Represēto konference Cesvainē.” [2010. gada 19. martā]; CD „Mosties agri,
Madona” - Madonas himna; CD ar novadnieku G Ruņģa un J. Zābera
ierakstiem:. Guntars Ruņģis. „Nakts serenādes”; Jānis Zābers. „Kamermūzika”:
CD „Latviešu kamermūzika” un CD „Krievu un rietumu kamermūzika”; Jānis
Zābers. „Operu ārijas”; DVD „Zelta šlāgeris”. Šlāgermūzikas festivāls Madonā
30.jūlijā 2011. gadā - 35 grupas & izpildītāji; ar Z. Vidiņa filmu par B. Martuževu
„Gaismas lāse”. [Videoieraksts DVD] un CD „Broņislava Martuževa „...un viss
kļūst dziesma beigās”” [Dzeja, dziesmas, sarunas.].

Nozīmīgs papildinājums novadpētniecības krājumā – Arta Kumsāra „Stipruma
grāmata” – 168 grāmatas Madonas novada un skolu bibliotēkām.
Pasākumi.
Izstrādāts konkursa nolikums, noorganizēts fotokonkurss: „Ieskaties kāzu
albumā!” – no 25. 01. – 13.02., kura mērķis bija iesaistīt novada fotogrāfus un
ikvienu interesentu aktualizēt ģimenes tēmu, mīlestības tēmu, tradīcijas, radošu
pieeju; tka iekārtota fotogrāfiju izstāde konferenču zālē; saņemts bibliotēkas
apmeklētāju vērtējums – šoreiz mūsu apmeklētāji bija žūrijas vietā; noorganizēts
noslēguma pasākums pirms Mīlestības dienas, uzvarētāju apbalvošana; gūts sponsoru
atbalsts: dāvanu kartes no viesnīcas - kafejnīcas „Rudzons”, krodziņa „Bura”,
kafejnīcas „Kore” un restorāna - bāra „Efeja”.
14. 02.- konkursa noslēguma pasākumā piedalījās J. Norviļa Madonas mūzikas
skolas pedagogs, mūziķis A. Grandāns un mūsu novada viesu nama „Kučuru
dzirnavas”(šajā viesu namā noritējušas kāzas vairāk kā 120 pāriem) saimnieki –
Medņu ģimene (iesniegtas 48 fotogrāfijas, 145 MNB apmeklētāju balsu vērtējums).
Vēlāk fotoizstāde aizceļoja uz Bērzaunes pagasta Sauleskalna bibliotēku, kur atkal
apmeklētāji izvēlējās savus favorītus.

54

13. 02. saņēmām skumju ziņu – mirusi dzejniece Broņislava Martuževa. Tika
uzrunāti autori novadnieki un izveidota literārā lappuse - atvadu „Pieskāriens”Broņislavai Martuževai (08. 04. 1924. – 13. 02. 2012.) – „Stars” – 2012. Nr. 21., 17.
02. – 12.lpp..

10. 04. - Sadarbībā ar Madonas Grāmatu draugu biedrību – noorganizēts
atceres pasākums B. Martuževai Madonas Patērētāju biedrības zālē.
20. 04. - iekļaujoties M. Druvas projektā „Andreja Eglīša Dzejas svētki”,
noorganizēta A. Eglīša skatuves runas konkursa vidusskolēniem, kas šogad bija
veltīts Andreja Eglīša un Jāņa Raiņa dzejai, atlases kārta Madonas novada
bibliotēkā. Konkurss norit jau 5. gadu Latvijā un ir M. Druvas projekta „Andreja
Eglīša Dzejas svētki” sastāvdaļa. Projekts ir radīts, lai Latvijas vidusskolu jauniešos
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realizētos vārdi – „Neaizbrauksim! Paliksim! Nesadegsim!” - tas ir svētās kantātes
„Dievs, Tava zeme deg!” šodienas skanējums. Minētais projekts mudina jauniešus arī
pašus rakstīt dzeju. Konkursa mērķis ir nostiprināt skolēnos patriotisma jūtas pret
savu dzimto zemi un dot skolēniem iespēju attīstīt savus talantus un radošās spējas.
Madonas skolas vēl līdz šim tajā nebija iesaistījušās, mēs to gribējām mainīt, jo
dzejnieks, kuram par godu norit šie konkursi, taču ir mūsu novadnieks.
Madonas atlases kārtā piedalījās Madonas un Balvu vidusskolēni un
ģimnāzisti, tā norise bija viena no Madonas šī gada Grāmatu svētku aktivitātēm.
Žūrijā: Māris Druva – projekta „A. Eglīša dzejas svētki” idejas autors un īstenotājs,
Antoņina Ņenaševa – TV konkursa „Es varu būt premjerministrs" fināliste,
Sabiedriski politiskās jaunatnes kustības „PatriotiLV” valdes priekšsēdētāja, Artūrs
Reiniks – komponists, tekstu autors, aranžētājs, ansambļa „Tērvete" dalībnieks, Dace
Reinika – (dz. Madonā) mūzikas skolotāja, diriģente, 10. Saeimas deputāte un Bērnu
un jauniešu apakškomisijas vadītāja, kas nu jau vairākkārt piedalījusies projekta
„Andreja Eglīša Dzejas svētki" atlases kārtu dalībnieku snieguma vērtēšanā Latvijas
novados, Jānis Paukštello – Dailes teātra aktieris un Jānis Kļaviņš – Madonas
novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītājs.
. Par pasākuma norisi skatāms videosižets: „Grāmatu svētki Madonā”www.madona.lv - Vidzemes TV un You Tube, lasāms S.. Radiņas raksts „Aizvadīts
skatuves runas konkurss” reģiona laikraksta „Stars” 11. maija numurā un
www.madona.lv/bibliotēka/. Kā vēlāk izrādījās, Madonas novada bibliotēka bija tā
vieta, kas sapulcināja kopā visus šī gada skatuves konkursa uzvarētājus no Latvijas uz
Dzejas dienām Madonā.
20. 09. – Dzejas dienu pasākums, kas veltīts Andreja Eglīša simtgadei: „Ir
tikai viena Latvija un citas nav nekur. Tā nāk no senču zemes dzīlēm un debesīm,
kas kopā tur” /A. Eglītis/. Nozīmīgākais pasākums 2012. gadā. Vispirms jau
jāpiemin Dzejas dienu pasākuma izzinošā daļa, kad Novadpētniecības semināra laikā
ielūkojāmies dažādu gadu izdevumos, retumos, ieklausījāmies niansēs, kas saistās ar
A. Eglīša literārā mantojuma un piemiņas saglabāšanu. Paldies par šo pasākuma
sadaļu jāteic V. Zanderam /LNB Letonikas un Baltijas centra galv. bibliogrāfs, Dr.
philol. LU Sociālo zinātņu fakultāte/, kurš bija sagatavojis materiālu: „ Andrejs Eglītis
rakstos un rokrakstos”, D. Zvirgzdiņai /Madonas Novadpētniecības un mākslas
muzeja Literatūras sektora vadītāja/ par sagatavoto tēmu: „ A. Eglītis un Madonas
novads”, Annai Eglienai /Rakstniecības un mūzikas muzeja Galvenā krājuma
glabātāja/ par emocionālo video materiālu, kas tagad paliek arī MNB krājumā, un
personīgajām atmiņām no tikšanās reizēm ar A. Eglīti.
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Dzejas dienu pasākums turpinājās Dzejas pieturās. Dzejas pieturas - A. Eglīša
dzejas lasījumi M. Druvas projekta „ A. Eglīša Dzejas svētki ” Latvijas skatuves runas
konkursa vidusskolēniem uzvarētāju un dalībnieku sniegumā. Pirmoreiz dzeja
izskanēja vienā no pilsētas skaistākajām vietām - Parka kalnā, tad Saieta laukumā
Madonā, Lazdonas bibliotēkā un A. Eglīša atdusas vietā Ļaudonā. Dzejas pieturās A.
Eglīša dzeju runāja divpadsmit 2012. gada A. Eglīša skatuves runas konkursa laureāti
un dalībnieki no skolām Madonā, Bauskā, Bauskas novadā – Īslīces un Uzvaras vsk.,
Vaiņodē, Liepājā, Aizputē, Dobelē.
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Šie Dzejas svētki izdevās, par to liecina gan sarunas ar apmeklētājiem, gan
pasākuma viesu atsauksmes: „- kavējos atmiņās par Andreja Eglīša svētkiem. Jums
izdevās radīt emocionālus, saturīgus un īsti latviskus svētkus. Manas meitenes vēl ilgi
atpakaļceļā jūsmoja, ka esot paticis. Katra pieturvieta citādā noskaņā, ar citiem
vārdiem. Jauki, ka tik godbijīgi godināt savus novadniekus. Liels, liels paldies!-”
skolotāja Vija Cerusa Bauskā.
Paldies jauniešiem - malači! Gan viņu pašu, gan pedagogu un pasākuma
organizētāju viedokļi bija līdzīgi: šo autoru viņi neaizmirsīs, atcerēsies viņa dzejas un
domu spēku. Kad Vaiņodes vsk. skolēns Eduards Vārna runāja Ļaudonā A. Eglīša
atdusas vietā, kur blakus autoram guļ arī dzejnieka mamma, tad A. Eglīša vārdi: „Ir
māte mani mācījusi:/ Tik karsti visu mīlēt, just,/ Laiks nedzīvots lai nevar zust.” aizskāra ikviena dvēseli. Matīsa Budovska runātā „Latvijas saule” uzrunāja visus
pasākuma dalībniekus un apmeklētājus aizdomāties par savu Latviju, savu zemi.
Paldies visām skolotājām, kas ieguldīja darbu, lai sagatavotu jauniešus
konkursam, īpaši par sadarbību Bauskas VĢ skolotājai, novada latviešu valodas
skolotāju MA vadītājai Vijai Cerusai un Vaiņodes vidusskolas skolotājai Mārai
Tamužai, kuras jau vairāku gadu garumā Zemgalē un Kurzemē organizē A. Eglīša
skatuves runas konkursus, popularizējot mūsu novadnieku Latvijā. Paldies Dacei
Reinikai – skatuves runas konkursa „krustmātei”, kas piedalās žūrijās, vērtē
dalībnieku sniegumu, uzrunā jauniešus patriotisma jūtu saglabāšanai Latvijā, viņa
viesojās Madonā gan pavasara skatuves runas konkursa noslēguma kārtā Madonā, gan
Dzejas pieturās Dzejas dienu pasākuma laikā.
Dzejas dienu pasākumu atbalstīja EK un Madonas novada pašvaldība.
Dzejas pasākuma videosižetu: „Andrejam Eglītim veltīta dzejas diena
Madonā” var noskatīties www.madona.lv - Vidzemes TV un You Tube, E.
Kazakeviča rakstu „Andrejs Eglītis - mūžam aktuāls” var lasīt reģiona laikraksta
„Stars”
25. sept. numurā, atsauksmes: www.madona.lv/bibliotēka/
;
www.liepajniekiem.lv ; www.kurzemes-vards.lv/lv/laikraksts/numuri/2012/09/25 ;
www.10vsk.lva.egl-sa-atcerei.html – Liepājas vidusskolnieču atzinums: „-šāda
jauniešu satikšanās dzejas ceļā māca mīlēt Latviju. – Diena bija piepildīta ar dažādu
novadu cilvēku mīlestību pret Latviju, kas tobrīd koncentrējās rudens saules pielietajā
Madonā, bet tika aizvesta uz katra skolēna dzimto vietu.- radās iecere par mūspuses
dzejnieku dzejas pieturām. Skaisti. Vajadzīgi.”; Tweets: 20 SepDace
Reinka@DaceReinika : „Šodien ceļš veda no Madonas līdz Ļaudonai. Madonieši šo
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dienu mums visiem dāvināja, lai atcerētos dzejnieku Andreju Eglīti. Paldies!”
„Dzirdējām ļoti jaukas atsauksmes par dzeju lasīšanu Madonā”- Māra Strautmane –
Andreja
Eglīša
Nacionālais
Fonds;
www.laudona.lv/vidusskola?pp=16634&b=1&lbu=26706
21. 09. - Rudenāji Madonas novada bibliotēkā: kopā ar Madonas Grāmatu
draugu biedrību aicinājām visus interesentus un dzejas cienītājus, lai vakarētu kopā ar
novada autoriem, klausītos dzeju un mūziku.
Rudenāji - laiks, kad raža novākta, izcepta jaunā maize, laiks, kad var doties uz
tirgu, kad atrasts kāds jumis – savai, ģimenes un mājas svētībai. Arī dzejas raža
ievākta, izdota kāda jauna grāmata, pārskatāms novada autoru jubileju kalendārs.

