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1. Reģiona, novada un bibliotēku darbības vispārīgs
raksturojums
Madonas novads ir trešais lielākais Latvijā. Kopējā novada platība ir 2160 km2.
Novadā iekļaujas 14 pagasti un 1 pilsēta. Uz 2013. gada 1.jūliju kopējais iedzīvotāju skaits
novadā bija 26698. Iedzīvotāju blīvums bija 12,4 cilvēki uz 1km2. Madonā- 8396
iedzīvotāji.
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.
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 izvietojumskādreizējie teritoriālo vienību centri, kuri laika gaitā pārvērtušies par mazākapdzīvotām
vietām, bet tur bibliotēkas ir vienīgās iestādes.
Notiek sadarbība ar 25 Madonas reģiona skolu bibliotēkām, tajā skaitā 19 Madonas
novada skolu bibliotēkām.
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2013. gadā izskatīšanai novada domē virzīti jautājumi:



Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētājam iesniegta informācija „Par
pašvaldīibas publisko bibliotēku tīklu Madonas novadā”.
Par atzinības izteikšanu Madonas novada bibliotēkas darbiniekiem.

Bibliotēkas darba prioritātes 2013. gadā:





Darbs vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā, reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju nodrošināšana. Tradicionālo bibliotēkas pakalpojumu, e- pakalpojumu
attīstīšana.
Madonas bibliotēkas- 90 gadu jubileja
Pagastu bibliotēku akreditācija.

Saskaņā ar BIS Alise datiem 2013. gadā Madonas novada bibliotēkā reģistrēti 2902
lietotāji jeb 34,6 % no pilsētas iedzīvotājim. Tas ir, par 178 mazāk salīdzinoši ar 2012.
gadu, t.sk. 921 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Lietotāju reģistrācija notiek katrā
struktūrvienībā- summējot- Madonas bibliotēkā lasa 2952 lietotāji.
Reģistrēti 73425 apmeklējumi (salīdzinoši ar 2012. gadu par 3239 vairāk). Fiziskais
apmeklējums – 53727 ( 2012. gadā- 55940), tajā skaitā- 16243 bērni un jaunieši līdz 18
gadiem. Palielinājies virtuālo apmeklējumu skaits-19698 (par 5452 vairāk). Dienas vidējais
apmeklējums- 216. Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 18.
Izsniegums 118919, salīdzinoši ar 2012. gadu palielinājies par 1038 vienībām.
Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju- 41. Krājuma apgrozība – 1,84. Dokumentu skaits uz
vienu lasītāju – 23. Sniegtas 7551 uzziņas, konsultācijas un individuālas apmācības, par
53 vairāk salīdzinoši ar 2012. gadu.

MNB Komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļas vadītāja K. Veita

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Madonas novada bibliotēka krājuma komplektēšanu veic saskaņā ar 2010. gadā
izstrādāto „Madonas novada bibliotēkas iespieddarbu un citu dokumentu krājuma
attīstības koncepcija’’ dokumentu turpmākajiem 5 gadiem.
Galvenie krājuma komplektēšanas mērķi:
 nodrošināt pieeju aktuāliem informācijas nesējiem ikvienam interesentam
 ar aktuālu, lietotājorientētas bibliotēkas statusam atbilstošu krājumu veicināt
ekonomisko un sociālo attīstību
 veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū
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Madonas novada bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes
2013. gadā :
abonements – jaunākā latviešu un cittautu daiļliteratūra, autoru - novadnieku
grāmatas, praktiska satura grāmatas (rokdarbi, kulinārija, amatniecība, dārzkopība),
tautas medicīna, literatūra psiholoģijā, pedagoģijā, ekonomikā, vēsturē, tiesībās,
menedžmentā, mārketingā.
uzziņu lasītava – jaunākā uzziņu literatūra dažādās zinātņu nozarēs, aktuālākais
vadībā, būvniecībā, ekonomikā, sociālā darba jautājumos, sabiedriskās attiecības,
praktiskās rokasgrāmatas kā sievietēm , tā vīriešiem, svešvalodu apguve pašmācības ceļā.
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 2098.00 Ls) no pašvaldības budžeta līdzekļiem tika piešķirti 7241.06
Ls, par kuriem iegādāti 1307 dokumenti.
Madonas novada dome šajā gadā atbalstīja 3 sava novada autoru darbus, iedalot 24
eksemplārus visām novada pašvaldību bibliotēkām. Ilze Indrāne „Divpadsmit logi’’, MNB
guva 2 eksemplārus par summu 7.16 Ls. Anita Skrjabe ‘’Akmensrite’’ MNB guva 2
eksemplārus par summu 7.40 Ls un Anete Karlsone ‘’Dziesmusvētki un tautiskā tērpa
attīstība Latvijā 19. Gadsimta beigās un 20. gadsimtā’’ no tā MNB 2 eksemplārus par
summu 10.42 Ls. Viskopā MNB saņēma 6 eksemplārus par summu 24.98 Ls.
2013. gadā kopējais pašvaldības finansējums Madonas novada bibliotēkai sastādīja
7266.04 Ls, kas ir par 1479.72 Ls vairāk kā iepriekšējā gadā.

Komplektēšanas avoti

1539; 42%

1313; 36%

Pašvaldības finansējums
Dāvinājumi
VKKF mērķprogrammas
Nozaudēto vietā
Seriālizdevumi

29; 1%

346; 9%

461; 12%

Iespieddarbus un citus dokumentus par pašvaldības budžeta līdzekļiem iegādājām
no Madonas grāmatu veikala „Latvijas grāmata” un „Zvaigzne ABC” (izmantojot apgāda
piedāvājumu akcijas „Bankrota cenas” ar ievērojamu cenu atlaidi). Grāmatu
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izplatītājfirmām Virja, IK un Avots PR, IK; Jānis Roze, SIA; Divpadsmit, SIA; Liels un mazs,
SIA; Lietišķās Apmācības Centrs; Biznesa Konsaltinga Grupa; Maka Kristīne.
Grāmatas
Audiovizuālie materiāli
Kartogrāfiskie materiāli
Seriālizdevumi
Kopā

2067
81
1
1539
3688

Jaunieguvumi
16%
Abonements

36%
48%

Lasitava
Bērnu lit. Nodaļa

Jaunieguvumi struktūrvienības
Komplektēšanas avoti

Abonements Lasītava

Bērnu lit.

Kopā

(eks.)

(eks.)

nod.(eks.

(eks.)

Pašvaldības finansējums 645

220

448

1313

Dāvinājumi

194

144

123

461

VKKF mērķprogrammas

196

76

74

346

Nozaudēto vietā

29

Seriālizdevumi
Kopā

1064

29
1382

157

1539

1822

802

3688

Tāpat kā iepriekš, iespieddarbu un citu. dokumentu krājuma veidošanai tika
piesaistīts papildus finansējums.
Papildus piesaistītie līdzekļi krājumam
2013

Projekti

Skaits

Summa

346

2118.27
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Grāmatu svētki

66

263.48

Dāvinājumi

395

1339.48

Nozaudēto vietā

29

53.50

Kopā

836

3774.73

Divpadsmitajos novadu Grāmatu svētkos 19. aprīlī, kuros piedalījās 18 reģiona
pašvaldību publiskās bibliotēkas, Madonas novada bibliotēka guva dāvanu kartes,
(sponsori: Zemkopības ministrija, Lattelecom, Reformu partija, LDZ Cargo, Latvijas
dzelzceļš, LDz ritošā sastāva reviss, Zvaigzne ABC, Nordik, Jumava, Avots) 140.00 Ls
vērtībā un pārējos dāvinājumus. Kopējais ieguvums šajā akcijā: 66 grāmatas par summu
385.70 Ls.
Svētkos tika saņemti dāvinājumi no LR Aizsardzības ministrijas, LR Veselības
ministrijas, literatūras pētnieka Pāvila Vasariņa, SIA „Drukātava”, Vesta-LK, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Bērnu fonda, Arvila Ašeradena, Jāņa
Lancera u.c.
Pasākuma grāmatu komercizstādē, kurā savu iespiedprodukciju piedāvāja dažādas
grāmatu izdevniecības un apgādi, uzreiz bija iespējams dāvanu kartes realizēt izdevniecībā
„Divpadsmit’’ un ‘’PIC’’. Pārējās grāmatas gada laikā iegādājamies Rīgā izdevniecībā
„Avots”, SIA „Jumava”, AS „Lauku Avīze” SIA „Nordik”, „Tapals” un „Zvaigzne ABC”
izdevējiem.
Gada laikā saņēmām dāvinājumus no Latvijas Bankas, Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā, Lauku bibliotēku atbalsta biedrības (I. Vaidere), Latgales Kultūras
centra, Latvijas Bērnu fonda, muzeja‘’Ēbreji Latvijā’’, Valsts Zemes dienesta, ABLV Banka.
Sadarbībā ar Francijas vēstniecību no Ineopole Formation, grāmatas par kulināriju,
rokdarbiem un daiļliteratūru.
MNB ik gadu lielākais pienesums ir dāvinājumi - grāmatas, seriālizdevumi,
audiovizuālie un informatīvie materiāli no LNB Bibliotēku attīstības institūta, Lauku
bibliotēku atbalsta biedrības, bibliotēkas lietotājiem, literāro darbu autoriem.
Tika apmeklēts LNB Brīvpieejas apmaiņas krājums, atlasot izdevumus MNB krājuma
papildināšanai (6 eks.).
Madonas novada bibliotēka izmantoja iespēju piedalīties un iesaistījās Valsts
Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā Kultūras projektā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori
bibliotēkās’’. Gūstot atbalstu projektam, Madonas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas
(23) saņēma 146 eksemplārus par summu 800.00 Ls. No tā Madonas novada bibliotēka
ieguva 73 vienības par summu 400.00 Ls. Projekta īstenošana ļāva izveidot atsevišķu
ceļojošu grāmatu kopu, kura paliks Madonas novada bibliotēkas krājumā, un to varēs
izmantot jebkura reģiona bibliotēka.
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Otrs projekts kurā MNB iesaistījās ir LNB rīkotie projekti: ‘’Latvijas Kultūras kanona
vērtību popularizēšana pašvaldības publiskajās bibliotēkās’’ un ‘’Nevalstisko organizāciju
atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana’’ saņemtas 52 vienības par summu
377.94, iekļaujot otros eksemplārus ceļojošajā grāmatu kopā
Madonas novada bibliotēkas iespieddarbu un citu dokumentu krājuma
raksturojošie rādītāji triju gadu laika dinamikā
Krājuma
apjoms

2011

2012. gads

2013. gads

Grāmatas

Ienācis
1914

Izslēgts
2172

Kopā
53840

Ienācis
1686

Izslēgts
1374

Seriālizd.

1609

1775

8411

1546

1409

Audioviz.

48

355

130

Elektr.dok.

4

85

85

562 85

Attēlizd.

1

1

1

Kartogr.do
k
Kopā:

2

2

1

63273

3688

3575

3947

62694

3362

2783

Kopā Ienācis
54152
2067

Izslēgts
1190

8548

1539

1124

485

81

4

Kopā
55029 +
8963 -

3
2318

64643

2013. gadā kopējais krājuma skaitliskais apjoms ir pieaudzis par 1370 vienībām.
Pirms trijiem gadiem (2010.-2012.) jaunieguvumu skaits bija mainīgs, tendence bija
kristies, bet tagad ir pa visam cita aina – sāk pieaugt . Salīdzinājumā ar 2012. gadu,
grāmatu saņemts par 381 eks. vairāk, seriālizdevumu – par 7 eks. mazāk (izjūtams
izdevumu tirgus cenu kāpums). Samazinājies audiovizuālo dokumentu krājums - par 49
vienībām. Latviešu valodā saņemti 92% , pārējās valodās (angļu, krievu, franču) – 284
eksemplāri iespieddarbu u. c. dokumentu.
Jauniegūto informācijas vienību skaits uz katru no 2902 Madonas novada
bibliotēkas lietotāju saglabājies iepriekšējā gada līmenī – 1,2
MNB dokumentu krājuma attiecība pret lietotāju kopskaitu – 22,2 (2012. gadā –
20,5).
Krājuma rekomplektēšana
Nodrošinot bibliotēkas lietotājiem pieejamā iespieddarbu un citu dokumentu
krājuma kvalitāti, tika izslēgtas 2318 fiziskās vienības dokumentu: 51% grāmatu un 49%
seriālizdevumu. No tiem - 78% nolietotu, 18% novecojušu pēc satura, 1% nozaudēto, 3%
neatgūstamo bibliotēkas lietotāju vainas dēļ un 48% nolietoto seriālizdevumu. Salīdzinot
ar 2012. gadu, norakstīts par 465 eksemplāriem mazāk. Latviešu valodā – 1791 eks. (77%),
pārējās valodās – 527 eks. (23% ) iespieddarbu.
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+