Klausījāmies jaunākos Ulda Ausekļa dzejoļus un Ulda Fridrihsona dziesmas
autoru sniegumā. Tika sveikti šī gada novadnieki jubilāri Jānis Meldrājs un Ēvalds
Leons. Tika atvērta novadnieka Aivara Aivieksta un jūrmalnieces Maritas Snipkes
jaunā dzejas grāmata „Dialogi dzejā”. Klausījāmies dzeju gan novada autoru jubilāru, gan nu jau zināmu, gan vēl mazāk zināmu autoru sniegumā. Skanēja
dziesmas, garšoja našķi. Daudziem klausītājiem rudenāji bija jauka nedēļas nogale,
pabūšana kopā, varbūt - kārtējā vai pat pirmā sevis apliecināšana, lai justos labi,
radoši un noderīgi. Raksti par: www.madona.lv/bibliotēka/ ; S. Poče „Rudenāji Dzejas
dienu gaisotnē”- 5.oktobra laikrakstā „Stars”, www.estars.lv un „Dzejas dienu
gaisotnē” – „Varakļōnīts” oktobra numurā.
Bibliotekārās stundas:
- 01. 02. - „Sveču dienas tradīcijas”- akcentējot arī ticējumus, kas pierakstīti
mūsu novadā un tā apkārtnē – Madonas pilsētas 2. vsk. 10 b kl. skolēniem;
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- 09. 02.. - „Jaunākā latviešu literatūra”- Madonas pilsētas 2.vsk. 11. kl.
audzēkņiem;
- 11. 04. - spēle „Atrodi bibliotēkā!” – Madonas pilsētas 2. vsk. 10 a kl.
skolēniem – atraktīva iespēja iepazīties ar MNB piedāvājumu un bibliotēkas nodaļām,
t.sk. novadpētniecības krājumu;

- 11.04. - spēle „Atrodi bibliotēkā!” – Madonas pilsētas 2. vsk. 10 b kl.
Skolēniem.
Ņemta dalība:
- 30. 03. - noorganizēta tikšanās ar rakstnieci Santu Mežābeli un Vītola
izdevniecības pārstāvjiem senioru klubā „Pie kamīna” Madonas BJC;
- 20. 04. - Madonas Grāmatu svētku aktivitātēs;
- 19. 05. - Muzeju nakts bibliotēkā aktivitātēs un to sagatavošanā;
- 01. 06. - Brīvdabas pasākuma bērniem „ES pasaulē” aktivitātēs;
- 14. 11. - Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātēs.
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Izstādes.
Izstāžu cikls novada
autoriem –
šī gada jubilāriem

Izstādes Uzziņu lasītavā no cikla novada autoriem šī gada jubilāriem:
- janvārī - „Man dotais laiks, ko man ar tevi darīt?/Tu manī esi un es tevī
viss.-” /J. Sirmbārdis/ - 13. janvārī Jānim Sirmbārdim 75;
Saziņā ar novadnieku J. Sirmbārdi, literārajā lappusē „Pieskāriens” tiek
publicēti dzejnieka dzejoļi un autors sveikts jubilejā – „Stars”– 2012. Nr. 12., 27. 01.
– 14.lpp.
- aprīlī - „Basām kājām” - 24. aprīlī Ilzei Indrānei – 85;

- 20. aprīlī - izstāde Uzziņu lasītavā, kas veltīta novadniekam A. Eglītim „Es gribu ziedēt!”- A. Eglīša simtgadei veltītā skatuves runas konkursa laikā;
- maijā - „Noslēpusies ievu krūmā, / lakstīgala pogas šuj./ Šuj pie ziediem, šuj
pie smaržām/ lāpa sirdis, ilgas šuj.”- /J. Meldrājs/ - 8. maijā - Jānim Meldrājam –
70;
Sadarbībā ar laikrakstu „Stars” literārajā lappusē „Pieskāriens” sveicam autoru
jubilejā, izmantojot novadpētniecības materiālu krājumu – „Stars”- 2012. Nr. 60., 25.
05. – 12.lpp.
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- jūlijā - „Dvēseles skaidrots, dvēseles balts.” - 6. jūlijā Imantam Vanagam –
85;
Sadarbībā ar laikrakstu „Stars” literārajā lappusē „Pieskāriens” sveicam
autorus novadniekus Ē. Leonu un I. Vanagu jubilejā, publicējot jaunāko dzeju. I.
Vanagam tiek publicēti dzejoļi no MNB paša autora viesošanās laikā šovasar
uzdāvinātās jaunākās dzejoļu grāmatas „Launadze” - „Stars” - 2012. Nr. 102., 31. 08.
– 12.lpp. Par ko vēlāk saņemam vēstuli ar sveicieniem no Liepājas: „Tas tiešām bija
man visaizkustinošākais un dvēseles dzīļu skarošākais sveiciens manas nopietnās
jubilejas sakarā. Cik tas ir brīnišķīgi, ka neesmu aizmirsts! Ar dziļu pateicību,
labvēlību un sveicieniem – allaž Jūsu Imants Vanags.”
- jūlijā - „- klusē, skaties un ieklausies ar visu savu būtību dabas maigajā
brīnumā!” - 25.jūlijā Ēvaldam Leonam – 70;
- septembrī - „Spēka vārdi šodienai” izstāde, kas veltīta Andreja Eglīša
simtgadei 21. oktobrī

- oktobrī -„Sarunas Gadukalnā” - 25. oktobrī Arturam Gobam – 80;
- decembrī - „- katram gadam/ ir savs svētvakars,/ savs slieksnis balts,/ aiz
kura atstāt bēdu:/ pie loga putenis/ tik tīru dvieli kar,/un egles apsnigušās/ pilnas
baltu vēdu.”- /P. Jurciņš/ - 17. decembrī Pēterim Jurciņam būtu 80;
- decembrī - „Manas dzimtenes mākonī baltā/ Dievs baltais pār zemi šo slīd,/
Un nediena sūra un salta/ No pleciem kā putekļi krīt.-”/A. Priedītis/ – 24.
decembrī Andrim Priedītim būtu 70.
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Saistībā ar mūsu novadniekiem – šajā gadā gan bēdīgi, gan priecīgi notikumi,
tādēļ tika iekārtotas izstādes, lai šiem brīžiem pievērstu apmeklētāju uzmanību:

- februārī - izstāde Uzziņu lasītavā: „Rakstītāja – Broņislava Martuževa In Memorium (08. 04. 1924. – 13. 02. 2012.)”;

– B. Martuževai 8. aprīlī būtu 88”;
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- jūnijā - izstāde no novadpētniecības materiālu krājuma Uzziņu lasītavā:
„Apsveicam! 15. jūnijā Madonas muzeja izstāžu zālēs Latvijas Valsts prezidents
Andris Bērziņš pasniedz Triju Zvaigžņu III šķiras ordeni rakstniecei – mūsu
novadniecei Ilzei Indrānei”;

- septembrī - izstādes Uzziņu lasītavā pasākuma Rudenāji jubilāriem –
novadniekiem: J. Meldrājam un Ē. Leonam, A. Aiviekstu sveicot ar jaunās
grāmatas „Dialogi dzejā”(kopā ar M. Snipki) iznākšanu;

- novembrī - izstāde Uzziņu lasītavā: „Sveicam! MK balva mūsu
novadniecei, dzejniecei Andai Līcei”;
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- novembrī - izstāde Uzziņu lasītavā: „Sveicam! Teātra Zelta fondam
pievienojas mūsu novadnieks, aktieris Gunārs Placēns”.
2012. gads bijis bagāts ar mūsu novadnieku mākslinieku un fotogrāfu izstādēm
konferenču zālē. Šī sadarbība arvien vairāk paplašina MNB apmeklētāju loku, jo uz
izstādēm atnāk interesenti, kas vēlāk kļūst par MNB lietotājiem un nākamo aktivitāšu
apmeklētājiem.

09. 01. – 06. 02. - izstāde konferenču zālē: „A. Apiņa fotogrāfijas Nozīmīgākās būves bijušajā Madonas rajona teritorijā 1991 - 2011”;
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- februārī – fotokonkursa „Ieskaties kāzu albumā” iesūtīto darbu izstāde;

- 19. 05. – 30. 06. - novadnieka Jāņa Seiksta izstāde: „Vienas vasaras
akvareļi”;

02. - 20. 07. - fotogrāfiju izstāde: „Naksnīgie Anikšči” - Madonas novada
fotogrāfu – Agra Veckalniņa, Laimoņa Semberga un Kārļa Kumsāra un lietuviešu
fotogrāfu – Alfredas Motiejūnas, Tadas Motiejūnas un Aloyzas Janušis fotogrāfijas;
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- no 26. 07. – augusta beigām - novada māķslinieču izstāde: „Olita Šlesere.
Danute Vēze. Zīmējumi”;
- decembrī - Madonas novada autoru darbu izstāde: „Balts un pūkains” –
dzeja, fotogrāfijas, gleznas, tekstils (Annes Aaspollu, Ligijas Bodnieces, Natālijas
Kuliginas, Ināras Liedskalniņas, Olitas Šleseres, Danutes Vēzes, Agra Veckalniņa un
Dāvja Veckalniņa darbi).
Gatavojoties Grāmatu svētkiem, no novadpētniecības materiālu krājuma
Uzziņu lasītavā tika iekārtota izstāde: „Grāmatu svētkiem Madonā - 10”, tā visu aprīļa
mēnesi priecēja gan pašus Grāmatu svētku veidotājus, jo bija iespēja atcerēties
notikumus, tikšanās, pasākumu norisi daudzu gadu garumā, gan ikvienu MNB un šo
desmit Grāmatu svētku apmeklētāju.

Iesniegts projekts VKKF Vidzemes reģiona Kultūras programmā:
„Novadpētniecības konference un Dzejas diena Madonas novadā: „Ir tikai viena
Latvija un citas nav nekur. Tā nāk no senču zemes dzīlēm un debesīm, kas kopā tur”
/A.Eglītis/, kas veltītas A. Eglīša simtgadei”. Diemžēl atbalstu neieguva.
Realizēts VKKF atbalstīts projekts: „Literārais maratons: iepazīsimies – jaunie
dzejas autori jauniešiem”- tikšanās ar A. Ogriņu – Madonas pilsētas 2.vsk. un MVĢ;
tikšanās ar M. Pujātu un K. Vērdiņu – MVĢ 12 a kl. un 12 b kl., MNB – bibliotēku
speciālistiem, interesentiem un Madonas pilsētas 1.vsk sk.; tikšanās ar A. Auziņu un
A. Vigulu – Madonas pilsētas 1.vsk. un Lubānas vsk; tikšanās ar K. Zeļģi un T.
Treibergu – Madonas pilsētas 1. vsk. un Ērgļu vsk.; tikšanās ar I. Gaili MVĢ un
Cesvaines vsk., tikšanās ar I. Balodi Madonas pilsētas 2. vsk. un MVĢ.
Veidojot aktivitātes, kas veicina mūsu novada un tā cilvēku atpazīstamību, visa
pamatā ir labas idejas, ja tiek gūts atbalsts, tad iespēja realizēt ir tikai atkarīga no
mums pašiem. Tā allaž ir iespēja piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, veidot
cilvēciskus kontaktus, veidot MNB atpazīstamību Latvijā un ne tikai, jo par mūsu
paveikto tagad ar moderno tehnoloģiju palīdzību taču var uzzināt ikviens.

7. Projektizstrāde
Lai paplašinātu un dažādotu bibliotēkas piedāvājumu, veikts projektu darbs.
Izstrādāti un realizēti projekti:
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Nosaukums
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

"Literatūras maratons: Iepazīsimies jaunie prozas autori jauniešiem
Literatūras maratons: Iepazīsimies - jaunie
dzejas autori jauniešiem
Bērnu žūrija

"Novadpētniecības konference un Dzejas
diena Madonas novadā: Ir tikai viena
Latvija un citas nav nekur"
Esi zinošs, esi drošs: vasaras nodarbības
bērniem Madonas novada bibliotēkāHipo
projekts
Apgūsti Skype lietošanu.
"Informācijpratība virtuālajā vidē: skolēnu
un pedagogu apmācības"
Madonas novada bibliotēka- e-zināšanu
platforma Madonas reģionā
Madonas reģions un tā ļaudis
Literatūras maratons: Iepazīsimies - jaunie
dramaturģijas autori jauniešiem
Jauno grāmatu iepirkums Madonas reģiona
publiskajām bibliotēkām
Pecolli izrāde Madonā - 600,00 Ls.
Kopā

Finans.
Ls
455

Rezultāti

585

445 apmekl

540 apmekl

Saņemtas 63
grāmatas par
summu 243,74Ls
Nav atbalstīts

100.-

126 apmekl

Nav atbalstīts
Nav atbalstīts
Nav atbalstīts

445,00

Nav atbalstīts
Realizācija 2013.
gadā

4323,00
600,00

Realizācija 2013.
gadā

6508,00

Iesaistīšanās projektos
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Saņemta
1. Trešo gadu Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa
piedalās Net-SafeLatvia projektā „Drošs internets”. Šogad
pateicība
organizējām pasākumu ciklu "Digitālie džungļi-: bīstami?
Interesanti?". Pastaiga digitālajos džungļos
Saņemta
2. Akcija „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma
izzināšana” tiek rīkota, lai veicinātu bibliotēku apmeklētājus apzināt pateicība
pasaules kultūras un dabas mantojumu, „Sadzirdi akmens stāstu
3. Jušu projekts
Jušu kustības jaunais projekts par vasaras saulgriežiem – Jāņiem ir sācies.
Pētniecības projektā iesaistījušās desmit pilotbibliotēkas no visas Latvijas –
Salaspils, Bauskas, Ventspils, Misas, Dubultiem, Limbažiem, Madonas, Preiļiem
un Kuldīgas.
Madonas novada bibliotēka – „Jāņi citās zemēs”.
Bērni kopā ar bibliotekāriem līdz jūnija beigām pētīja dažādas ar Jāņiem saistītas
tēmas. Pētniecības rezultātā tapušie materiāli būs pieejami
4. Biedrības Bērni bērniem projekts „Pasaku valstībā”
( 2 pasaku klausīšanās un radošie vakari)
Sakarā ar grāmatas „Pasaku dziedinošais spēks”* izdošanu, no 30.janvāra
līdz 28.martam tiek organizēti pasaku vakari 13 Latvijas pilsētās, tajā skaitā
Madonā.
5. Biedrības “Humana People to People inLatvia”. Projekts ‘’Rokas lelles
stāsta Āfrikas bērnu stāstus’’
Piedāvāts bērniem un pieaugušajiem Latvijā iepazīties ar Āfrikas stāstu
stāstīšanas tradīcijām un pasauli, kādu redz bērni Āfrikā -piepildītu ar dažādiem
dzīvniekiem un interesantiem atgadījumiem, tādejādi veicinot izpratni par citām
kultūrām un bērnu dzīvi dažādās Āfrikas valstīs.
Šī projekta laikā, piedaloties nodarbības, bērniem ir ne tikai iespēja ielūkoties
Āfrikas kultūrā, bet arī attīstīt savas rokdarbu prasmes, veidojot lellītes, un
radošo domāšanu, izspēlējot Āfrikas bērnu pasakas, kā arī saudzēt vidi, jo leļļu
gatavošanai bērni un skolotāji ir aicināti izmantot lietotus drēbju
materiālus, saplīsušas zeķes un ikdienā nevajadzīgās pogas.
6.

Lattelecom projekta „Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros Madonas novada
bibliotēkā nokomplektētas un apmācītas 2 grupas interesentu- senioru un 55+

7. Kopš 2005. gada ir izveidojusies laba sadarbība starp trim rajoniem Gulbeni,
Madonu un Alūksni, vienojoties par kopdarbību EK EDIC projektā. Attīstot
sadarbību, 2009. gada sākumā parakstīts trīspusējs sadarbības līgums nākošajam
projekta periodam starp Gulbenes, Madonas un Alūksnes bibliotēkām projekta
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„Ziemeļaustrumlatvijas EDIC Gulbenē 2009.-2013.g.” ietvaros.