1%

Krājuma rekomplektēšana pa iemesliem
18%
3%
78%

nolietoti
neatgust
novec

Krājuma rekomplektēšana pa veidiem
1124; 48%

1194; 52%

gramatas
serializd

Abonements
Lasitava
Bērnu lit. Nodaļa
Kopā

824
1124
370
2318

Krājuma rekomplektēšana
16%

48%

36%

Abonements
Lasitava
Bērnu lit. Nodaļa

Madonas novada bibliotēkas iespieddarbu un citu dokumentu krājums tiek
sistemātiski un mērķtiecīgi atjaunots. Joprojām aktuāli ir audiovizuālie materiāli (mūzikas
skaņu ieraksti, klausāmgrāmatas, filmas (mākslas, dokumentālās), par kuriem ir ļoti liela
lietotāju interese. Tāpat, lasītājus saista grāmatas, kurām klāt pievienoti kompaktdiski,
piemēram, svešvalodu apguvē.
Joprojām jāpievērš uzmanība literatūras komplektēšanai tehniskajās zinātnēs,
trūkst literatūras auto uzbūvē un ekspluatācijā, metināšanas, ceļu tehnikas un
būvniecības, ēku apkures sistēmu jautājumos. Eksaktajās zinātnēs: medicīna, ķīmija, fizika,
bioloģija. Jāturpina komplektēt ceļvežus pa valstīm, studenti, ceļojošie un izceļojošie uz
ārzemēm darba meklējumos, interesējas par uzziņu izdevumiem angļu, vācu valodās.
Pieprasījums pēc konkrētas nozares izdevumiem ir atkarīgs ne vien no studiju
programmām augstskolās, bet arī no kursu vai apmācību piedāvājuma Nodarbinātības
Valsts aģentūras programmās (konditoreja, šūšana, valodas, grāmatvedība u.c.). Lasītāju
vidū ir lielāka interese par praktiskām lietām, ko var pagatavot pats mājas apstākļos,
dizains un interjers, daiļdārzniecība, rasēšana. Bērnu literatūras nodaļā savukārt par
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Latvijas faunu un floru, kā arī Latvijas vēsturi. Klausāmgrāmatas un filmas jaunākā skolas
vecuma bērniem.

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, kopā- 46 stundas nedēļā.
Lai bibliotēka būtu pieejamāka iedzīvotājiem kopš 2012. gada rudens bibliotēkas
darba laiks ceturtdienās tika pagarināts par stundu līdz 19.00, kopā 47 stundas nedēļā
bez pusdienu pārtraukuma.
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.
Vai Jūs zinājāt, ka bibliotēka ceturtdienās strādā no 10:00-19:00?
Jā, zināju
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

37.1
%
14.6
%
16.2
%
14.2
%
17.9
%

11
2 balsis
44
balsis
49
balsis
43
balsis
54
balsis

Pusgada laikā, veicot monitoringu, izzinot apmeklētāju viedokli, tika secināts, ka šo
stundu izmanto neliels skaits interneta lietotāji, tādēļ, sākoties dārzu sezonai, bibliotēka
atgriezās pie iepriekšejā darba laika.
2013. gadā izmaiņas bibliotēkas Lietošanas
pakalpojumu sadaļā sakarā ar pāreju uz Euro.

noteikumos

veiktas

maksas

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.
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Pārskata periodā bibliotēkas snieguma rādītāju dinamika notāda, ka bibliotēkas
lietotāju skaitam ir tendence samazināties, iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ;
apmeklējumu skaits palielinājies, bibliotēkas pakalpojumus izmantojot attālināti.
Izsniegums ir stabils.

Reģistrētie
lietotāji
t.sk. līdz 18
gadiem
Apmeklējums
t.sk. līdz 18
gadiem
Izsniegums
t.sk. līdz 18
gadiem

2005.

2006.

2007.

2008

2009.

2010

2011.

2012.

2013

2825

3070

2853

2787

3070

3200

3173

3080

2902

1256

1410

1275

1104

1378

970

1061

813

921

52887

55031

51029

52101

60573

68818

69604

70186

73425

20634

19557

19415

17224

20535

18894

17944

14246

16243

156025 152970 151952 156360 162972 150821 124432 117881 118919
46883

35791

37058

27568

40953

31753

34336

33068

23351

Uz 2012. gada 31. decembri, veicot apkalpoto iedzīvotāju procentuālo aprēķinu pēc
teritoriālā principa, apkalpoto iedzīvotāju procents ir 34,6%.
Lai racionāli izmantotu bibliotēkai piešķirtos finanšu resursus, veidotu aktīvu
krājumu un atbilstīgus pakalpojumus veikta klientu sastāva kategoriju analīze.
Bibliotēkas lietotāju sastāvs
Skolēni un studējošie
Kalpotāji un skolotāji
Ierēdņi
Strādnieki
Uzņēmēji un pašnodarb.
Pensionāri
Bezdarbnieki un
nestrādājošie
Mājsaimnieces
Zemnieki
Cilv ar īpašām vajadzībām
Iestādes
Kopā

2013
1248
577
17
270
51
269

2012
1451
522
16
281
35
272

2011
1541
567
15
254
26
258

342

356

369

40
10
46
32
2902

45
16
49
37
3080

42
24
46
31
3173
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Lasītāju sastāvs- 2013
Mājsaimnieces Zemnieki Cilv ar īpašām
Bezdarbnieki un
vajadzībām Iestādes
1%
0%
1%
nestrādājošie
2%
Pensionāri
Skolēni un
12%
9%
studējošie
Uzņēmēji un
43%
pašnodarb.
Kalpotāji un
2%
Strādnieki
Ierēdņi
skolotāji
9%
1%
20%

43% no Madonas bibliotēkas lietotājiem ir skolēni, studenti un mācību iestāžu
audzēkņi.
Skolēni, studenti un c. māc. iestāžu audzēkņi
2009

2010

2011

2012

2013

1.-4.kl

331

291

260

291

297

5.-9.kl

449

469

449

435

320

10.-12.kl

416

390

400

347

235

80

81

76

71

61

297

308

311

270

300

27

45

45

37

35

Pirmsskola
Sudenti
Vid.prof. māc iest.

500
400

2009

300

2010

200

2011

100

2012

0

2013
1.-4.kl

5.-9.kl

Sudenti
24%

10.-12.kl Pirmsskola Sudenti

Vid.prof. māc
iest.
3%

Vid.prof.
māc iest.

2013.gadā
1.-4.kl
24%

Pirmsskola
5%
10.-12.kl
19%

5.-9.kl
25%

Starp lasītājiem no pirmsskolas vecuma līdz studiju laikam visaktīvākie ir 5.-9. klašu
skolēni (25%); 24% ir 1.-4. klašu skolēni un arī studenti; 19% ir 10.-12. klašu skolēni.
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Otra lielākā klientu grupa ( 20%) 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.
Bibliotēkas izvietojums 2013. 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 izstrādāts savs Nolikums, kurš nosaka brīvu darbības
formu izvēli un noteiktu patstāvību.
Bibliotēkas pirmais stāvs ir pilnībā pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet
lasītavu piedāvājums šiem cilvēkiem tiek sniegts un pienests pirmajā stāvā.
2013. gada novitāte2013.gadā bibliotēkas rīcībā iegūti 4 briļļu pāri, kas paredzēti vājredzīgiem
cilvēkiem kā bezmaksas pakalpojumu tūlītējai, ērtai un efektīvai lietošanai uz vietas, brilles
aprīkotas ar + 2.5 dioptrijas lēcām, tās ir turamas rokā ar „kātiņu” (nelietojot - statīvā uz
klientam paredzētās darba virsmas). Brilles bibliotēkas rīcībā nodevuši mūsu novadnieki –
bērzaunieši - Edijs Lamberts, Lauma Lamberte un Miķelis Melderis, kuri sociālo projektu
konkursā „Open mind 2013", guvuši atbalstu projektam „Brilles ar augstu pievienoto
vērtību".

Abonementa vadītāja R. Krievāne

3.1. Abonementa piedāvājums
2013. gads aizvadīts Madonas novada bibliotēkas 90. gadu pastāvēšanas zīmē.
Gatavojoties šim notikumam, atlasot materiālus izstādei, uzskatāmi varēja redzēt
bibliotēkas attīstību un izaugsmi. Pēc vēstures ziņām, no vietas ar 505 grāmatām, kuras
Biržu skolotāju arodbiedrība saņēma no Kultūras Fonda, mūsdienās bibliotēka kļuvusi par
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sabiedrībai atvērtu, modernu kultūras un informācijas centru, vietu, kur pilnveidoties,
mācīties, saturīgi pavadīt brīvo laiku. Bibliotekārs šodien ir tas, kurš ne tikai izsniedz un
saņem grāmatas vai žurnālus, bet vispusīgi palīdz orientēties plašajā piedāvājumā, palīdz
apgūt datoru un internetu gados vecākiem cilvēkiem, organizē vietējās sabiedrības
kultūras dzīvi. Pilda arī sociālā darba funkcijas.
Krājuma komplektēšana, organizācija un izmantošana. Tas ir sistemātisks,
regulārs darbs veidot kvalitatīvu, daudzpusīgu, lietotāju pieprasījumam atbilstošu
krājumu. Nodrošinām krājumu skolu, augstskolu un jebkura lasītāja mūžizglītības saturam
vajadzīgos izdevumus. Fonda saturiskā kvalitāte ir laba. Bibliotēka ir tā vieta, kur gadu
garumā esam krājuši, vērtējuši, analizējuši lasītāju pieprasījumus. Pēc tabulas redzams, ka
ar katru gadu palielinās ienākošo eksemplāru skaits, krājuma apgrozība ir pagājušā gada
līmenī.
Krājums
Ienākuši
eksemplāri
Summa Ls
Izslēgti eksemplāri
Summa Ls
Kopā eksemplāri
Summa Ls
Krājuma apgrozība

2011. gads

2012. gads

803
3433.40

978
4881.71

2013. gads
1064
5921.04

1684
1529.40
33756
46249.18
1.02

1061
1136.23
33668
49874.83
1.04

824
960.37
33913
54835.24
1.04

Ir nokomplektēts mūsdienu prasībām atbilstošs oriģinālliteratūras krājums. 1013.
gadā vidēji no visiem saņemtajiem daiļliteratūras iespieddarbiem, viena trešdaļa bija
latviešu oriģinālliteratūra. Un arī kopumā no abonementa daiļliteratūras krājuma vienu
trešo daļu sastāda latviešu oriģinālliteratūra. Tas ir labs krājuma kvalitātes rādītājs.
Nenoliedzami daudz iznāk arī tulkotā daiļliteratūra, ko arī iegādājamies. Brīvā laika
pavadīšanai, atslodzei no ikdienas lasītājs izvēlās grāmatu apgādu Kontinents, Zvaigzne
ABC, Lauku Avīze, Atēna u.c. iespieddarbus. Pieprasīti un lasīti ir dažādu nozaru, tematu
izdevumi. Psiholoģija un ētika, pedagoģija, ekonomika un citas sabiedriskās zinātnes,
mārketings, menedžments, medicīna, praktiska satura grāmatas - ēst gatavošanas
prasmes, rokdarbi, ir tās nozares, kur ir lielākais pieprasījums.
Gada nogalē vērtējam lasītākās grāmatas, piedalījāmies konkursā Lielā lasītāju balva.
Kategorijā Oriģinālproza lasītākās bija: Gailīte A.S. Neredzamo važu gūstā. Bauere I. Ādama
gredzens. Rūmnieks V. Viestura zobens. Lanss Ē. Vai mēs tiksimies vēlreiz. Indrāne I.
Divpadsmit logi. Oriģināldzeja: Avotiņa D. Tikšanās. Līce A. Šovakar. Man nav izvēles – es
dzirdu tavu balsi. Kategorijā Dokumentālā un zinātniski populārā oriģinālliteratūra
nepārprotama favorīte bija Madonas novadnieka Arta Kumsāra Stipruma grāmata. Tajā
daudz ar novadpētniecību saistītu materiālu, to lasīja aizvadītajā gadā, lasa arī šobrīd.
Tulkotā daiļliteratūra: Linka Š. Otrs bērns. Ārnstede S. Nepakļāvīgā. Valdena L. Pēdējā mao
noslēpums. Tulkotā dokumentālā literatūra: Kampuša N. 3096 dienas. Suvorovs V.
Atbrīvotājs. Bērpo T. Debesis ir.
Jaunu grāmatu un citu iespieddarbu iegādi pamatā nodrošina Madonas novada
pašvaldība. Lepojamies ar novadnieces Anetes Karlsones lielo pētījumu, kurš ir rezultējies
grāmatā Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā.
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Projekti ir vērā ņemams krājuma papildināšanas veids. Paldies bibliotēkas direktorei.
Tā nozīmīgs Madonas novada bibliotēkas krājuma papildinājums gada beigās bija projekta
Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās, kuru finansē Latvijas Kultūrkapitāla fonds,
ietvaros saņemtās grāmatas. Esam ļoti gandarīti, saņemot tik daudzveidīgus, kvalitatīvus
latviešu oriģinālliteratūras izdevumus. Tādu autoru grāmatas, kā Bauere I. Marta, mana
Andromeda, Blaua L. Dzīves stāsti, Judina D. Dīvainais Līgovakars, Kota L. Mana turku
kafija, Miķelsone L. Vai nāks Tava valstība, Ziedonis I. Leišmalīte u.c. joprojām arī šobrīd ir
lasītāko grāmatu skaitā.
Lasītājus saista aizraujoši stāsti, kur meistarīgi savijas darbība mūsdienās un senie
notikumi (I. Bauere), Austrumu kultūras, tradīciju atspoguļojums (L. Kota). Ojāra Vācieša
laiks bibliotēkā, ar tādu moto Madonas 1. vidusskolas dažādu vecumu skolēni klausījās,
paši lasīja dzejas rindas, klausījās dzejnieka balss ierakstus ( O. Vācietis. Tālums starp balto
un balto ).
Projektā saņņemti 58 eksemplāri par summu Ls 314.20.
Projekta „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana Latvijas publiskajās
bibliotēkās” ietvaros krājums papildināts ar mūsu klasiķu Jāņa Jaunsudrabiņa, Kārļa
Skalbes, Imanta Ziedoņa darbiem. Projekts „Nevalstisko organizāciju atbalsts un
sabiedrības integrācijas politikas īstenošana” nodrošināja ar tādām vērtīgām grāmatām kā
Valda Rūmnieka , Andreja Miglas. Trīs zvaigznes. Noras Ikstenas. Dievmātes draudzene. Arī
šīs grāmatas joprojām ir lasītāko vidū.