Direktores vietn. metodiskajā darbā D. Puķīte

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
2012.gadā metodiski konsultatīvais darbs tika veikts ar 33 Madonas,
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novados esošajām publiskajām pašvaldību
bibliotēkām. Darba prioritātes nemainīgas - joprojām un tradicionāli aktuāli un
nozīmīgi darbības virzieni:
1)

bibliotekāru darba profesionālās pilnveides pasākumu
koordinēšana

nodrošināšana;

2) konsultācijas un metodiska palīdzība dažādos bibliotekārā darba
jautājumos;
3) darbs ar IIS Alise visās reģiona pašvaldību bibliotēkās, apmācības,
konsultācijas, arī skolu bibliotēkās ( sistēmas administratore);
4) dažādu pasākumu organizēšana, projektu, aktivitāšu koordinēšana, datu
apkopošana.

Metodiski konsultatīvais darbs organizēts, izmantojot dažādas darba formas –
apmācības, kursi, semināri, konsultācijas, individuālas konsultācijas, bibliotēku
apmeklējumi.
Metodiski konsultatīvā darba veikšanā iesaistīti visi Madonas novada
bibliotēkas darbinieki, jo speciālisti pašvaldību un arī skolu bibliotēku darbiniekus
konsultē un informē par jebkuru bibliotekārā darba jautājumu. Organizējot kopīgus
seminārus, tiek veicināta sadarbība starp skolu bibliotēkām, skolu un pašvaldību
bibliotēkām. Īpaši sadarbība tika veicināta starp skolu un pašvaldību bibliotēkām,
skolām uzsākot darbu ar IIS Alise.
Lielākoties saziņa ar bibliotēkām ikdienā notiek caur e-pastu, kas ļauj
salīdzinoši operatīvi nodot jaunāko informāciju tālāk.
2012. gadā sadarbības ar Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu
bibliotēkām ritēja saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem.
. Metodiski konsultatīvā darba kvalitatīva veikšana nav iedomājama bez
ilggadīgiem sadarbības partneriem dažādos profesionālās darbības jautājumos-

LNB BKC, LNB BLC
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-

v/a KIS
LR KM Bibliotēku nodaļa,
SIA TietoLatvia,
LBB, LBB VN
LBAB
Reģionu galvenās bibliotēkas
Gulbenes bibliotēkas Reģionālais mācību centrs
Madonas reģiona 5 novadu pašvaldības, publiskās un skolu bibliotēkas,
mācību iestādes u.c.
Reģiona novadu pašvaldības, pagastu pārvaldes, kultūras darba
organizatori

Profesionālās pilnveides pasākumi
Madonas novada bibliotēkā 2012. gadā regulāri notika vai tika koordinēti
dažādi profesionālās pilnveides pasākumi - apmācības, semināri.
Citu organizāciju organizētie pasākumi (6):
Turpinot Latvijas valsts un Bila &MelindasGeitsu fonda līdzfinansētā Latvijas
publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” aktivitātes, februāra beigās
un martā notika intensīva mācību kursa „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība” –
apguve.
Sadarbībā ar v/a „Kultūras informācijas sistēmas”mācību koordinatori Ingu
Niedru tika izveidotas 3 apmācāmo dalībnieku grupas, sastādīts apmācību grafiks
(27.02. – 21.03.), saskaņā ar kuru noritēja 3 dienu apmācības. Kā īpaši nozīmīga
vērtējama 3.diena, kad bibliotēku vadītāji ieradās ar atbalstītājiem – novadu
priekšsēdētājiem, pārvalžu vadītājiem, kultūras darba organizatoriem, NVO
pārstāvjiem un citiem aktīviem vietējo bibliotēku atbalstītājiem.
BIP projekta noslēdzošais seminārs notika Valmierā 19.decembrī, kurā
piedalījās 19 bibliotēku vadītāji, nodrošināts madonas novada pašvaldības transports.

Sadarbībā ar Gulbenes bibliotēkas Reģionālo mācību centru, Madonas,
Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, Varakļānu novadu bibliotekāriem bija iespēja turpināt
apmeklēt Vidzemes kultūras programmas 2011 profesionālās pilnveides apmācības
projekta „Jauni laiki- jaunas prasības bibliotekāriem” apmācību kursus. 2011. gadā
notika 2 apmācību kursi, projekts noslēdzās 2012. gada oktobrī.

Detalizētāka kursu programma:
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Dalībn.
skaits

Piezīmes

4

17

Saņemti
apliecinājumi

2.

Krājuma
glabāšana- 29., 30.11. 4
teorija
un
prakse. 2011.
Prasmes un iemaņas
bibliotēkas
krājuma
labošanā

17

Saņemti
apliecinājumi

3.

Bibliotekāra profesionālā 02.02.2012.
etiķete un imidžs

6

48

Notika
Madonas
novada
bibliotēkā

4.

Komunikācijas prasmes. 21.,23. 2012 3
Saskarsme ar dažāda tipa
klientiem

23

5.

Bibliotekāra
kvalitāte

dzīves 16., 24. 05. 6
2012.

7

Saņemti
apliecinājumi

6.

Bibliotēka
2.0.
teorijas uz praksi.

No 18.05.2012.

3

9

Saņemti
apliecinājumi

7.

Organizācijas
veidošana

tēla 12.10.2012.

6

5

Saņemti
apliecinājumi

Nr.
pk.

Nosaukums

1.

Jaunākā
literatūra

Norises
laiks
latviešu 19.10.2011.

Apjoms
(akad.st.)

Paldies centra vadītājai Sabīnei Jefimovai par veiksmīgo projektu un iespēju
papildināt bibliotekāriem zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā!

Semināri
Jaunas zināšanas un prasmes, lai spētu vēl efektīvāk palīdzēt apkaimes
iedzīvotājiem – tā ir arī iespēja veidot vēl plašāku un vēl pozitīvāku priekšstatu par
bibliotēkām un bibliotekāriem.
Labs bibliotekārs ir tas, kurš palīdz citiem tikt laikam līdzi, pats visu laiku
mācoties! Lai to panāktu, regulāri tiek organizēti semināri bibliotekāriem, kuros
sniegta jaunākā informācija par novitātēm ne tikai Latvijas, bet visas pasaules
bibliotekārajā sabiedrībā. Tradicionāli ikmēneša semināri organizētimēneša otrajā
trešdienā. Kopā gadā noorganizēti 6 semināri.
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Katrā seminārā runāts par aktualitātēm bibliotēku darbībā. Septembrī paralēli
notiek sarunas par aktuāliem darba jautājumiem pašvaldību bibliotēku darbiniekiem
lasītavā un skolu bibliotekāriem bērnu literatūras nodaļā.
Semināros aicināti piedalīties grāmatu tirgotāji, kas ir atzinīgi novērtēta
iespēja lētāk nekā veikalos iegādāties literatūru bibliotēku krājumu papildināšanai.
3 semināros (februārī, maijā, septembrī) aicināti piedalīties arī skolu
bibliotēku darbinieki, dodot iespēju papildināt savas profesionālās zināšanas.
Semināri Madonas novada bibliotēkā:

Nr.p. Laiks
AktuāltTēma
k.
1. 11.

08. 02.

Vieslektori

Pārskats par pašvaldību
bibliotēku darbību 2011. gadā;
darbības akcenti 2012.gadā

Izdevēji/
dalībn.sk.
Virja

- Bibliotēka- lasītājiem draudzīga
vide
Baiba Bierne, LNB
- Izstādes „Vīrieša skats. Vīrietis
senajā fotogrāfijā” atklāšana

59, t.sk 16
skolu bibl.

Ieva Laizāne, izstādes
autore, LNB

- Krājuma veidošanas vadlīnijas

Gatis
Buravcovs,
izstādes mākslinieks

- Statistisko datu ievade Latvijas Ilze Kļaviņa, LNB
digitālās
kultūras
kartes Baiba Bierne
informācijas sistēmā

2.

11.05.

Eiropas dienai veltīts seminārs
„Ekonomiskā krīze, iespējamā
izaugsme”

64,
t.sk. 3 sk.
bibl.

. – LEADER pieejas īstenošana
Lauku attīstības programmas Jogita
Baune,
2009. – 2013. gadam ietvaros
nodibinājums „Madonas
novada fonds”
- Madonas novada attīstības
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programmas 2013.-2020.gadiem Juris Jātnieks, Madonas
un teritorijas plānojuma 2013.- novada
Attīstības
2025.gadiem izstrāde
plānošanas
projekta
vadītājs
- ES – izaugsmes veicinātāja?
-

- Saruna par literatūru ar
2011. gada Eiropas Savienības Inga Žolude
Literatūras
balvas
ieguvēju,
grāmatas Mierinājums Ādama
kokam autori InguŽoludi

3.

13.06

Pieredzes apmaiņas izbraukuma
seminārs - Pierīgas reģiona
bibliotēkas:

40, t.sk. 2
sk. bibl.

- Salaspils novada bibliotēka
- Salaspils botāniskais dārzs
- Salaspils novada bibliotēkas
Dienvidu filiālbibliotēka
- Garkalnes novada Upesciema
Tautas bibliotēka
- Likteņdārzs
4.

20.09.