Nav mazsvarīgi arī saņemtie dāvinājumi no iedzīvotājiem. Dāvinātāji tiek mudināti
atdāvināt bibliotēkai vērtīgas, pieprasītas un labā stāvoklī saglabājušās grāmatas. Labākos,
vērtīgākos izdevumus izmantojam krājuma nolietoto grāmatu nomaiņai. Diemžēl daudz ir
arī vecu, saplēstu, saturā novecojušu grāmatu, kuras nododam makulatūrā. Iesaistījāmies
Līgatnes papīrfabrikas rīkotajā akcijā vākt makulatūru, pretī saņemot papīru.
Saņemto izdevumu sadalījums pēc piegādes avotiem
Piegādes veids
Pašvaldības līdzekļi
No projektiem
Dāvinājumi
Nozaudēto vietā
Kopā

Eksemplāri
645
196
194
29
1064

Summa Ls
4026.60
1231.87
609.07
53.49
5921.04

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. Krājumu papildinām ar studentiem nepieciešamo
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literatūru. Komplektēšanā izmantojam literatūras sarakstus, pēc kuriem studējošie
pieprasa grāmatas. 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.
Strādājot pie krājuma popularizēšanas, gada nogalē izveidojām plauktu, kur aicinājām
lasītājus nolikt tās grāmatas, kuras viņi vērtē kā labas un ieteica izlasīt arī citiem.
Informācijas statīva lapās ir šķirtnis ar lasītāko grāmatu TOP 10. (Gada beigās lasītākās
grāmatas).

LASĪTĀKĀS GRĀMATAS
Bauere Inguna. Marta, mana Andromeda
Bauere Inguna. Piedod, Karolīne!
Kota Laima. Mana turku kafija
Lapsa Lato. Trīspadsmit Amerikas
Rūmnieks Valdis. Trīs zvaigznes
Svīre Māra. … un neuzzinās neviens
Ziņģīte Inese. Speķītim nav ne vainas
Adlers-Olsens Jusi. Vēstule pudelē
Brauns Dens. Inferno
Linka Šarlote. Vētru laiks
Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. Mūsdienu pārbagātajā informācijas
piedāvājumā svarīgi ir saprast un atrast lasītāja interesēm atbilstošo, nepieciešamo
informāciju. Nodrošināt bibliotēkas lietotāju ar kvalitatīvu, daudzpusīgu pakalpojumu ir
šodienas mērķis, uzdevums un pienākums. 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
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-

lietotāju reģistrācija
bibliotēkas vienotā lasītāja karte
lasītāju apkalpošana mājās, Madonas pansionātā
lasītāju vietas pie galda (4), pie elektroniskā kataloga (1), pie apkalpošanas letes
(2), lasīšanas vieta lietotājiem ar redzes traucējumiem (1)
brilles (1)
pasākumi
kopēšanas pakalpojumi
Galvenie darba rādītāji
2011. gads

Lasītāji
Apmeklējums
Vidējais
apmeklējums
Izsniegums

2012. gads

2013. gads

1799
14013
7,7

1755
13445
7,6

1711
13206
7,7

Salīdz. ar
iepriekšējo gadu
+ vai –
- 44
- 239
+ 0,1

34611

34118

33945

-173

Tabulā redzams, ka, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, rādītāji ir samazinājušies,
nedaudz pieaudzis vidējais apmeklējums. To skaidroju, ka iedzīvotāju skaits Madonas
pilsētā, novadā, reģionā joprojām samazinās, vietējā ekonomiskā situācija būtiski
mainījusies nav. Tāpat kā visā valstī, arī mūsu reģionā joprojām aktuāla ir problēma, ka
iedzīvotāji 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.
No 2902 Madonas novada bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem, abonementā lasīja
1711. 2013. gadā katrs reģistrētais bibliotēkas lietotājs abonementu vidēji apmeklējis 7,7
reizes. Analizējot pēc kategorijām, redzams, ka lielākais ir jauniešu - skolēnu un studentu
skaits 481, seko kalpotāji 475, pārējās skaitliski mazākas.
21

12

251

7

Bezdarbnieki

230
133

170

37

Cilv.ar īp.vaj.
10
29

237

7

Skolēni

63 29

Ierēdņi
Iestādes

475

Kalpotāji
Mājsaimniece

Daudz runāts, diskutēts par to, ka bērni un jaunieši lasa maz. Mēs priecājamies,
novērtējam jauniešu prasmes ar jaunajām tehnoloģijām, taču tas līdzi nes arī negatīvas
sekas. Daļai lietotāju visu ātri atrast interneta vidē ir vieglāk un aizraujošāk, nekā meklēt
un lasīt grāmatu. Internets konkurē ar grāmatām. Kā ieinteresēt, audzināt jauniešus
informācijas sabiedrībā lasīt arī drukāto vārdu.
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Pēc skolu literatūras skolotāju teiktā, šodien mācību stundu vielas apguvē daudz kas
atkarīgs no skolotāja individuālās pieejas. Skolotāji prasa skolēniem lasīt ieteicamo
literatūru. Un skolēni tad nāk uz bibliotēku un lasa A. Bela Būri, G. Janovska Sola, Raiņa
lugas, A. Kamī Svešinieks un citus darbus. Bet bieži skolēniem pietiek ar atrasto informāciju
internetā un daudzi pabeidz skolu, neizlasot nevienu grāmatu. Vai tas ir labi vai slikti, grūti
tā viennozīmīgi pateikt. Protams tas ir slikti nelasīt, zūd prasmes izteikties, tiešā veidā
komunicēt vienam ar otru. Visu nepieciešamo ātri atrast internetā, prasme rīkoties ar
mūsdienu tehnoloģijām ir otra puse. Un ja tas ir pietiekami vielas vispārējai apguvei, var
arī tā.
Lasa studenti gan pilna laika, gan tie, kuri strādā un mācās. Augstskolu mācību
literatūras krājums pamatā ir tas, kurš nodrošina pieprasījumu pēc mācību literatūras.
Studenti, kuri studē Rīgā un citās pilsētās ir apmierināti ar mūsu bibliotēkas piedāvājumu.
Madonas augstākās izglītības centrs piesaistot augstskolu programmas, kuras reģionam ir
nepieciešamas, nodrošina augstāko izglītību iegūt tuvāk dzīves vietai, kas nav mazsvarīgi.
Ja vairāk kā puse bibliotēkas lietotāju lasa grāmatas, liecina, ka grāmata kā tradicionāla
vērtība ir un tāda būs arī turpmāk. Lasīt grāmatu ir daudz personīgāk saprast, izjust lasīto,
nekā to darot elektroniskajā vidē. Grāmatu lasīšana lielai daļai cilvēku ir kultūras dzīves
neatņemama sastāvdaļa. Mūžizglītības jēdziens arvien noturīgāk ieņem savu vietu ikdienas
gaitās. Nepieciešamība mācīties, pilnveidot savu kvalifikāciju, vienkārši saturīgi pavadīt
brīvo laiku ir tas, kas mudina nākt uz bibliotēku.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs organizē lasīšanas
veicināšanas programmu „Bērnu žūrija”. Divus gadus arī pieaugušie iesaistījās „Vecāku
žūrijā”, lasīja grāmatas un tās vērtēja.
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 3.
Iespējams, ka Madonas novada bibliotēkās piedāvāto pakalpojumu pieejamības
klāstā izmantot brilles, ir šāds vienīgais piedāvājums valstī. Ar projekta „Brilles ar augstu
pievienoto vērtību” palīdzību, cilvēkiem, kuriem ir redzes problēmas, bet brilles
aizmirsušās mājās, tagad ir iespēja lasīt, jo bibliotēka piedāvā pakalpojumu- lietot brilles.
Lai iesaistītu iedzīvotājus par lasītājiem, esam uzrunājuši ģimenes locekļus. Oktobrī
un novembrī izlikām informāciju par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem pilsētas
domes ēkā, skolās, pirmskolas izglītības iestādēs un citās informācijas vietās pilsētā.
Abonements ir iekārtots tā, lai apmeklētāji te justos labi un ērti. Normatīviem
atbilstoša pieeja pie plauktiem, iespēja iekļūt ar ratiņkrēslu un bērnu ratiņiem. Cilvēkiem
ar redzes problēmām ir pieejama tekstu palielinošā lupa. 6. vietas (krēsli) lasītājiem ir pie
galda, kur var apsēsties un izskatīt izvēlētās grāmatas, izlemt, vai visas grāmatas jāņem uz
mājām un pie apkalpošanas letes. Viena vieta pie elektroniskā kataloga.
Katru gadu tiek domāts un strādāts pie apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas.
Aizvadītajā gadā tika iegādāts čeku printeris. Tagad lasītājs saņem izdrukātu čeku, kur
redzams grāmatu skaits, atdošanas termiņš.
Diemžēl joprojām ir daļa lasītāju, kuri bezatbildīgi izturas pret bibliotēkas grāmatām.
Neievēro atdošanas termiņu. Viņiem zvanam, rakstam atgādinājumus elektroniski, arī pa
pastu, pilsētā parādniekiem pastkastītēs likām atgādinājumus par neatdotajām grāmatām.
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Rīkojam akcijas ar lūgumu atnest bibliotēkas grāmatas, par to neiekasējot kavējuma
naudu.
Galvenais uzziņu un informācijas darba uzdevums – nodrošināt bibliotēkas
lietotājiem informācijas pieejamību. Profesionāli bibliotekārie speciālisti palīdz lasītājiem
orientēties plašajā informācijas klāstā. Uzziņu, informācijas darbs balstās uz dažādu
datubāzu, interneta resursu un iespiesto informācijas avotu izmantošanu. 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. Daļa, parasti tie ir skolēni, studenti,
kuri paši elektroniskajā katalogā sameklē vajadzīgo. Tomēr jāatzīst, ka lietotāji katalogu
izmanto maz. Visbiežāk kā iegūt ziņas par vēlamās grāmatas pieejamību, ir vēršanās pie
bibliotekāra. Palīdzam, konsultējam, sniedzam uzziņas arī reģiona pašvaldību un skolu
bibliotekāriem. Sniegtas 2482 uzziņas un konsultācijas.
Teiciens „visu var atrast internetā” ne vienmēr darbojas, pamatvērtība ir un paliek
grāmata, par to liecina arī starpbibliotēku abonementa izmantojamība 2013.gadā.
Kopskaitā saņemti un izsniegti 911 dokumenti , t., sk. saņemti no 20 bibliotēkām 95
iespieddarbi, nosūtīti 27 bibliotēkām 816 iespieddarbi. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem , šogad mazāk izmantojām NB krājumus , tikai 13 vienības, tas tāpēc, ka bibliotēkā
2009.gadā projekta rezultātā tika izveidots AML fonds un bibliotēkas krājums tika
papildināts ar tik nepieciešamām grāmatām pedagoģijā , menedžmentā, psiholoģijā,
kopskaitā ar 2244 iespieddarbiem. AML krājuma apgrozība pagājušajā gadā bija 1,9.
Ilggadēji bibliotēkas lietotāji ir pieraduši pie kvalitatīva un daudzveidīga krājuma, bet no
jauna reģistrētos lietotājus piedāvājums pārsteidz un sajūsmina (skat. lasītāju atsauksmes
). Protams, mūsdienu tehnoloģijas saīsina laiku informācijas meklēšanā un saņemšanā, bet
svarīga ir kolēģu atsaucība un lietotāju vajadzību izpratne, kas arī nodrošina gandrīz
tūlītēju pakalpojumu izpildi. Liels prieks bija Vācijā dzīvojošai lasītājai par NB grāmatu
”Latvju dainas - Latvian folksongs”, kurai īsu brīdi ciemojoties Latvijā izdevās atrast tieši
šajā izdevumā vedību dainas vācu valodā, lai Vācijā izdzīvotu šos līksmākos godus cilvēka
dzīvē. Dubultprieku piedzīvoja arī studentes dvīnes par vienlaicīgi saņemtajiem 2
eksemplāriem Stenders G.F. Dzeja (Kalsnavas b-ka un Barkavas pamatskola). Pārsteigums
bija arī lasītājam, kurš varēja saņemt no Kraukļu b-kas viņa bērnības grāmatu , nu jau par
retumu kļuvusi Vāczemnieka L. „Līvsalas zēni” , lai tagad to lasītu mazdēls. Grāmatas
tāpēc arī ir, lai tās lasītu un mums tās jāatrod, „jāizceļ”, lasītāji ir pateicīgi un mēs jūtamies
noderīgi. Madonas reģiona bibliotēkas (17 no Madonas novada) aktīvi iesaistās SBA
darbā, reizēm pat savās brīvdienās apmeklē Madonas bibliotēku, lai nodrošinātu savu
lasītāju ar nepieciešamo informāciju. Ja lasītāju pieprasījumi nav steidzīgi, tad kolēģi
izmanto semināra dienas, lai izpildītu pasūtījumus. Pieprasījumi ir ļoti dažādi ,visvairāk
tiek pieprasīta nozaru literatūra (tehniskā, māksla –Aronas, pedagoģiskā- Ērgļu,
psiholoģija, ekonomika - Lubānas , vēsture - Biksēres b-kas) kā arī daiļliteratūra, jo
pagasta bibliotēkas nevar iegādāties visas jaunākās grāmatas. Vairākas bibliotēkās
(Stalīdzānu, Mētrienas, Praulienas, Lubānas, Vestienas, Dzelzavas 1.) ir pieprasījums pēc
literatūras krievu valodā.
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Madonas bibliotēkas krājuma izmantojamība Madonas reģionā.
10