Dzejas dienu pasākums, veltīts A.
Eglīša simtgadei:

Jumava

- Andrejs Eglītis rakstos un
Viesturs Zanders, LNB 103
rokrakstos
Letonikas un Baltijas
centrs
-A. Eglītis un Madonas novads

-Apklususi dziesma,
dvēselē paliek

Dace
Zvirgzdiņa,
Madonas
Novadpētniecības
un
mākslas muzejs

Anna
Egliena,
Rakstniecības
un
atbalss mūzikas muzejs
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režisors Māris Druva
- „Filmproves un intervijas ar A.
Eglīti” fragmenti
- Dzejas pieturas - A. Eglīša
dzejas lasījumi M. Druvas
projekta „ A. Eglīša dzejas svētki
” Latvijas skatuves runas
konkursa
vidusskolēniem
uzvarētāju
un
dalībnieku
sniegumā

5.

10.10.

UNESCO
programmas Ilze Gaujēna, Madonas Virja
„Pasaules
atmiņa”
Latvijas novadpētniecības
un
Nacionālajā reģistrā iekļautā mākslas muzejs
nominācija „Sibīrijā rakstītās
40
vēstules uz bērza tāss”
- Iespaidi IFLAs
ģenerālkonferencē
2012.gada augustā

gadskārtējā
Helsinkos Olga
Kronberga,
Valmieras bibliotēka

- Jauniešu bibliotēkas: Vācijas
pieredze
Vita Ziediņa, Valmieras
- - Saruna ar dzejniekiem Kārli bibliotēka
Vērdiņu un Martu Pujātu

6.

14.11.

Neformālās
un
informālāsizglītības rezultātu
atzīšana
Latvijā.
Temata
aktualitāte bibliotēku nozarē

Marta Dziļuma, LNB 40
Projektu vadītāja
Antra
Sprudzāne,
Gulbenes bibliotēka

Semināra dienā 14. novembrī notika Madonas novada bibliotēku darbinieku
tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem: domes deputātu, Izglītības kultūras jautājumu
komitejas priekšsēdētāju Valdi Vucānu un kultūras darba vadītāju Jāni Kļaviņu, lai
pārrunātu aktuālus darba jautājumus, uzzinātu tālākas perspektīvas novada bibliotēku
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darbībā. Šāda veida tikšanās bibliotekāriem bija arī iepriekšējā - 2011. gadā 2 reizes.
Arī šajā reizē tikšanās reizē izvērtās spraiga un samērā asa diskusija par bibliotēku
darbību. Ņemot vērā to, ka Madonas novadā ir 23 bibliotēkas, šādas tikšanās ir ļoti
svarīgas un nozīmīgas dialogam starp pašvaldību un tās pakļautības iestādēm.
Plānotais seminārs decembrī tika atcelts, tā vietā bibliotekāriem bija iespēja
apmeklēt Vidzemes reģiona noslēguma semināru mācību programmai „Bibliotēku
interešu pārstāvmniecība” (v/a „KIS”) Valmierā 19. Decembrī, kur piedalījās 19
bibliotēku vadītāji.

Bibliotēku interešu pārstāvniecības apmācības

Bibliotēku interešu pārstāvniecības apmācības
76

09.05. Jogita Baune par LEADER projektu programmām

Pie Salaspils novada bibliotēkas 13.06.
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20.09. par aktualitātēm novadpētniecības darbā stāsta L. Veckalniņa

IIS Alise bibliotēku darbā
Kopš 2008. gada Madonas reģionavisās pašvaldību bibliotēkās ir ieviesta IIS
Alise, izveidots lasītāju katalogs. 2012. gadā turpinājās rekataloģizācijas process
atsevišķās pašvaldību bibliotēkās, kuras šo darbu vēl nebija paveikušas. IS Alise
sistēmas administratore un KKN nodaļas vadītāja sniedza konsultācijas un apmācīja
kolēģus neskaidros jautājumos darbā ar IS Alise, īpaši uzmanību veltot skolu
bibliotekāriem, kuri šajā gadā intensīvi uzsāka strādāt ar sistēmu vai aktīvāk turpināja
darbu ar to. Madonas novada skolu bibliotēkās bija uzstādījums no novada Izglītības
pārvaldes – līdz gada beigām savadīt sistēmā visu mācību grāmatu fondu, kas lika
sarosīties un aktīvi darboties, paralēli atkārtojot vai apgūstot zināšanas par IIS Alisi
atsevišķās kursu nodarbībās.
2012. gads nozīmīgs ar to, ka visās pašvaldību bibliotēkās ir svītrkodu skeneri
un uzsākta automatizēta lasītāju apkalpošana.

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu
konsultatīvās bibliotēku padome (KBP)
2009. gada oktobrī ievēlētā Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu
novadu pašvaldību bibliotēku konsultatīvā bibliotēku padomeaktīvāk sāka darboties
2010. gada otrajā pusē. 2011. gadā padomes darbība apsīka, iespējams, nebija
aktuālas nepieciešamības sapulcēties atsevišķi, lai diskutētu par problēmjautājumiem.
Arī 2012. gadā situācija šajā jomā nemainījās.
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Bibliotēku akreditācija
Saskaņā ar vietējās nozīmes bibliotēku akreditācijas procesu, atkārtota
akreditācija paredzēta 2012.gadā un 2013.gadā, taču tā nenotika plānotajās bibliotēkās
saskaņā ar Kultūras ministrijas izmaiņām akreditācijas procesa grafikā valstī.
Neraugoties uz uz izveidojušos situāciju, darbs pie bibliotēku pakalpojumu
pieejamības, attīstības notiek nepārtraukti finanšu, cilvēkresursu un citu iespēju
robežās. Semināros regulāri tika runāts par akreditācijas jautājumiem un gatavošanos
šim procesam, kas notiks 2013. gada pavasarī.

Sadarbība ar skolu bibliotēkām.
Lai
nodrošinātu
bibliotēku
darbinieku
profesionālās
pilnveides
paaugstināšanu, vairāku gadu garumā turpinās laba sadarbība ar skolu bibliotekāriem.
Skolu bibliotekāri aicināti piedalīties ikmēneša Madonas novada bibliotēkas
rīkotajos semināros (skat. semināru programmu tabulā).
Ļoti veiksmīga ir sadarbība ar Madonas novada skolu bibliotēku metodiskā
darba koordinatori Gitu Eiduku Madonas Valsts ģimnāzijā gan metodiskā darba
veikšanā, gan tematisku pasākumu organizēšanā.

Personāla maiņa
No 34pašvaldību publiskajām bibliotēkām ar kopējo bibliotekāro darbinieku
skaitu –52 šajā gadā kadru izmaiņas bijušas 2 bibliotēkās: Varakļānu tautas bibliotēkā
- vadītāja Līga Sondore, kuru aizvietoja Lilija Latkovska, decembrī atgriezās darbā
no bērna kopšanas atvaļinājuma. Gada nogalē bērnu kopšanas atvaļinājumā devās
Inga Razenovska no Ērgļu bibliotēkas.

Bibliotēku apmeklējumi
Aizvadītajā gadā tika apmeklētas visas bibliotēkas, dažas bibliotēkas
apmeklētas vairākas reizes. Bibliotēkas apmeklēja Madonas novada bibliotēkas
direktore I. Saulīte, direktores vietniece metodiskajā darbā D. Puķīte, IIS Alise
sistēmas administratore K. Veita.
Bibliotēku apmeklējumu grafiks saskaņots ar novadu vai pagastu pārvalžu
vadītājiem, Madonas novada Izglītības pārvaldi. Pozitīvi vērtējams fakts, ka daudzviet
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arī piedalījās pašvaldību pārstāvji. Ļaudonas pagasta Sāvienas bibliotēka apmeklēta
vairākas reizes gadā.
Šajā gadā tika apmeklētas arī Madonas novada skolu bibliotēkas, lai apzinātu
esošo situāciju un novērtētu iespējas uzsākt darbu ar IIS Alise. Bez pašvaldības
pārstāvju klātbūtnes, skolu bibliotēkas apmeklēja arī vietējo publisko bibliotēku
darbinieki, skolu direktori, tādējādi veicinot labāku savstarpēju sadarbību.

Bibliotēku apmeklējumi 2012. gadā:

Laiks

Bibliotēka

Pirmdiena,
1.oktobris

Stalīdzāni
Barkava

Skolas bibliotēķa

Barkavas psk.
Barkavas prof.vsk.

Degumnieki

Degumnieku psk.

Lubāna
Meirāni

Otrdiena,
2.oktobris

Dzelzavas 1.

Dzelzavas psk.
Dzelzavas
nternātpsk.

spec.

Dzelzavas 2.
Kraukļi
Cesvaine
Biksēre
Sarkaņi

Trešdiena,
3.oktobris

Lazdona

Lazdonas psk.
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Sāviena
Ļaudona

Ļaudonas vsk.

Mētriena

Mētrienas psk.
Sarkaņu psk.

Ceturtdiena,
4.oktobris

Vestiena

Vestienas psk.

Liepkalne
Sausnēja
Ērgļi
Jumurda

Otrdiena,
9.oktobris

Kusa

Kusas psk.

Viesiena
Liezēre

Liezēres psk.

Mēdzūla
Arona
Bērzaune

Bērzaunes psk.

Mārciena

Mārcienas psk.

Kalsnava

Kalsnavas psk.

Piektdiena,

Prauliena

Praulienas psk.

19.oktobris

Saikava

K.Dāvida
Grostonas draudzes
psk.

Ceturtdiena,
11.oktobris

Murmastiene
Stirniene
Varakļāni

Bibliotēkās sniegtas konsultācijas neskaidros darba jautājumos, pārbaudīta
darba dokumentācija, novērtēts bibliotēkas vizuālais iekārtojums. Situācijas ir
dažādas, arī attieksme pret veicamajiem pienākumiem ir dažāda.
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9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
2012. gads bibliotēkas materiālā un tehniskā
iepriekšējā.

stāvokļa ziņā neatšķīrās no

Stāvoklis

Piezīmes,
komentāri

Ēkas būvniecības gads

2003. gadā
rekonstrukcija

Ēka rekonstruēta
atbilstīgi
Būvnormatīviem

Telpu kopējā platība (m2)

1145 m2

Krātuvju telpas(m2)

73

apmierinošs

Lasītāju apkalpošanas telpas(m2)

545

labs

Lasītāju darba vietu skaits bibliotēkā

135

Rekonstrukcijas, kapitālā vai kārtējā
remonta gads

2003. gadā
rekonstrukcija

Bibliotēkas pieejamība personām ar
kustību traucējumiem

ir

Kopumā bibliotēkas telpu stāvoklis vērtējams kā labs. Funkcionālais
izvietojums pielāgots ēkas būvei, lai klientiem būtu ērti pieejami pakalpojumi.
Bibliotēka ir izvietota 4 stāvos.
Bibliotēka piedāvā abonementu, tajā skaitā starpbibliotēku abonementa iespējas,
3 lasītavas un Bērnu literatūras nodaļu.
Telpu izkārtojums un norāžu sistēma izveidota, pielietojot dizaina studijas
„Grafs” pakalpojumus.
Bibliotēkas izvietojums no funkcionālā viedokļa orientēts apmeklētāju ērtībām:
1. stāvs- abonements, Jaunākās periodikas lasītava (šī struktūrvienība pilda
informācijas punkta funkcijas- sniedz uzziņas, konsultē un palīdz orientēties),
2. stāvs- Eiropas Savienības informācijas
novadpētniecības krājums, konferenču zāle,

punkts,

uzziņu

lasītava,

3. stāvs- Bērnu literatūras nodaļa.
Pagrabstāvā izvietotas krātuves un palīgtelpas.
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Piecas dienas nedēļā bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejami kafejnīcas
pakalpojumi (Bibliotēka nomā telpas kafejnīcas vajadzībām).
Apmeklētāju zona – lasītāju apkalpošanas telpas- abonements, lasītavas, bērnu
literatūras nodaļa ir 545 m2 no 1145m2 bibliotēkas platības, nodrošinātas 137 lasītāju
vietas (konferenču telpu ieskaitot) 2012. gadā nav mainījusies.
Gada nogalē, izvērtējot budžeta iespējas, un veicot budžeta grozījumus, veiktas
nelielas izmaiņas darbinieku telpu aprīkojumā, daļēji nomainot dokumentu skapjus.
Iepērkot jaunu, nomainīts saplīsušais kopētājs lasītavā.
2011. gadā tika uzsākta darbinieku datoru nomaiņa (3 datorkomplekti). 2012.
gadā šis process pabeigts- nomainīti atlikušie 8 datorkomplekti, tajā skaitā, 3
konfigurēti datorkomplekti saņemti no valsts aģentūras „Kultūras informācijas
sistēmas”.
Lai risinātu pagrabstāvā esošo krātuvju mitruma līmeņa problēmas, nopirkts
mitruma savācējs.
Domājot par nākošo sezonu, pasūtītas āra soliņu sagataves nomaiņai.
Kopumā vērtējot bibliotēkas infrastruktūra atbilst kvalitatīvu pakalpojumu
nodrošināšanas iespējām.

10. Bibliotēkas personāls:
2012. gadā izmaiņas personāla jautājumos nav notikušasstrādāja 15 darbinieki uz 12,7 slodzēm, tajā skaitā 11 bibliotekārie
speciālisti, administrāciju- direktori un direktores vietnieci metodiskajā darbā
ieskaitot.
Visi bibliotēkā strādājošie nozares speciālisti, direktori ieskaitot, ir ar
profesionālo izglītību, tajā skaitā 6 ar augstāko profesionālo izglītību, 5 ar vidējo
profesionālo izglītību, visi strādā pilnas slodzes darbalaiku. Direktorei ir sociālo
zinātņu maģistra grāds Vadības zinātnē.
2012.gada jūnijā Eiropas Savienības informācijas un uzziņu lasītavas vadītāja
ieguvusi Rēzeknes Augstskolas diplomu par sociālo zinātņu maģistra akadēmisko
grādu vadības zinātnē.
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova virzīta V. Caunes balvas
saņemšanai, tomēr vērtēšanas komisija to piešķīra citam kandidātam.
Tehniskais personāls:
saimniecības daļas vad.- 0,2 slodzes,
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sētnieks- 0,5 slodzes
2 apkopējas- 0,5 slodzes katrai.
Lai varētu kvalitatīvāk veikt bibliotekāro informācijas darbu, nemitīgi jāapgūst
jaunas zināšanas, aktīvi jāapmeklē dažādi profesionālās pilnveides pasākumi.
Visi Madonas novada bibliotēkā strādājošie speciālisti ir pilnveidojuši un
papildinājuši izglītības un zināšanu līmeni, piedaloties dažādos semināros,
konferencēs, kursos, dalība kuros ir rūpīgi plānota atbilstoši darba specifikai un
nepieciešamībai.
Tālākizglītības jomā galvenais akcents, lielākā vērība vērsta uz
informācijas tehnoloģiju pielietojuma apguvi, IS izmantošanas prasmju
padziļināšanai, paralēli pilnveidojot gan tradicionālās, gan digitālā darba metodes.
Ik gadu bibliotēkas darbinieki plānveidīgi tiek komandēti dalībai
tālākizglītības pasākumos, nopietni izvērtējot dažādus tālākizglītības piedāvājumus.
Atzinīgi vērtējams Gulbenes reģionālā mācību centra piedāvātais
apmācību cikls „Jauni laiki- jaunas prasības bibliotekāriem”.
Par īpašu veiksmi uzskatāma Madonas novada bibliotēkas sadarbība ar
LDDK, kas ļāva nodrošināt augstvērtīgas bezmaksas apmācības Madonas reģiona
interesentiem, tajā skaitā bibliotēku speciālistiem.
2012. gadā pavisam apmeklēti 13 dažāda apjoma kursi un apmācības, 8
semināri, 3 dažādas sanāksmes, 5 konferences, 4 citi profesionālās pilnveides
pasākumi- kopā – 33 profesionālās pilnveides pasākumi.

St. sk.

Piedalījās

6 st.

Madonā

Apmācību projekta „Jauni laikijaunas prasības bibliotekāriem”
Bibliotekāru profesionālā etiķete

D. Puķīte, I. Saulīte, R.
Krievāne, V. Ločmele,
L. Fiļipova, K. Veita, D.
Aleksandrova L.
Veckalniņa, S. Radiņa,
R. Kozlovska, L.
Fiļipova, D. Lapiņa

2

13.03
Madonā

„Radošums un inovācija Madonas
novada attīstībai”

7 st.

I.Saulīte

3

21.03

Apmācību projekta „Jauni laikijaunas prasības bibliotekāriem

4 st.

S. Radiņa, D. Puķīte, I.
Saulīte, D. Puķīte, D.

Nr.
p.k.

Kad, Kur

Tēma

Kursi, apmācības - 144 stundas
1

02.02
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Gulbenē

”Komunikācijas prasmes. Saskarsme

Lapiņa

ar dažāda tipa klientiem

4

Bibliotēku interešu pārstāvniecība

13 st

R. Krievāne, V. Ločmele,
L. Fiļipova, K. Veita, D.
Aleksandrova L.
Veckalniņa, S. Radiņa,
R. Kozlovska, L.
Fiļipova

24 st

D. Lapiņa, I. Saulīte

Madona

LDDK Vadības prasmju
pilnveidošanas kursi „Pašvaldību
attīstības vadība un publiskās –
privātās partnerības veicināšana”

7.,8.,29. 05.

Mācību kurss „Bibliotēku interešu
pārstāvniecība”

13 st

D. Puķīte, I. Saulīte, D.
Lapiņa

Apmācību projekta „Jauni laikijaunas prasības bibliotekāriem”

8 st.

V. Ločmele, L. Fiļipova,
R. Kozlovska, D. Puķīte

03,04
Madonā

5

6

18. 04

Ogre

7

16. 05.

Gulbenē

Bibliotekāra dzīves kvalitāte

8

17.05
Madonā

Iepirkumi Eiropas Savienības un 6 st.
citu ārvalstu finanšu avotu
līdzfinansētos projektos

9

18.05

Apmācību projekta „Jauni laikijaunas prasības bibliotekāriem”

Gulbenē

I.Saulīte

3 st.

R. Krievāne, L.
Veckalniņa, D. Lapiņa,

6 st.

R. Krievāne, L.
Veckalniņa, D. Lapiņa,
D. Puķīte

Bibliotēka 2.0. No teorijas uz praksi.

10

12.10

Gulbenē

Apmācību projekta „Jauni laikijaunas prasības bibliotekāriem”
Organizācijas tēla veidošana

11

6.11
Rīgā

LNB kursi „Bibliotēku
novadpētniecības darbs”

6 st.

L. Veckalniņa

12

5.12
Madonā

LDDK vadības prasmju
pilnveidošanas kursi „Divpusējais
un trīspusējais sociālais dialogs un
cilvēkresursu vadība”

24 st.

D. Lapiņa, I. Saulīte

13

5.12
Madonā

Vadības prasmju pilnveidošanas
kursi „Uzņēmuma attīstība un
korporatīvā sociālā atbildība”

24 st.