Ērgļu novads

67
107

13

Cesvaines
novads
Lubānas novads

714
Varakļānu
novads

Pagājušais gads bija Madonas novada bibliotēkas 90. gadu jubilejas gads. Izstādes,
prezentācijas, koku stādīšana bibliotēkas ēkas pagalmā, tikšanās ar rakstniekiem,
brīnišķīgs noslēguma koncerts raksturoja jubilejas gada pasākumus. Dažādo aktivitāšu
ietvaros tika sveikti bibliotēkas lasītāji – vienaudži. Ar apciemojumu mājās un pasniedzot
ziedus sveicām šos cienījamā vecuma cilvēkus.

Atraktīvā, mazliet nenopietnā veidā tika prezentētas abonementa iespējas un
piedāvājums. Katram slaidam tika piemeklēta mūzika ar atbilstošu pašu sacerētu tekstu.
Ieskats dažos slaidos.
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Tradicionālā Bibliotēku nedēļa abonementā iezīmējās ar divām lielām izstādēm. „Tik
dažādā grāmata” bija skatāmas vārda tiešā nozīmē tik ļoti dažādas grāmatas gan pēc
formas, lieluma, noformējuma, ilustrācijām. Otra vērienīga izstāde bija grāmatas
ar autora ierakstu, izliktas 60 grāmatas.

Tik dažādā grāmata

Grāmatu dāvinājumi ar autogrāfiem

Liela diena grāmatai. Tā var raksturot ikgadējos Grāmatu svētkus. Programmā bija gan
diskusijas ar politiķiem, gan tikšanās ar autoriem. Sirsnīga saruna par cilvēkiem, dzīvi un
notikumiem raisījās ar Māru Jakubovsku/Mairitu Madonas pansionātā. Par cik autore pati
ir strādājusi sociālajā darbā, dzīve pansionātos viņai nav sveša un stāstījums, saruna patiesi
izvērtās ļoti emocionāla.
„Speķītim nav ne vainas jeb atziņas veselīgai dzīvei” par šo grāmatu un šobrīd aktuālo
tēmu veselīgs dzīves veids pulcēja daudz interesentu tikšanās reizē ar Inesi Ziņģīti.

Ne mazāk interesanta, aizraujoša tikšanās skolēniem bija ar Māras Jakubovskas
grāmatas varoņiem diviem kaķēniem Reno un Javu. Var tikai priecāties, ka jaunāko klašu
skolēni bija lasījuši šo grāmatu un daudz jautāja, stāstīja arī par saviem mīluļiem.
Pārskata gadā abonementā iekārtotas 67 izstādes. Tradicionāli tās izliktas rakstniekiem,
dzejniekiem, kultūras un sabiedriskiem, kuru vārds saistās ar Madonas reģionu. Grāmatu
un citu novadpētniecības materiālu izstāde aktrisei Olgai Dreģei. Dzejas dienās izlikta 25.
dzejnieku darbu plaša izstāde Mūsu dzejnieki – novadnieki. Citiem Latvijā un pasaulē
ievērojamiem rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem. Pieminēšu dažas no tām. Mārtiņam
Zīvertam 110, Leonīdam Breikšam 105, Jāzepam Vītolam 150, Ojāram Vācietim 80,
Gabrielam Garsijam Markesam 85, Ēriham Marijai Remarkam 115 un citas. Dažādas
tematiskās izstādes: martā Plāno ceļojumu jau šobrīd, Latvijas literatūras gada balvas
nominētās grāmatas, mūža balva rakstniekam Albertam Belam, grāmatu mākslas konkursa
„Zelta ābele” nominētās grāmatas, Latvijas Tautas frontei 25 un citas. Dalies savā
lasītpriekā, ar tādu aicinājumu uzrunājām lasītājus, lai iesaka izlasīt citiem savu mīļāko vai
pēdējā laikā atradumu literatūrā un grāmatas izvietojām izstādē.
Ar piemiņas izstādi In memoriam atcerējāmies mūžībā aizsauktos: Skaidrīti Kaldupi,
Imantu Ziedoni, Imantu Auziņu, Vladimiru Kaijaku.
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Fragmenti no izstādēm Latvijas Tautas Frontei 25 un
mūsu domas

Uz tevi, Latvija, iet visas

Mūsu dzejnieki - novadnieki
Piedalījāmies LNB rīkotajā akcijā Īpaša grāmata īpašā vietā, kur katrs varēja dāvināt
grāmatas Tautas grāmatu plauktam. Paldies visiem, kuri atsaucās uz šo aicinājumu.
Par pieredzēto un iespaidiem zaļajā salā Īrijā pasākumā Madonas pansionātā dalījās un
brīnišķīgi stāstīja Sarmīte Radiņa.
Jau vairākus gadus aktīvi iekļaujamies Muzeju nakts pasākumos. Apmeklētāji iesaistījās
dziesmu spēlē „Šalc zaļais mežs”, kur pēc dažām akordeona taktīm, LKA studenta vadībā,
vajadzēja uzsākt dziesmu. Repertuārā dabas tēma. Balvā - zaļā tēja. Uzmanību piesaistīja
krāšņā zaļā izstāde. Aizraujoši bija bērniem kopā ar vecākiem vēlā vakara stundā lasīt
Imanta Ziedoņa Zaļo pasaku.

Izstāde Zaļai iedvesmai
mazi

Imanta Ziedoņa Zaļo pasaku lasīja gan lieli, gan

Zaļajā punktā varēja nodot makulatūru un lietotās baterijas
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Jaunākās periodikas lasītavas , SIPP vad. L. Veckalniņa

3.2. Jaunākās periodikas lasītavas piedāvājums

Jaunākās periodikas lasītavas galvenais darba uzdevums ir nodrošināt bibliotēkas
lietotājiem visaptverošu informācijas pieejamību. Jaunākās periodikas lasītavas darbs
iekļaujas izglītības, tālākizglītības un mūžizglītības procesos, ko veic mūsu bibliotēka.

Lasītava atrodas ēkas pirmajā stāvā, ir 8 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.
Ikviens cilvēks, neatkarīgi no fiziskās veselības, var iekļūt lasītavā un brīvi pa to
pārvietoties. Lasītavu apmeklē cilvēki ar īpašām vajadzībām, jo viss nepieciešamais viņu
ērtībām ir nodrošināts. Arī māmiņas ar bērnu ratiņiem var ērti iekārtot savu bērnu blakus
un izmantot datoru vai lasīt.
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 pēdējais iznākušais žurnāla numurs un pēdējā mēneša laikraksti.
Novērojot lasītāju intereses, var secināt, ka no avīzēm vislasītākās ir „Stars” un
„Latvijas Avīze”. Joprojām populārākie žurnāli ir “Ieva”, „Ievas māja „Ievas stāsti”,
„Praktiskais Latvietis”, „Mistērija”, „IR”. Gados vecāki cilvēki priekšroku dodot
iespiestajiem materiāliem, nelabprāt lasa laikrakstus elektroniskā formā.
Lietotājiem pieejami bezmaksas interneta pakalpojumi, kā arī WiFi. Bibliotēkas
lietotāji labprāt ar saviem datoriem strādā Jaunākās periodikas lasītavā. Šis pakalpojums
nodrošina plašākām sabiedrības grupām iespējas piekļūt internetam.
Jaunākās periodikas lasītavas lietotāji galvenokārt ir Madonas iedzīvotāji, bet bieži te
iegriežas cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ uzturas pilsētā vairākas stundas vai dienas. 2013.
gadā Jaunākās periodikas lasītavā reģistrēts 331 lietotājs, no kuriem 200 bibliotēkas
pakalpojumus uzsāka izmantot Jaunākās periodikas lasītavā.

23

Gads
2013
2012
2011

Galvenie rādītāji
Lietotāji
Apmeklējumi
331
6679
334
6970
261
7349

Izsniegums
39170
39240
39200

Izmantojot vienoto lasītāju karti, vairums lasītāju apmeklē visas bibliotēkā pieejamās
struktūrvienības un izmato to sniegtos pakalpojumus. Lietotāju skaits samazinās, jo
samazinās iedzīvotāju skaits gan pilsētā, gan reģionā. Lielu lasītāju skaitu sastāda sociāli
vismazāk aizsargātā iedzīvotāju daļa pensionāri un bezdarbnieki. Apmeklējumu skaits un
izsniegums ir stabils, jo liela daļa lasītāju lasītavu apmeklē regulāri, pat katru dienu.
Tika sniegtas individuālas konsultācijas pamatprasmju apgūšanā darbam ar datoru
un internetu, e-komercijas pakalpojumu izmantošanā. Īpaši tiek pievērsta uzmanība
apmācībai cilvēkiem vecumā virs 60 gadiem. Pieprasītākie temati ir reģistrēšanās e-pasta
izmantošanai, internetbankas lietošana, rēķinu apmaksa, biļešu iegāde, fotogrāfiju
saglabāšana.
Lasītavu apmeklē skolēni un studenti, kas prasmīgi izmanto interneta iespējas.
Konkrētu informāciju par dažādiem tematiem, skolēni meklē zinātniskajiem darbiem un
referātiem, īpaši projektu nedēļā. Arī nepilna laika studenti ir viena no lietotāju grupām,
kas regulāri apmeklē Jaunākās periodikas lasītavu. Gados vecāki bibliotēkas apmeklētāji
lūdz palīdzību dažādu pieteikumu, sludinājumu rakstīšanai datu saglabāšanai un
izdrukāšanai.
Nopietna problēma ir cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas, kuri nāk uz bibliotēku
sasildīties, viņi pārskata jaunāko presi, nav pamata viņus izraidīt, bet viņu klātbūtne ar
smakojošu apģērbu rada diskomfortu pārējiem lasītajiem. Pret šiem apmeklētājiem
izturamies ar iecietību un līdzjūtību.
2013.gadā sniegtas 595 uzziņas. Uzziņu informācijas darbs balstās uz dažādu
datubāzu, interneta resursu un iespiesto informācijas avotu izmantošanu. Regulāri tiek
sniegtas uzziņas gan uz vietas lasītavā, gan pa telefonu un rakstiski elektroniskā formā.
Uzziņu sniegšanā tiek izmantota Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskā kopkataloga
analītiskas datu bāze, tāpat izmantojam Letonikas un Lursoft datu bāzi ”Laikrakstu
bibliotēka”. Tiek izmantoti arī citi interneta meklētāji, ko bibliotēkas lietotāji prot lietot kā
mūsdienīgu un ērtu līdzekli informācijas gūšanai.
Regulāri tiek papildināta informācijas sistēmas ALISE Novadpētniecības datubāze.
Tiek veidoti analītiskie apraksti no laikraksta „Stars”. 2013. gadā izveidoti 1506 ieraksti,
kuri nosūtīti Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta Nacionālās analītikas nodaļai.
Novadpētniecības datubāzē ir 24285 ieraksti. 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.
Novadpētniecības uzziņu darbā tiek izmantota Latvijas Nacionālās bibliotēkas Analītikas
datubāze, kā arī Digitālā bibliotēka - www.periodika.lv un www.zudusilatvija. Konsultācijas
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novadpētniecību jautājumos tiek sniegtas gan uz vietas, gan tiek atbildēts uz e-pasta
vēstulēm.
ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītāja D. Lapiņa