D. Lapiņa

Semināri (8)
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D. Puķīte

1

14.03.
Rīgā

Seminārs „Bibliotēkas interešu
pārstāvniecība”: efektivitātes un
ilgtspējas nodrošināšana

2

22.03
Madonā

LDDK seminārs „Ir sarunas, ir
rezultāts -2”

3

4.04
Rīgā

Seminārs „Latvijas Bibliotēku
portāls”

D. Puķīte

4

25.10
Valmiera

Seminārs „Bibliotēkas – pārmaiņas
virzošais spēks”

D. Lapiņa, D. Puķīte, R.
Krievāne, L. Veckalniņa,
I. Saulīte

5

31. 10
Rīgā

LNB seminārs krājumu
komplektēšanas speciālistiem

D. Aleksandrova, K.
Veita

6

12.12
Rīga

Reģionu galveno bibliotēku metodiķu
seminārs

D. Puķīte

7.,8

6.02
23.04 Rīgā

EDIC, ESIP tīklu darbības seminārs

D. Lapiņa

D.Puķīte, I. Saulīte

Sanāksmes
1

27.01
Rīgā

LNB BLC organizētā Lielā
bibliotekāru sanāksme

L. Fiļipova

2

22.-23.05.

Latvijas zinātnisko, speciālo un
publisko bibliotēku direktoru pavasara
sanāksme

I.Saulīte

Reģionu galveno bibliotēku direktoru
2012. gada rudens sanāksmē

I.Saulīte

Kuldīgā

3

7.11
Salaspilī

Konferences
1

11.04 Rīgā

Latvijas Bibliotekāru 15.konference „
Bibliotēka aiz bibliotēkas: integrācija,
inovācijas un informācija visiem ”

D. Puķīte

2

11., 12.05
Rīgā

LNB BLC, Gētes institūta zinātniski
praktiska konferencee „Literatūra,
teātris un mūzika bērniem”

L. Fiļipova

3

11.-12.07.

LBB VN 15. saiets- konference
„Sadarbība, zināšanas, radošums –
mūsdienu bibliotekāra izaicinājums””

D. Puķīte, L. Fiļipova

Turbas,
Ikšķiles
novads
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4

13.,14.10
Rīga

5

5.12

Konference „Bibliotēka. Sarunas par
vērtībām”

D. Puķīte

Pašvaldību vadītāju un bibliotēku
direktoru konference „L
LĪDERI

I.Saulīte

PAR BIBLIOTĒKĀM:
119+119

Citi
1

27.02

Apaļā galda diskusija par Pārskata
periodu (2011.gada) aktivitātes
bibliotēkā un reģionā

I.Saulīte

2

12.10

Ziemeļu Ministru padomes biroja
Latvijā informatīvs pasākums par
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu

L. Fiļipova

3

23.10

Lasījumi „fotogrāfija kā laika
(vēstures) liecinājums

D. Puķīte

4

1.11.

Eiropas
Kustība
Latvijā
organizētajā Eiropas Savienības
informācijas sniedzēju forums.

D. Lapiņa

11. Finansiālais nodrošinājums
Madonas novada bibliotēkas funkciju veikšanas finansējumu veido Madonas
novada pašvaldības piešķīrumi un cits finansējums; reģiona galvenās bibliotēkas
funkcijas daļēji tiek finansētas no Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu
pašvaldībām.
Ieņēmumi

2005

2006

2007

2008

2009

Madonas
novada pašvald.
Citi
avoti

2010

2011

2012

89748

86353

93031

finans.

Finansējums
kopā

10627

11896

9380

8354

4765

5106

4940

20378

77001

91627

119470

144484

122868

94854

91293

113409
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Kopējais 2012. gada Madonas novada bibliotēkas finansējuma palielinājums
skaidrojams ar atsevišķu centralizētu finansējuma pozīciju iegrāmatošanu bibliotēkas
budžetā:

1

2

3

Ls
Valsts mērķdotācija interneta nodrošināšanai visās Madonas +8445
novada bibliotēkās, tajā skaitā Madonas novada bibliotēkai 798,5Ls
Pašvaldības finansējums bijušā Madonas mūzikas skolas +2285,
direktora, deputāta A. Kumsāra grāmatas iegādei visām novada
bibliotēkām, tajā skaitā Madonas novada bibliotēkai 99,48 Ls 6
grāmatu iegādei
VKKF projekts Jauno grāmatu iegādes mērķptogrammai, tajā +4323
skaitā Madonas novada bibliotēkai 874,5Ls

Papildus bibliotēkas budžetā tika iegrāmatots finansējums sūkņa remontam
kanalizācijas akā muzeja un bibliotēkas iekšpagalmā + 1461 Ls.

Ieņēmumi 2012 Ls

Finansējums Ls
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Cits ;
20378; 18%
Pašvaldības
Cits
Pašvaldības
; 93031;
82%

89748

93031

86353

Pašvaldības
Cits
20378
5106
2010

4940
2011

2012

Citi ieņēmumu veidi

maksas pakalpojumi
VKKF
citi vietējie fondi
mērķdotācija
pārējie
kopā

2819
6418
100
8445
2596
20378

Citi ieņēmumu veidi Ls

maksas
pakalpojumi
13%

VKKF

14%

citi vietējie fondi
42%

31%
0%

mērķdotācija
pārējie
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Izdevumi
Izdevumu neatbilstība ieņēmumiem norāda uz to, ka gada beigās
atlikums VKKF atbalstīto projektu realizācijai 2013. gadā.

Bruto darba
samaksa
VSAOI
Krājuma kompl.
Informāc. tehnol.
Pārējie
Kapitālie
izdevumi
Kopā

palika

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

41020
9426
6968
2959
15878

49977
11438
8633
2146
17115

64494
14932

80227
19330
16405
1909
25552

64284
17112
15500
4026
20823

55407
14115
5819
1694
17819

51002
12965
6046
1164
17711

53786
14180
13856
0
28207

750
77001

1423
90732

6877
120363

1063
144486

0
121745

0
94854

1446
90334

2311
112340

13400
2811
17849

90000
80227
80000
64494
64284
70000
55407
53786
60000
51002
49977
50000 41020
40000
28207
25552
30000
20823
19330
17849
17819
17711
17115
17112
16405
15878
15500 14115
14932
14180
13856
13400
12965
20000 9426
11438
8633
6968
6877
5819
6046
4026
2959
2811
10000
1423
1909
1694 0 1164
1446
1063
750 2146
0
02311
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Bruto darba samaksa

VSAOI

Krājuma kompl.

Informāc. tehnol.

Pārējie

Kapitālie izdevumi

Finansējums krājuma komplektēšanai Madonas novada bibliotēkā, atskaitot
finansējumu reģiona un novada krājumiem pārskaita periodā bija 8222Ls
2005. 2006.

2007.

2008. 2009.

2010. 2011. 2012

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

Iedzīvotāju skaits

9320

9242

9125

8981

8857

8527

8672

8549

Izmaksas uz 1
iedz.

0,74

0,93

1,46

1,82

1,75

0,66

0,69

0,96
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Finansējums krājuma komplektēšanai Madonas novada bibliotēkā (Ls)
2005. - 2012
2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012

Grāmatām

5150

6174

10432

12722

12842

4053

4272

12302

Periodiskajiem
izdevumiem

1679

2449

2968

3243

2500

1616

1659

1554

Elektroniskajiem
izdevumiem

93

10

440

155

Citiem
dokumentiem

46

Kopā

6968

3

8633

13400

16405

15500

115

5669

6046

13856

Kopumā finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
Bez sadarbības tālāka iestādes attīstība nav iespējama, īpaši šodienas
sarežģītajā finansiālajā situācijā. Tikai sadarbojoties ir iespējams racionāli izmantot
esošos resursus, paplašināt un papildināt iestādes pakalpojumu piedāvājumu.
Sadarbības iespēju paplašināšana bibliotēku vidē ļauj optimālāk veikt bibliotēku
pamatuzdevumu – sniegt kvalitatīvus un operatīvus informācijas pakalpojumus, ļauj
racionālāk organizēt bibliotekāro darbu, nodrošina ne tikai datu, bet arī ideju apmaiņu,
citu pieredzes apguvi
2012. gadā plānveidīgi tiek strādāts, lai apmeklētājiem būtu iespēja
iepazīties ar kvalitatīvu daudzpusīgu bibliotēkas piedāvājumu, un ne mazāk tiek
domāts par sabiedrības informēšanu par jauninājumiem un aktivitātēm. Regulāri tiek
organizēta E- prasmju nedēļa, atvērto durvju dienas Bibliotēku nedēļas ietvaros,
Eiropas nedēļas ietvaros, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Atpazīstami kļuvuši
Grāmatu svētki, ar pozitīvām atsauksmēm tiek vērtēta bibliotēkas piedāvātā
programma, iesaistoties Muzeju nakts norisēs.
2012.gadā īpaši strādāts pie informācijas atspoguļošanas medijos – gan
fiksētajos, gan sociālajos - publikācijas bibliotēkas mājaslapā, laikrakstā „Stars”,
blogā „Madoniešiem”,
Latvijas bibliotēku portālā, bibliotēkas twitter kontā,
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draugiem.lv bibliotēkas lapā (pēdējie divi izveidoti 2012.gada novembra beigās), lai
informāciju par bibliotēku, tās sniegtajiem pakalpojumiem un aktivitātēm piedāvātu
arī potenciālajiem – attālinātajiem bibliotēkas apmeklētājiem.
Kā liecina aptaujā iegūtie dati, aktīvākās bibliotēkas lapu apmeklētājas
sociālajos medijos ir sievietes (vismaz 3 reizes vairāk kā vīrieši), bet pārstāvētākā
vecuma grupa ir no 18-30 gadiem.
Kopumā laikrakstā „Stars” atspoguļotas 70 publikācijas, no tām 19
sagatavojušas lasītavas darbinieces, 7 Bērnu literatūras nodaļas darbinieces, bet 2 –
abonementa darbinieces. Pārējās publikācijas veidotas uz bibliotēkas organizēto
aktivitāšu bāzes.
Publikāciju skaits medijos