3.3. Eiropas Savienības informācijas un uzziņu lasītavas
piedāvājums

Eiropas Savienības informācijas un uzziņu lasītava ir Madonas novada bibliotēkas
struktūrvienība, kuras galvenā funkcijas ir sniegt uzziņas un konsultācijas par dažādām
zinātņu nozarēm un apmeklētājus interesējošajiem jautājumiem, t.sk., par
novadpētniecību, bibliotēkā pieejamām datu bāzēm, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm,
ES darbību un informācijas meklēšanas iespējām internetā.
Eiropas Savienības informācijas un uzziņu lasītavas darbinieču pienākumos ietilpst
ne vien darbs ar lasītājiem, bet arī literāri tematisko pasākumu, semināru organizēšana,
tematisko un mākslas izstāžu iekārtošana, bibliotekāro stundu organizēšana un vadīšana,
lietotāju apmācības darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) un
bibliotēkas abonētajām datu bāzēm, kā arī citiem informācijas avotiem internetā.
Eiropas Savienības informācijas un uzziņu lasītavas krājums
Preses pasūtīšanas iespējas
2013.gadam abonēts 71 periodisko izdevumu nosaukums, no tiem 60 žurnāli.
Abonēšana veikta izmantojot gan izdevniecību īpašos piedāvājumus, e-kiosks.lv iespējas,
gan arī Latvijas Pasta elektronisko abonēšanas sistēmu.
26 periodisko izdevumu nosaukumi saņemti dāvinājumā gan no bibliotēkas
apmeklētājiem, gan arī no LNB Bibliotēku attīstības institūta.
BIS ALISE izsnieguma dati (skat. tabulu Nr.1) liecina, ka pieprasītākie ir izklaidējošā
un populārzinātniskā satura žurnāli, savukārt nozaru žurnāli ir mazāk pieprasīti, īpaši tie,
kas paredzēti šauram interesentu lokam - Latvju Teksti, Putni Dabā, Teātra Vēstnesis,
Studija, Mūzikas Saule, Kino Raksti. Tiesa gan šie periodiskie izdevumi tiek izdoti 2-4 reizes
gadā un lasītājus sasniedz ar nokavēšanos – visi iepriekš minētie žurnāli tiek piegādāti no
LNB Bibliotēku attīstības institūta.
Periodisko izdevumu elektroniskais izsniegums BIS ALISE 2013.gadā
Periodiskā izdevuma nosaukums
Izsniegums
Privatā Dzīve
402
Zintnieks
316
Māja
312
Ieva
286
Praktiskais Latvietis
276
25

Ievas Stāsti
Citādā Pasaule
Leģendas
Ilustrētā Pasaules Vēsture
Ir
Patiesā Dzīve
Veselība
Ievas Veselība
Sestdiena
Mūsmājas
Una
Ievas Māja
Ilustrētā Zinātne

232
228
218
215
214
188
179
173
165
162
149
145
139

Mājas Viesis
Santa
Klubs
Geo
Saimniece un speciālizdevumi
Mans Mazais
Dienas Ēdieni
36,6 C
Mistērija
Dārza Pasaule
Cosmopolitan
Shape
Искатель
Burda, Lilit
Copes Lietas
National Geographic Latvija
Joy
Rokdarbu Vācelīte
Bilance
Dari Pats
Annas Psiholoģija
Forbes, Лилит
Pastaiga
Kapitāls; Medības, Šūpulītis
Deko
Top Gear Latvija

138
127
125
105
101
99
97
92
88
86
83
78
74
66
64
63
59
57
50
44
41
38
37
29
25
19

26

Biznesa Psiholoģija
Вязание - ваше хобби
Grāmatvedība un Ekonomika
Jurista Vārds
Psiholoģija Mums; Psiholoģija Ģimenei un Skolai; Lauku Avīzes
tematiskā avīze; Патрон
Lietišķā Diena
Bilances juridiskie padomi
Sports
Dāvināto periodisko izdevumu izsniegums:
Periodiskā izdevuma nosaukums
Kas Jauns
Vakara Ziņas
OK!
FHM
Praktiskā Astroloģija
Rīgas Laiks
Praktiskie Rokdarbi
Logs
Dārzs un Drava
Latvijas Architektūra
Kino Raksti
Enerģija un Pasaule; Planētas Noslēpumi
Ko Ārsti Tev Nestāsta
Iespiedgrafika; Ievas Dārzs; Mūzikas Saule
Vides Vēstis; L'Officiel Latvija; Mākslas vēsture & teorija
Studija; Jaunā Gaita; Teātra Vēstnesis; Putni Dabā; Latvju
Teksti; Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Biļetens

16
15
14
12
11
10
5
4

Izsniegums
296
230
106
65
44
31
30
18
11
9
5
4
3
2
1
0

Vairākus izdevumu nosaukumus uzziņu lasītavas krājuma papildināšanai regulāri
dāvina vairāki bibliotēkas apmeklētāji – T.Pravarne, S.Seržāne, M.Keiša u.c.
Krājuma raksturojums
Lasītavu krājumu veido enciklopēdijas, uzziņu literatūra, periodiskie izdevumi,
novadpētniecības materiāli, kartogrāfiskie materiāli, tematiskās mapes, pieejami
dokumenti CD, DVD, audio un video formātos, kā arī tematisks krājums par ES.
Lasītavu fondā uz 2014.gadu reģistrēti 17982 izdevumi, no tiem: 10425 grāmatas,
7170 seriālizdevumi, 305 audiovizuālie materiāli, 2 kartogrāfiskie materiāli un 79
elektroniskie dokumenti (skat. tabulu Nr.2). Lielāko krājuma daļu sastāda izdevumi
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Ģeogrāfija

Tehnikas

Lauksaimniecības

Mākslas

Sports

Literatūrzinātnes

Daiļliteratūra

Latviešu valodā

Krievu valodā

436

2513

723

1814

312

742

1156

13453

3660

Pārējās valodās

Medicīnas
575

869

Dabaszinātņu
728

4255

Sabiedriskipolitiskie
Vispārējie

Summa

33407,9
6
4728

Attēlizdevumi
1

Elektroniskie dok.

Audiovizuālie mat.
305

79

Seriālizdevumi
7170

Kartogrāfiskie mat.

Grāmatas
10425

2

Pavisam
17982

sabiedriskajās, vispārējās, tehnikas, mākslas un daiļliteratūras nozarēs. 75% lasītavas
izdevumu pieejami latviešu valodā, 20% krievu valodā, pārējos 5% sastāda izdevumi angļu,
vācu u.c. valodās.
Eiropas Savienības informācijas un uzziņu lasītavas fonda uzskaites kopsavilkums

2013.gadā lasītavā strādāts pie CD un DVD materiālu apstrādes, ikvienam
audiovizuālajam materiālam, kas pievienots kā pielikums grāmatai, līmējot svītrkodu un
iekļaujot to „Madonas novada bibliotēkas Uzziņu lasītavā pieejamo CD un DVD” sarakstā.
Komplektējot grāmatas, audiovizuālos materiālus un periodiskos izdevumus, ņemts
vērā lasītāju pieprasījums. 2013.gadā īpaši pieprasīta bijusi juridiskā literatūra, izdevumi
psiholoģijā, ekonomikā, politikā, pedagoģijā, medicīnā, mākslā, vēsturē un arī citās
nozarēs.
2013.gadā īpaši strādāts pie audiovizuālo materiālu komplektēšanas, lasītavas
krājumu papildinot ar vērtīgākajām latviešu filmām – gan dokumentālajām, gan mākslas
filmām, piedāvājot bibliotēkas apmeklētājiem iespēju filmas ņemt līdzi uz mājām.
Rādītāju analīze: izsniegums
Tā kā Uzziņu lasītava ir paredzētas tam, lai cilvēki ar informācijas resursiem varētu
strādāt uz vietas bibliotēkā, tad vēl joprojām tiek veikta izsniegumu uzskaite gan
elektroniski, gan rakstiski - dienas lapās. Iegūtie skaitļi nav vienādi, jo tie izdevumi, ko
lasītāji izmanto tikai uz vietas lasītavā, netiek atspoguļoti BIS ALISE izsniegumā.
2013.gadā Eiropas Savienības informācijas un uzziņu lasītavā vērojama pozitīva
tendence – salīdzinot ar 2012.gada rādītājiem, izsniegums pieaudzis visiem izdevumu
veidiem (skat. tabulu Nr.3) īpaši pieaudzis grāmatu un audiovizuālo materiālu izsniegums.
ES informācijas un uzziņu lasītavas izsniegums 3013.gadā
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Lasītāju kopskaits

t.sk., B un J

Apmeklējumu sk.

t.sk., B un J

t.sk., datorapmeklēj.

Izsniegumu skaits

t.sk., B un J

grāmatas

Žurnāli, laikraksti

Audiovizuālie mater.

Latviešu valodā

Angļu valodā

Krievu valodā

Pārējās valodas

Uzziņas

t.sk., attālin. uzziņas

t.sk.,elektron
uzziņas
ES uzziņas

Datorapmācības

448

32

12915

679

5307

24217

308

6498

17639

80

23224

137

491

365

1247

113

177

377

46

Gads

2013 (A)

Kopējais audiovizuālo materiālu izsniegums 2013.gadā ir pat par 49% lielāks nekā
2012.gadā, tas liecina, ka interese par audiovizuālajiem materiāliem ir liela un arī turpmāk
ir nepieciešamība krājumu papildināt ar jauniem CD un DVD.
Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Galveno rādītāju analīze: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums
2013.gads Eiropas Savienības informācijas un uzziņu lasītavai bijis veiksmīgāks kā
iepriekšējais – pieaudzis gan reģistrēto lasītājus skaits, gan apmeklējumu, gan arī
izsniegumu skaits.
ES informācijas un uzziņu lasītavas statistikas dati no dienas lapām
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46
5078

262
1420

129

166

58

1302

39

236

325

79

21922

41

17435

22554

1663

204

2012 (B)

A-B

365

491

137

23224

80

17639

6498

308

24217

2013 (A)

Pārējās valodās

Krievu valodā

Angļu valodā

Latviešu valodā

Audiovizuālie materiāli

Žurnāli, laikraksti

grāmatas

t.sk., B un J (līdz 18 g)

Izsniegumu skaits

Gads

5078

17435

41

21922

79

325

236

1272

1420

204

39

1302

58

166

129

-25

325

46
262

52

22554
1663

32

6719
-1412

14

635
44

264

12698
217

-87

29
3

61

395
53

52

2012 (B)
A-B

Gada laikā novērojams datorapmeklētāju skaita un sniegto uzziņu skaita
samazinājums, kas liecina par to, ka lielākajā daļā mājsaimniecību jau iegādāts dators un
nodrošināts interneta pieslēgums, savukārt, bibliotēkas lasītāji kļuvuši patstāvīgāki un
zinošāki – vieglāk orientējas, kur un kā atrast sev vēlamo informāciju.
Analizējot statistikas rādītājus, 69% no Eiropas Savienības informācijas un uzziņu
lasītavas reģistrētajiem lasītājiem bijušas sievietes (skat. diagrammu Nr.1.), līdz ar to,
komplektējot lasītavas krājumu, ņemtas vērā sieviešu intereses – īpaši pieprasīti
2013.gadā bija praktiskie izdevumi - par ēst gatavošanu, rokdarbiem, dārza darbiem,
savukārt vīriešus vairāk saistījusi tehniskā literatūra, izdevumi par medībām, zveju,
automobiļiem, politiku, vēsturi, zinātni, ģeogrāfiju, kā arī praktiskie izdevumi par
remontiem, būvniecību, pašdarinātām lietām.
Reģistrēto lasītāju sadalījums pēc dzimuma

31%
sievietes

vīrieši

69%
Arī šajā gadā īpaši pieprasīti bijuši izklaidējoša satura periodiskie izdevumi – Privātā
Dzīve, Ieva, Māja, Una, Santa, Klubs u.c. (skat. tabulu Nr.1), taču vērojams pieprasījuma
pieaugums pēc medicīnas nozares izdevumiem, tehniskās literatūras, izdevumiem
eksaktajās zinātnēs, kā arī nozaru izdevumiem angļu valodā, kas tiks ņemts vērā,
komplektējot ES informācijas un uzziņu lasītavas krājumu 2014.gadā.
Procentuāli lielāko ES informācijas un uzziņu lasītavas lasītāju sastāvu veido
kalpotāji (21%), studenti un strādnieki (13%). Dažādas mācību iestādes pārstāv 30% no
lasītavas reģistrētajiem lasītājiem, 41% dažādās profesijās strādājošie un 27% bez
nodarbošanās (skat diagrammu Nr.2).

30
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Salīdzinājumā ar 2012.gada datiem, ES informācijas un uzziņu lasītavu apmeklē par
10% vairāk strādājošo, mazliet sarucis bez darba esošo lasītāju skaits, taču mazāks ir arī
dažādu mācību iestāžu audzēkņu skaits, īpaši sarucis vidusskolēnu (10.-12.klases) skaits,
taču studentu skaits ir pieaudzis. Tas nozīmē, ka tie vidusskolēni, kuri sākuši studēt, ļoti
labprāt atgriežas, lai izmantotu Madonas novada bibliotēkas sniegtos pakalpojumus.
Lai piesaistītu jauniešus bibliotēkai, bibliotekārajās stundās lasītavas darbinieces
skolēnus informējušas par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, rosinot jauniešus
apmeklēt bibliotēku un bibliotēkas organizētos pasākumus, informācija par bibliotēkas
piedāvājumu pievienota sociālajos medijos, kas ir viens no veidiem kā sasniegt jauniešu
auditoriju, tāpat informācija par lasītavas piedāvājumu izvietota arī Bērnu literatūras
nodaļā, rosinot gan jauniešus, gan bērnu vecākus apmeklēt arī bibliotēkas 2.stāvu.
ES informācijas un uzziņu lasītavas darbs ir tieši saistīts ar uzziņu sniegšanu un
informacionālo apkalpošanu. Lietotāji tiek apmācīti darbam ar bibliotēkas abonētajām
datu bāzēm: Lursoft laikrakstu bibliotēka (news.lv), Nozare.lv, Letonika.lv, Encyclopædia
Britannica Library Edition, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotajiem resursiem:
Analītikas datubāzi, Periodikas portālu u.c.

Bērnu literatūras nodaļas vad. L. Fiļipova

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem
2013.gads-Madonas novada bibliotēkas dibināšanas 90.gadadiena. Visu gadu tika
organizētas aktivitātes, kas aicināja atcerēties un izvērtēt bibliotēkas lomu pilsētas
attīstības vēsturē ( izstādes, radošās darbnīcas „Agrāk un tagad” u.c.) un pozicionēja to kā
mūsdienīgu, modernu un visai sabiedrībai pieejamu kultūras, izglītības un informācijas
iestādi.
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Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa apkalpo Madonas pilsētas,
Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu
audzēkņus, PII bērnus un pedagogus, bērnu vecākus un vecvecākus.
Bērnu literatūras nodaļas lietotāju iedalījums pēc deklarētās
dzīves vietas
16%
Madonas pilsēta

21%
63%

Madonas novads
Cita

Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa koordinē lasīšanas
veicināšanas mērķprogrammu „Bērnu žūrija” un Ziemeļu Ministru Padomes „Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas” projektu , UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas iniciatīvas 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 sociālo
komunikāciju starp dažādu tautību un sociālo slāņu skolēniem.
Bērnu un jauniešu literatūras nodaļas apmeklētājiem pieejamas 4 datorvietas,
bezvadu internets, galda un prāta spēles. Piedāvājam filmu un klausāmgrāmatu kolekciju,
abonējam 9 periodiskos izdevumus un portālu www.pasakas.net.
Pašiem mazākajiem apmeklētājiem piedāvājam plašu, attīstību rosinošu un pasauli
izzinošu bilžu grāmatu klāstu, rotaļlietas, lego un grīdas puzzles, bet pusaudžiem un
jauniešiem daudzveidīgas galda un prāta spēles atpūtas zonā. Bērnu literatūras nodaļā
pieejami kopēšanas, printēšanas, iesiešanas (termo, spirāļveida) un laminēšanas maksas
pakalpojumi
Atzīmējot bibliotēkas dzimšanas dienu, bērnu literatūras nodaļa no 1.02.-01.04.
anketēja bibliotēkas apmeklētājus, lai noskaidrotu vispopulārāko bērnu grāmatu. Tika
aizpildītas 263 anketas ( piedalījās 183 sievietes un 77 vīrieši). Jaunākajam aptaujas
dalībniekam bija 3 gadi, bet vecākajam 80. Grāmatu popularitāte tika vērtēta 7 vecuma
grupās. Visās vecuma grupās tika minēti Margaritas Stārastes, Astridas Lindgrēnes, Jāņa
Raiņa un Aspazijas grāmatu varoņi, bet vispopulārākā grāmata - A. Milna „Vinnijs Pūks”.
Darba rādītāji.
2013. gadā nedaudz samazinājies bērnu literatūras nodaļas lietotāju skaits, jo ne
tikai Madonas pilsētas vispārizglītojošās skolās, bet arī novada skolās samazinās skolēnu
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skaits. Salīdzinot lietotāju skaitu vecuma grupās, secinām, ka 1.-4. klašu grupā tas ir
pieaudzis par 29%. Tas izskaidrojams ar regulāru un mērķtiecīgu sadarbību starp
bibliotēku, PII un skolām. Lai informētu vecākus par Madonas novada bibliotēkas
piedāvājumu, apmeklējam vecāku sapulces bērnudārzos un skolās, jo ilggadējā pieredze
rāda, ka gandrīz visi bērni grib iepazīt aizraujošo grāmatu pasauli, lasīt un kļūt par
bibliotēkas lietotājiem un tikai no vecākiem ir atkarīgs vai šī vēlme tiks apmierināta.
Diemžēl ne visiem vecākiem atrodas laiks kopīgam bibliotēkas apmeklējumam, lai
pierakstītu savu bērnu bibliotēkā un uzņemtos atbildību par bibliotēkas lietošanas
noteikumu ievērošanu. Tāpēc atbalstāms un popularizējams ir sadarbības modelis starp
bibliotēku, skolotāju un klasi. Šī sadarbība paredz, ka skolotāja audzināšanas stundās ar
bērniem regulāri apmeklē bibliotēku, lai iepazītos ar jaunāko literatūru, atpūstos,
piedalītos aktivitātēs un tie skolēni, kas nevar izņemt grāmatas lasīšanai mājās, to dara
bibliotēkā.
2013. gadā turpinājās sadarbība ar Madonas 2.vsk. nu jau 4.klasi. Tā aizsākās
2012.gadā ar mērķi uzlabot skolēnu lasītprasmi un modināt interesi par lasīšanu. Skolēni
kopā ar audzinātāju A. Sniedzi 2x mēnesī apmeklē bibliotēku- vienu reizi bērni apmaina
grāmatas. Lasa periodiskos izdevumus, bet otro- sarunas par kāda autora daiļradi. Šo
aktivitāšu rezultātā visi klases skolēni uzlabojuši lasītprasmi un kļuvuši par bibliotēkas
lasītājiem.
Pamatojoties uz šo pozitīvo pieredzi, 2013. gadā uzsākām projektu „Lasīsim
kopā!”. Lasītprasmes veicināšanas aktivitātēs pieteicās Madonas 2.vsk. 2. klase, jo tikai
daži bērni lasīja ātri un tekoši. Pēc audzinātājas novērojumiem, mājās lasīšanai netiek
pievērsta vajadzīgā uzmanība Sadarbības mērķis- uzlabot skolēnu lasītprasmi, kas ir
pamats labām sekmēm skolā un pieradināt pie regulāriem bibliotēkas apmeklējumiem.
Pirmajās tikšanās reizēs izvēlētās grāmatas lasīšanā piedalījās visi skolēni, katrs skaļi izlasot
kādu rindkopu. Nākamajos bibliotēkas apmeklējumos, bērns izvēlējās sev grāmatu un to
lasīja 30 minūtes. Pēc tam par izlasīto vajadzēja pastāstīt.
Vislielākais lietotāju samazinājums ( -91) ir 5.-9. klašu grupā ( starptautiskie
pētījumi Eiropā un pasaulē liecina, ka tieši šajā vecumposmā pusaudži lasa ievērojami
mazāk).
Samazinājies arī pieaugušo lietotāju skaits bērnu literatūras nodaļā. Daļēji tas
izskaidrojams ar to, ka daudzi pabeiguši studijas un vairs nav nepieciešams izmantot bērnu
literatūras nodaļas krājumu. Novērojama arī pretēja tendence, ka vecāki pierakstās bērnu
literatūras nodaļā, lai ņemtu grāmatas bērniem, jo uzskata, ka par pilntiesīgu lasītāju var
kļūt tikai uzsākot skolas gaitas.
Bērnu literatūras nodaļu par savu uzskata arī daudzi pilngadīgi apmeklētāji ar
īpašām vajadzībām, kuri lasa jauniešu un bērnu literatūru , seriālizdevumus pusaudžiem.
Viņiem bibliotēkas apmeklējums ir notikums, kas saistās ar sarunām par izlasīto grāmatu
vai noskatīto filmu, jo bibliotekārs vienmēr ir atvērts sarunai. Šie apmeklētāji izceļas ar
pieklājību un saudzīgu attieksmi pret grāmatām un žurnāliem.
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2013.gadā samazinājies interneta lietotāju skaits, jo dators un internets no
ekskluzīvas lietas kļuvis par ierastu un nepieciešamu ierīci gandrīz katrā ģimenē.
Novērojumi liecina, ka internetu bibliotēkā izmanto saziņai, dažādu maksājumu veikšanai,
spēlēm un tikai pavisam nedaudz nopietnam mācību darbam.
Kaut gan 2013. gadā samazinājies bērnu literatūras nodaļas lietotāju skaits,
palielinājies apmeklējumu un izlasīto vienību skaits.
2013.
2012
+ vai Lietotāji skaits

873

Apmeklējumu skaits

13898

998

-125

13137

+761

Apmeklētība

16

13

+3

Lasītība

25

22

+3

21848

-193

Izsniegums

21511

Lietotāju
kategorijas.
21%
7%
31%

7%

4%
20%

Izsniegums
6%

Grāmatas

Pirmskola
34%

1.-4.kl.
5.-9.kl.

70%

Seriālizde
vumi

Bērnu literatūras nodaļas krājuma veidošana.
2013. gada bērnu literatūras nodaļas krājuma komplektēšanas prioritātes palikušas
nemainīgas
 literatūra pusaudžiem ( oriģinālliteratūra un tulkotā)
 oriģinālliteratūra bērniem
 nozaru literatūra bērniem un jauniešiem
 filmotēkas papildināšana ar kvalitatīvām animācijas filmām un oriģinālliteratūras
ekranizējumiem.
2013. gadā bērnu literatūras nodaļā tika abonēti 9 preses izdevumi- „Spicīte”,
„Spicā”, „Avene”, „Sīrups”, „Astes”, „Ilustrētā junioriem”, „Ilustrētā pasaules vēsture”,
„Ilustrētā zinātne” un „Ieva”. Visvairāk lasītie žurnāli- „Sīrups”, „Avene” un „Ilustrētā
junioriem”, bet „Spicā” palikusi pēdējā vietā.
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Jaunieguvumu veidi
14%
4%
45%
37%

B- pirmskolas vecuma
bērniem
J- jaunāko skolas vecuma
bērniem
Nozaru literatūra

2013.gadā bērnu literatūras nodaļas krājums papildināts ar 142 grāmatām
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 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, jo šī 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, iepazīst un izzina sevi,
meklē savu vietu sabiedrībā un veidojas kā personība. Šis process nav iedomājams bez
kvalitatīvas literatūras. Diemžēl, arī 2013. gadā pusaudžu literatūras piedāvājums ir tālu
no vēlamā, trūkst grāmatu par reālo mūsdienu dzīvi skolā un ārpus tās.

Ienācis
Grāmatas
Seriālizdevumi
CD
Izslēgts
Krājums gada beigās
Krājuma apgrozījums

2013.

2012.

802

544

623
157
22
370
12748
1,7

378
120
46
529
12316
1,6

Uzziņu darbs
2013.gadā sniegtas 1138 uzziņas- 1032 bibliotēkā, bet 106 telefoniski. Lietotāju
pieprasījumi ir visdažādākie- gan pavisam vienkārši, piem. vajadzīga kāda autora biogrāfija
vai grāmata par konkrētu tēmu, gan sarežģītākas.
Samazinājies sniegto uzziņu skaits projektu nedēļā. Tas izskaidrojams ar to, ka
daudzas mājsaimniecībās internets ir kļuvis par ikdienu un jauniešiem ir kvalitatīvāka un
modernāka datortehnika nekā bibliotēkā, Skolēni bibliotēku apmeklē, lai izmantotu
dažādas datu bāzes un bibliotekāru profesionālo palīdzību.
Tomēr saglabājas liels skaits pusaudžu, kas nemāk noformulēt savu vajadzību un
gaida, lai informāciju sameklē bibliotekārs.
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Aizvadītajā gadā notikušas 7 bibliotekārās stundas- pirmskolas un sākumskolas
skolēniem. Pieprasītākās bibliotekāro stundu tēmas- iepazīšanās ar bibliotēku, grāmatu
veidi, bibliotēkas mājas lapa.

Ikdienā tiek sniegtas individuālās konsultācijas ne tikai bērniem un jauniešiem, bet
arī pieaugušajiem.
Aktivitātes. Mūsdienīga bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā plašu pakalpojumu klāstu,
bet tās pamatuzdevums ir palicis nemainīgs- literatūras popularizēšana un lasīšanas veicināšana.