Publikāciju skaits/
ieraksti/ blogi/ tvīti
http://www.madona.lv/
15
http://www.madona.lv/biblioteka/lv/
228, no tām 105
lasītavas, 14 bērnu
literatūras nodaļas, 3
abonementa, bet
pārējās 106
publikācijas no citiem
avotiem.
21 galerija
http://www.biblioteka.lv
37, no tām 32
lasītavas, 5 bērnu
literatūras nodaļas
http://madonasberni.blogspot.com/
5
http://www.draugiem.lv/madonasbiblioteka/ 21
Mediji

https://twitter.com/MadonasBIBL

37

Jauno
sekotāju sk.
-

15 sekotāji,
493
apmeklējumi
1
79 sekotāji;
251 unikālais
apmeklētājs
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Regulāri tiek papildināta informācija bibliotēkas mājas lapā. Visapmeklētākā
mājas lapas sadaļa ir galerijas, otra apmeklētākā – aktualitātes, tad seko aktualitātes
ES, datu bāzes, bibliotekāriem, kontakti, bērniem un jauniešiem. Kā liecina mājas
lapas statistikas dati, pieprasītas sadaļas ir arī par jaunieguvumiem bibliotēku
struktūrvienībās. Tas norāda uz nepieciešamību arī turpmāk papildināt jaunieguvumu
sadaļu, dodot iespēju apmeklētājiem jau attālināti izplānot, kādu izdevumu tie vēlēsies
ņemt līdzi uz mājām.
Turpināta sadarbība ar Madonas reģionālo laikrakstu „Stars”; Madonas,
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku darbiniekiem;
Pirmsskolas izglītības iestādēm „Kastanītis” un „Priedīte”; Madonas pilsētas
1.vidusskolu, Madonas pilsētas 2.vidusskolu un Madonas Valsts ģimnāziju;Madonas
91

Bērnu un jauniešu centru; Madonas mākslas skolu; Jāņa Norviļa Madonas mūzikas
skolu.
Uzsākta sadarbība ar Latvijas Banku; Biedrību Humana People to People in
Latvia.
Madonas bibliotēka vienmēr ir centusies piedāvāt klientiem interesantu un
saturiski bagātu piedāvājumu, un tas ir iespējams sadarbojoties, tādējādi paverot
jaunas iespējas.
Atzīmēšanas vērta ir sadarbība ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, t.sk.,
Tulkošanas ģenerāldirektorātu, Francijas institūtu Latvijā, Čehijas Republikas
vēstniecību Rīgā u.c.
Martā Madonā viesojās Čehijas Republikas vēstniecības Rīgā kultūras un
ekonomisko pārstāvju delegācija, ko vadīja ČR vēstnieks Latvijā Pavols Šepeļāks,
bibliotēkā atklājot izstādi „Čehijas un Latvijas attiecības 1921-2011”.
Aprīlī bibliotēkā bija apskatāma ceļojošā izstāde „Mežs - dzīva kopiena”. Šī
izstāde sagatavota 2011.gadā par godu starptautiskajam mežu gadam. Izstādi
sagatavoja: Francijas Ārlietu un Eiropas lietu ministrija, Good Planet organizācija,
Francijas Izglītības, jaunatnes un asociatīvo lietu ministrija, Francijas Ekoloģijas,
ilgtspējīgās attīstības, transporta un mājokļa lietu ministrija.

Bibliotēkas viesu vidū jūnijā bija Metmanas pašvaldības vadītājs Ginters Bernds ar
kundzi Esteri un biedrības „Lettlandhilfe" pārstāvji Peters Langbēns.

Rudenī apmeklētājiem tika piedāvāta Francijas Institūta Latvijā sagatavotā
afišu izstāde „Aizjūras bioloģiskā daudzveidība”
LNB ceļojošā izstāde "FINEST: Latviešu, igauņu un somu komiksi" tapusi
sadarbībā ar Somijas Institūtu Igaunijā un kuratoriem Dāvidu Šķilteru (Latvija),
Jonasu Sildri (Igaunija) un KalliHakkolu (Somija). Par izstādes vienojošo tēmu
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izvēlēts laiks, proti, "Rīts, diena, vakars, nakts", ko dažādi interpretē trīs valstu
mākslinieki u.c.
2012. gadā bibliotēkā organizētas 122 dažādas aktivitātes un tematiski
pasākumi, 121 dažādas izstādes.

13. Veiksmes stāsts
Par Madonas novada bibliotēkas veiksmes stāstu 2012. gadā būtu uzskatāms
Dzejas pasākums, kas bija veltīts A. Eglīša simtgadei: „Ir tikai viena Latvija un citas
nav nekur. Tā nāk no senču zemes dzīlēm un debesīm, kas kopā tur” /A.Eglītis/ - 20.
septembrī:
- vispirms jau Madonas novada bibliotēkā veiksmīgi noritējusī atlases kārta
skatuves runas konkursam, kas šogad bija veltīts Andreja Eglīša un Jāņa Raiņa
dzejai. Konkurss norit jau 5. gadu Latvijā un ir Māra Druvas projekta „Andreja Eglīša
Dzejas svētki” sastāvdaļa, konkursa mērķis ir nostiprināt skolēnos patriotisma jūtas
pret savu dzimto zemi un dot skolēniem iespēju attīstīt savus talantus un radošās
spējas. Pateicoties mūsu idejai, Madonas pusē tas noritēja pirmo reizi, gūstot M.
Druvas atzinību un atbalstu, lai visu Latvijas konkursa kārtu uzvarētāji 20. septembrī
pulcētos Madonā un Dzejas pieturās runātu A. Eglīša dzeju;
- ikviens bibliotēkas apmeklētājs varēja aplūkot izstādi no apkopotā MNB
novadpētniecības materiālu krājuma par A. Eglīti un smelties spēka vārdus šodienai;
- izzinošā pasākuma sadaļa – gan bibliotēku speciālistiem, gan skolu jaunatnei,
gan ikvienam interesentam – lai atgādinātu par dzejnieku, mūsu novadnieku, Latvijas
patriotu, simtgadnieku Andreju Eglīti kā personību, gūtu ieskatu viņa daiļradē,
uzsvērtu tās aktualitāti un nozīmību mūsdienās, pieaicinot Viesturu Zanderu /LNB
Letonikas un Baltijas centra galv. bibliogrāfu, Dr. philol. LU Sociālo zinātņu
fakultātē/; Daci Zvirgzdiņu /Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja
Literatūras sektora vadītāju/; Annu Eglienu /Rakstniecības un mūzikas muzeja galv.
speciālisti/;
- inovatīva pieeja - Dzejas pieturas: pirmoreiz dzeja izskanēja vienā no pilsētas
skaistākajām vietām - Parka kalnā, tad Saieta laukumā Madonā, Lazdonas bibliotēkā
un A. Eglīša atdusas vietā Ļaudonā. Dzejas pieturās A. Eglīša dzeju runāja divpadsmit
2012. gada A. Eglīša skatuves runas konkursa laureāti un dalībnieki no Madonas,
Vaiņodes, Liepājas, Dobeles, Bauskas, Aizputes;
- daudz apmeklētāju, jo pasākuma vietās piepulcējās klausītāji no iestādēm,
organizācijām, biedrībām, IU, privātpraksēm, skolām, interesenti, kuri ikdienā uz
bibliotēku nemaz neatnāk, šoreiz Dzejas dienas „gāja pie viņiem”;
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- sadarbība ar pašvaldībām, skolām, bibliotēkām, skatuves runas pedagogiem,
Vidzemes TV, laikrakstiem „Stars” un „Latvijas Avīze”, www.madona.lv,
www.dzejasdienas.lv , režisoru un rakstnieku Māri Druvu; Daci Reiniku – skatuves
runas konkursa „krustmāti”; Artūru Reiniku – komponistu, tekstu autoru, aranžētāju,
ansambļa „Tērvete" dalībnieku Dailes teātra aktieri Jāni Paukštello; Antoņinu
Ņenaševu – TV konkursa „Es varu būt premjerministrs" finālisti, Sabiedriski
politiskās jaunatnes kustības „Patrioti LV” valdes priekšsēdētāju;
- MNB krājuma papildināšana ar DVD materiāliem par autoru un fotogrāfiju
CD no A. Eglīša atceres pasākumiem, kurus gan jau izmantoja šajā gadā, gan varēs
izmantot arī turpmāk skolas un bibliotēkas kā izzinošus materiālus;
- veicināta interese par dzeju, radošumu, sevis izteikšanu, izgodājot mūsu
novada autoru A. Eglīti un viņa devumu, popularizējot Vidzemes kultūras vērtības
Latvijas jaunatnes vidū, labi vārdi par mūsu aktivitātēm aizvesti uz pārnovadiem
Latvijā, veicinot MNB un Madonas atpazīstamību, par ko liecina atsauksmes un raksti
reģionu laikrakstos, interneta vietnēs;
- 2001. gadā, kad iznāca “Savējo” grāmata, Andrejs Eglītis mums vēlēja: „Dodu
dievpalīgu Dzejas svētkos!- pašu darinātais nes līdzi mīlestību un lepnumu”. Šie
Dzejas svētki arī bija pašu darināti, tie mums izdevās.

Madonas novada bibliotēkas direktore

I. Saulīte

94