Aktivitāte
Literatūras izstādes
Bibliotekārās stundas
Tematiskie pasākumi
Kopā

Skaits
20
7
56
83

Apmeklētāju
skaits
136
2271
2407

2013.gadā organizētās aktivitātes var iedalīt 3 pamatkategorijās:
 literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi,
 pasākumi ģimenēm,
 projektu realizācija un iesaistīšanās republikāniskās aktivitātēs.
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. Ja tikšanās ar grāmatas autoru noritējusi
saistoši, tā var kļūt par motivāciju lasīt.
2013.gadā turpinājām realizēt VKKF atbalstīto projektu "Literārais maratons:
iepazīsimies – jaunie autori jauniešiem". 3. kārtā (2012. gadā 1.kārtā iepazinām jaunos
prozas autorus un 2.kārtā-jaunos dzejniekus) piedāvājām iepazīt jaunos dramaturgusMadaru Rutkeviču, Agnesi Rutkeviču, Edgaru Niklasonu, Rasu Bugavičuti, Rihardu Svatski,
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Kristiānu Štrāli- Dreiku un Jāni Balodi. Tikšanās ar jaunajiem dramaturgiem notika
Madonas pilsētas un novada skolās.
2013. gada pavasarī VKKF atbalstīja projektu „Latviešu rakstnieki- bērniem”, kas
deva iespēju iepazīt Vitu Štelmaheri, Eviju Gulbi, Rutu Skrebeli, Annu Strautnieci, Māru
Jakubovsku un Lindu Dreiži.

2013. gada rudenī VKKF atbalstīja projektu „Aicinājums uz tikšanos ar latviešu
autoriem” Uz tikšanos ar lasītājiem aicinājām Uldi Ausekli, Mudīti Treimani, Jāni Joņevu,
Lindu Šmiti, Māri Runguli, Inesi Zanderi, Lauru Vilku un Valdi Rūmnieku. Tikšanās ar
autoriem notika visās Madonas pilsētas skolās, Lazdonas pagasta bibliotēkā, A.Eglīša
Ļaudonas vsk, Praulienas un Vestienas pamatskolās, kā arī Madonas novada bibliotēkā.
Par projekta nepieciešamību liecina gan lielais apmeklētāju skaits (695), gan bērnu
mirdzošās acis fotogrāfijās

.

Aizraujoši un interesanti noritēja pirmā kopīgā lasīšanas diena bibliotēka. Visi kopā
lasījām jauko Vīlanderes grāmatiņu par gotiņu Mūmammu, kura prata lasīt un pat
apmeklēja bibliotēku.

Pavasara atnākšana Madonā daudziem tās iedzīvotājiem saistās ar tradicionālajiem
Grāmatu svētkiem, kas piedāvā plašu un daudzpusīgu kultūras programmu. 2013. gada
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Madonas reģiona grāmatu svētki tika veltīti Madonas novada bibliotēkas 90. dzimšanas
dienai un svētku noslēgumā visi kopā varējām ielūkoties noslēpumainajā burvju pasaulē.

Maijā visus aicinājām uz atvērto durvju dienu un radošo darbnīcu „Agrāk un tagad”,
kur bērniem piedāvājām iejusties viduslaiku klostera bibliotēkas apmeklētāju lomā, lasīt
grāmatas vecajā drukā, rakstīt uz māla ( plastilīna) plāksnītēm ar koka irbulīšiem un klausīt
gudro mūku. Kas gan tie par svētkiem bez pārsteigumiem! Noslēgumā visus iepriecināja
burvju mākslinieku Pecolli audzēknis Krišjānis Kalings. Lai atzīmētu nozīmīgo bibliotēkas
jubileju, pie ēkas Skolas ielā 12, katra struktūrvienība iestādīja koku. Bērnu literatūras
nodaļai koku iestādīt palīdzēja bērni.

Trešo gadu Madonas novada bibliotēka piedalās starptautiskajā muzeju naktī .
2013. Gada krāsu zaļo saistījām ar dabu un tās aizsardzību. Saviem apmeklētājiem
piedāvājām plašu grāmatu izstādi „Zaļā zeme”, aktivitāti „Šķiro”- jāšķiro sadzīves
atkritumi, galda spēles, animāciju filmu fragmentus un vienkārši iespēju labi pavadīt
vakaru kopā ar ģimeni un draugiem.
Madonas novada bibliotēka ir ģimenes bibliotēka, kur ikvienas paaudzes
apmeklētājs var atrast sev piemērotu literatūru un piedalīties rīkotajos pasākumos.
Patīkami, ka arvien vairāk jauno ģimeņu plāno kopīgus bibliotēkas apmeklējumus un šis
„ceļojums uz gaismas pili”
kļūst par tradīciju.
Pamatojoties uz apmeklētāju
ierosinājumiem, aizvadītajā gadā organizējām pasākumus ģimenēm. Janvārī ģimeņu vakars
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„Esi mans draugs’ ar Sarkaņu pamatskolas skolēnu teātra „Piņģerotiņš” piedalīšanos,
februārī- „Pasaku vakars lieliem un maziem” ar BJC leļļu teātra izrādi „Vecīša cimdiņš”.
Patīkami, ka spītējot aukstumam un dziļam sniegam, šie pasākumi pulcēja daudzus
interesentus.

Sestdienā (lai var piedalīties arī vecāki) pirms Lieldienām, visus interesentus
aicinājām piedalīties radošajā darbnīcā „Pavasari gaidot”, bet gada nogalē 2 sestdienas
pirms Ziemassvētkiem aicinājām apmeklēt tematiskas nodarbības „Svētkus gaidot”, lai
mācītos gatavot dažādus dekorus eglītei, apsveikuma kartiņas un dāvanu kastītes. Visi
ģimeņu pasākumi pulcēja lielu apmeklētāju skaitu.

Piedaloties Net-Safe Latvia projektā par drošu internetu, bērnu literatūras nodaļa
organizēja ātrrakstīšanas sacensības 3. klašu skolēniem, tematiskas pārrunas „Ko Tu dari
internetā?” 2.klašu skolēniem, informācijas meklēšanas stundu 4.klašu skolēniem,
interaktīvu nodarbību 5.-7.klašu skolēniem par Žila Verna daiļradi, kurš, kā liecina
publikācijas medijos, savā nepublicētajā darbā „Parīze 20.gadsimtā” aprakstījis tehnisko
ierīci, kas atbilst mūsdienu datoram, un tikšanos ar jaunajiem dramaturgiem Edgaru
Niklasonu, Sandiju Kalniņu un Rihardu Svjatski.

39

Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa koordinē lasīšanas
veicināšanas mērķprogrammu „Bērnu žūrija” visā Madonas reģionā. Jau vairākus gadus
mērķtiecīgi grāmatu lasīšanā un vērtēšanā iesaistām pirmskolas vecuma bērnus ( 6+), kuri
rudenī sāks iet skolā. Uzsākot grāmatu lasīšanu, ar bērniem pārrunājam šī pasākuma
nopietnību un atbildību, to, ka iesāktais darbiņš jāpaveic līdz galam. „Bērnu žūrijas”
grāmatas tiek lasītas bibliotēkā, tās izspēlējot un darbojoties un grupiņā. 2013. gada 1.-2.
klašu grāmatu kolekcijā bija ļoti atraktīvas un saistošas grāmatas, piemēram par lācīti
Duglasu, kas ļāva kopīgi izspēlēt dažādus apkampienus, padarot nodarbību sportisku un
jautru,.
Mērķtiecīgais darbs ar pirmskolas vecuma bērniem tos iesaistot „Bērnu žūrijas”
aktivitātēs, uzrādījis labus rezultātus, jo pirmo gadu vērojama tendence, ka arvien vairāk
bērnu, kuri uzsāk grāmatu lasīšanu to pabeidz un aizpilda vērtēšanas anketas. Tā jaunākajā
vecuma grupā anketas aizpildīja ( tātad izlasīja visas kolekcijas grāmatas) 92% , 3.-4. klašu
grupā – 74%, 5.-7.klašu vecumā- 64%, bet 8.-12. klašu grupā- 91%. Diemžēl, vecāku žūrijas
rezultāti ir tālu no vēlamā, jo tikai 40% vecāku izturēja lasīšanas maratonu.
Piesaistot pirmskolas vecuma bērnus lasīšanai un kopīgi ar audzinātājām regulāri
apmeklējot bibliotēku, mēs audzinām nākotnes lasītājus.
Visu oktobra mēnesi saviem apmeklētājiem piedāvājām iepazīties ar ceļojošo izstādi
„Muminu ģimene no Somijas”. Patīkami, ka izstādes atklāšanā piedalījās Mudīte Treimane,
jo kas gan labāk par viņu spēj pastāstīt par Somiju. Ar izstādi iepazinās 9 kolektīvi ( 247
bērni) un daudzi individuāli apmeklētāji

Jau desmit gadus Bērnu literatūras nodaļa ir Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas
aktivitāšu koordinators Madonas reģionā.

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
nodrošinājums
2013.gadā aktīvi strādāts pie bibliotēkas aktuālās informācijas ievietošanas
dažādos elektroniskajos medijos: Twitter kontā, portālā Draugiem.lv, Latvijas Bibliotēku
portālā, kā arī Madonas novada bibliotēkas tīmekļa vietnē.
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Ar aktīvu informācijas ievietošanu dažādos elektroniskajos medijos, panākts arī
lielāks sekotāju skaits (skat. tabulu), kas palielina arī potenciālo jauno lietotāju skaita
pieauguma iespējamību.
Resurss
Twitter
Portāls Draugiem.lv
Latvijas Bibliotēku
portāls
Bibliotēkas tīmekļa
vietne
Kopā:

Sekotāji/apmeklējumi ieraksti
230
210
723
64
698
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19000
20651

297
620

Ir grūti izpētīt atgriezenisko saiti – cik no sekotājiem, piemēram, bibliotēkas Twitter
kontam, ir atnākuši uz bibliotēku un kļuvuši par reģistrētiem lietotājiem. Taču virtuālie
tīmekļa vietnes apmeklētāji un sekotāji sociālajos medijos ir kļuvuši zinošāki, un, ja vien
radīsies nepieciešamība pēc kāda no mūsu pakalpojumiem un palīdzības, noteikti nāks uz
bibliotēku.
2013. 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).
Darbs ar elektronisko katalogu Madonas reģiona piecu novadu: Madonas,
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, kurā tiek
iekļauta informācija par 34 reģiona pašvaldību publisko un 25 skolu bibliotēku dokumentu
krājumiem – uz 2013. gada 1. janvāri:
Ierakstu skaits datubāzē
Monogrāfisko izdevumu eksemplāri

65025
397414

E-kopkataloga bibliogrāfisko ierakstu skaits audzis par 2915 vienībām, eksemplāru
skaits – par 59875 vienībām.
Bibliotēku informācijas sistēmai ALISE 2013. gadā pievienojās 5 reģiona skolu
bibliotēkas: Praulienas, Mētrienas, Kusas pamatskola, Dzelzavas speciālā
internātpamatskola un Ļaudonas vidusskola. Līdz ar to palielinājās Madonas novada
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bibliotēkas Komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļas sniegto individuālo un attālināto
konsultāciju skaits par e-kopkataloga veidošanu un izmantošanu.
2013. gadā IT pakalpojumu uzņēmumam SIA Tieto Latvia JIRA pieteikumu reģistram
tika iesniegti 71 incidents, galvenokārt, jautājumi par skolu bibliotēku fondu
konfigurēšanu, lietotāju reģistrāciju. Publiskās bibliotēkas vairāk sāk izmantot
Inventarizācijas moduli. Turpinās uzlabojumi BIS ALISE versijā 4.5.
Lai popularizētu krājumu, katru mēnesi informācija par bibliotēkas jaunieguvumiem
tiek ievietota Madonas novada bibliotēkas tīmekļa vietnē.
Elektronisko datubāzu (tiešsaistē, CD) piedāvājums, pašu veidotās elektroniskās
datubāzes
Regulāri tiek papildināta informācijas sistēmas ALISE Novadpētniecības datubāze.
Tiek veidoti analītiskie apraksti no laikraksta „Stars”. 2013. gadā izveidoti 1506 ieraksti,
kuri nosūtīti Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta Nacionālās analītikas nodaļai.
Novadpētniecības datubāzē ir 24285 ieraksti.
Augstā izmantojamības līmeņa dēļ strauji nolietojoties datortehnikai, veikts
mērķtiecīgs darbs datortehnikas atjaunošanai. 2012. gadā, pateicoties iespējai izmantot
Bila un Melindas Geitsu fonda programmatūru, nomainīta datortehnika (8 vienības)
visiem Madonas novada bibliotēkas speciālistiem (3 datori nomainīti 2011. gadā).
2013. gadā agrākie darbinieku datori, veicot to apkopi, nomainīti apmeklētājiem,
datordarba vietu skaitu nepalielinot. 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.
2013. gadā bibliotēkā iegādāts jauns multimediju projektors, spirāļu iesiešanas
iekarta.
Kā nozīmīgs ieguvums jāmin Līgums par mācību centra izveidošanu un datortehnikas
ar programmatūru izmantosanu un bezatlīdzības lietošanu mācību centra vajadzībām, kā
rezultātā tika saņemta mobilā datorklase ( 14 piezīmjdatori), ar kuriem veiksmīgi bija
iespējams iesaistīties akcijā „Pieslēdzies, Latvija!” .
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.
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Galv. bibliotekāre S. Radiņa

6.Novadpētniecības darbs
Madonas novada bibliotēkas lietotājiem Uzziņu lasītavā pieejams plašs
novadpētniecības materiālu klāsts, kas apkopots gan mapēs, gan kartotēkā (no 1956. līdz
2009. gada jūlijam), gan elektroniskajā datu bāzē (sākot no 2009. gada). Madonas
reģionālā laikraksta „Stars” apraksti pieejami arī LNB analītikas kopkatalogā. Regulāri tiek
apkopota informācija par Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu
vēsturi, muzejiem, ekonomiku, uzņēmējdarbību, dabu, lauksaimniecību, medicīnu,
iestādēm, skolām, kultūru, kultūrvēsturiskajām tradīcijām, mākslu, literatūru, sportu,
tūrismu, sadarbības partneriem un mūsu lielāko vērtību - ievērojamiem cilvēkiem.

Iesāktais darbs turpinās, darbā iesaistās Jaunumu periodikas lasītavas vadītāja,
kura veido elektronisko novadpētniecības datu bāzi, Uzziņu lasītavas speciālisti –
apkopojot tematiskos materiālus novadpētniecības krājumā, papildinot to ar jaunām
sadaļām un sniedzot uzziņas. Novadpētniecības darbā tiek iesaistīti „simtlatnieku
programmas” dalībnieki, saņemot darba uzdevumu tehniski sagriezt, sakopēt, sašķirot pa
tēmām reģionālā laikraksta „Stars” dubletes un bibliotēkā saņemtās preses izkopētos
materiālus par novadu.
2012. gadā lietotājiem bija pieejamas 194 novadpētniecības mapes, 2013.gadā –
211. Papildinātas sadaļas par Madonas bibliotēkas ēkām un bibliotēkas (centrālās,
rajona, novada) darbības vēsturi pa gadu desmitiem, izskatot un sakopējot publikācijas,
sākot ar sešdesmito un septiņdesmito gadu laikrakstiem „Stars”, sagaidot bibliotēkas 90to jubileju un veidojot izstādi.
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Papildināti materiāli par novadniekiem jubilāriem: G. Tarvidu, A. Aiviekstu;
autoriem: I. Indrāni, A. Skrjabi, D. Grūbi; aktrisi O. Dreģi; diriģentiem: H. Medni, T. Reiteru,
R. Zuiku, A. Birziņu; Deju svētku virsvadītāju A. Ezeriņu; politiķi B. Broku; mediķi A. Skridi;
vides pētniekiem M. un O. Oltēm, u.c.
Novadpētniecības krājumu iespējams izmantot ikvienam interesentam. Īpaši gaidīti
vienmēr ir skolēni - Projektu nedēļās un rakstot ZPD, studenti - zināšanu papildināšanai un
referātu rakstīšanai. Esam atsaucīgi gan skolotāju, gan bibliotēku vadītāju pieprasījumiem
– tematisko stundu, izstāžu un pasākumu organizēšanai. Piedāvājam gan novada autoru
grāmatas, gan materiālus par autoriem, gan CD un DVD krājumu, gan CD ar foto
materiāliem (63), kas pieejami izglītības vajadzībām. Arī šis krājums bagātinājies ar
daudzu pasākumu foto materiāliem, piemēram: I. Indrāne Lazdu laipas atklāšanas svētkos
– 13. 11. 2013.; Aivaram Aiviekstam – 70 - S. Radiņas prezentācija par autoru: „Dzejnieks
uztur spēkā vārda ziedēšanu”/A. Aivieksts/; foto no pasākumiem A. Aiviekstam Saikavā –
28. 11. 2013. un MNB - 29. 11. 2013.; Andas Līces grāmatas „Šovakar” atvēršanas svētki
Madonas muzejā – 20. 02. 2013.; Broņislavai Martuževai veltītā dzejas konkursa „Ak,
Latvija, tu man sirds dziļumā” noslēguma pasākums Lubānā – 08. 04. 2013.; Madonas
novada bibliotēkai - 90 – pasākums, izstādes atklāšana – 08. 05. 2013.; Somu dzejniece
Heli Lāksonena un Guntars Godiņš MNB – 23. 01. 2013.; Franču autores Fr. Sagānas dēls –
fotogrāfs un rakstnieks, Fransuāzas Sagānas asociācijas dibinātājs Denī Vestofs MNB – 15.
05. 2013.; Dzejas dienas 2013 – MNB viesos Cēsu un Daugavpils autori un mūziķi - 18. 09.
2013.; Anitas Skrjabes grāmatas „ akmensrite” atvēršanas svētki Madonas
novadpētniecības un mākslas muzejā – 26. 09. 2013. un MNB – 13. 11. 2013.; Dainas
Grūbes grāmatas „Atstāj mani mīlošu” atvēršanas svētki un tikšanās ar apgāda „Zvaigzne
ABC” vadītāju Viju Kilbloku MNB – 25. 10. 2013.
2013. gadā novadpētniecības materiālu krājums papildinājies ar CD un DVD: CD
„Divas puses”. Latviešu kara stāsti. Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās,
klausāmgrāmata, kuras veidošanā piedalījusies novadniece Gita Siliņa un novadnieks
Māris Bezmers viens no aktieriem, kas ierunājis tekstu; DVD „Kā tapa Ķeguma
spēkstacija”: novadnieka Kārļa Dumbrāja atmiņas, filmā izmantoti Latvijas
Kinofotofonodokumentu arhīva, Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja un Kārļa
Dumbrāja personīgā arhīva materiāli; CD „Ģitāristu sesija” (1999 - 2002) veltīts jauno
ģitāristu izaugsmei, veidots no „Ģitāristu sesijas” ierakstītajiem materiāliem Madonā un
Cesvainē; CD Madonas folkloras kopa „Vērtumnieki”. „Mun maēmiņa actājusa”:
Vidzemes sēļu dziesmu izlase; novadnieka Jāņa Zābera CD „Populāras melodijas”;
novadnieka J. V. Lapenieka DVD „Zvejnieka dēls” - mākslas filma.
Novadpētniecības krājumā nonāca arī ieskenēttie ievērojamu novada cilvēku
rokraksti ar velējumiem LNB Tautas grāmatu plauktam, t.sk. vēl oktobrī Arta Kumsāra
(miris 2013. gada 14. novembrī) rakstītais „Stipruma grāmatā”.
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Sadarbība ar laikraksta „Stars” literāro lappusi „Pieskāriens”- gan publikācijas, gan
akcenti autoru iznākušajām jaunajām grāmatām, jubilejām un piemiņas atcerei.
Publikācijas laikrakstos „Stars” un „LA”; www.estars.lv/raksti/; www.madona.lv,
www.dzejasdienas.lv, www.madona.lv/bibliotēka/.
Pasākumi:
- 03. 01. – „Vakarēšana kopā ar Blaumani” - piedalās Saikavas amatierteātra
dalībnieki, vadītāja Aija Špure, muzicē Intars Zommers;
Tēma - Blaumanis un teātris. Tiek lasītas senās kritikas par izrādēm. Saikavas teātra
dalībnieki „ runā taisnu valodu”, aizstāvas un samierina viens otru caur Rūdolfa Blaumaņa
teicieniem no Annas Kuzinas veidotās Rūdolfa Blaumaņa grāmatas „Es runāt gribētu uz
visu zemi…”. Tad izspēlē tēmas, kurās „mīlestība grib sarunāties”, kurās „katram sava
laime”, un „katrai cibiņai atronas savs vāciņš”, skan mīlestības dziesmas no teātra
izrādēm. Teātra dalībnieki uzrunā mūs, atgādinādami par to, „kur paliek tikumi?”, un, ka
„nauda pārāk dārgi maksā”, pierādot, ka „brīnišķīgākais ir tomēr cilvēks”. Intara Zommera
izpildījumā skan Šūpuļa dziesma „Aiz kalniņa mēnestiņis”. Saikavas amatierteātris pierāda,
ka, lai gan „Jaunībai rozes, Ērkšķi vecumam!”, „Dieva pasaule, Cik skaista tu esi!”.
Muzicēšana un līdzi dziedāšana. Skroderdienu pankūku ēšana, dalīšanās iespaidos „Mana
pirmā satikšanās ar teātri” – iesaistās pasākuma apmeklētāji. „Braku” saimnieces dāvina
bibliotēkai grāmatas: A. Kuzinas veidoto Rūdolfa Blaumaņa grāmatu „Es runāt gribētu uz
visu zemi” un Z. Saulītes veidoto - „Blaumaņu dzimtas līkloči”.
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- 18. 05. - Bibliotēka muzeju naktī: tā kā galvenā tēma ir zaļā krāsa, mežs, tad visas
aktivitātes, izstādes tiek pakārtotas šīm tēmām – grāmatu izstādē vietu atrod arī materiāli
par mūsu novada Teiču un Krustkalnu rezervātiem, apmeklētājiem ir iespēja vērot mazā
ērgļa ligzdu tiešraidē un klausīties putnus (putnu balsu ieraksti), aktīvi darboties (250
apm.) – pozitīvi ir tas, ka mūsu bibliotēku šajā vakarā apmeklē daudz cilvēku, kas nebūt
nav iepriekš te pabijuši, daļa no tiem vēlāk kļūst par lasītājiem vai arī – veicina mūsu
atpazīstamību, izplatot tālāk pozitīvas atsauksmes;

- 06. 09. - Dzejas dienu pasākums Madonas pansionātā: tikšanās ar dzejnieci S.
Radiņu - vai zaļie Īrijas pakalni iedvesmo rakstīt dzeju? Tikšanās, dzejas lasījumi +
prezentācija

Z aļā c erību
un s apņu
s ala
ĪR IJ A
- 25. 10. - tikšanās ar Dainu Grūbi – mūsu novadnieci, dzejnieci, jaunās dzejas
grāmatas „Atstāj mani mīlošu” autori, apgāda Zvaigzne ABC tulkotāju un redaktori un Viju
Kilbloku – apgāda Zvaigzne ABC valdes priekšsēdētāju, sadarbībā ar Madonas BJC senioru
klubu „Pie kamīna”, apgāda grāmatnīcu Madonā, pasākuma dalībniekiem interesanti
klausīties abu viešņu stāstījumu, lasījumus, kā arī vienreizēja iespēja pirmo reizi turēt rokā
e lasītāju un pamēģināt lasīt e grāmatu, visi pasākuma apmeklētāji iegūst atlaižu kuponus
grāmatu iegādei Madonas grāmatnīcā, savukārt MNB saņem grāmatu dāvinājumu, kā
vēlāk izrādās, apgāda Zvaigzne ABC grāmatu dāvinājumu pirms Ziemsvētkiem saņēma arī
Madonas pensionāru biedrība, kas tikai norāda, ka tikšanās veicina sadarbību, veidojas
jauni kontakti un iespējas;
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13. 11. - jaunā dzejas krājuma „akmensrite” atvēršanas svētki bibliotēkā, piedalās
autore Anita Skrjabe un Barkavas kultūras nama jaunrades studijas „Pirmatne” pārstāvji
(Ilze Zepa, Kristaps Vēvers un Zeltīte Dūrīte);

- 26. 11. - tikšanās ar novadnieku, dzejnieku Aivaru Aiviekstu: „Labestības
pieskārieni” - sadarbībā ar MGDB, Saikavas amatierteātri A. Špures vadībā + S. Radiņas
veidotā prezentācija „Dzejnieks uztur spēkā vārda ziedēšanu”.

Bibliotekārās stundas:
- 20. 09. - Liezēres pamatskolā Dzejas stunda jaunākā skolas vecuma bērniem + S.
Radiņas prezentācija „Kā top grāmata?”, tikšanās ar autori; - vecāko klašu audz. – tikšanās,
dzejas lasījumi;
Izstādes Uzziņu lasītavā:
- janvāris – „Un, ja no dieviem man kas jāizlūdzas, / Tad tikai tas, lai lepns nekļūstu.”
: R.Blaumanis un teātris” – veltīta novadnieka 150. dzimšanas dienai;
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- 22. 01. – 31. 01. - „Satiekamies Madonas novada bibliotēkā” – veltīta sadarbībai ar
G. Godiņu, viņa grāmatas un tulkojumi - izmantoti novadpētniecības materiāli no
sadarbības daudzu gadu garumā;
- februāris - „- Ej, pastāsti par savu sauli/ Par zvaigznēm, kas tev bija”/ - M. Bārbale/
- 8. februārī Martai Bārbalei būtu 80;

- 20. 02. – 04. 03. - „- tā es tev stāstu/ Un stāstu/ Un priecājos/ Kā tu neklausies”
/G.Tarvids/ 25. 02. – G. Tarvidam – 50;

- aprīlis - „Pāršķirstot bibliotēkas vēstures lappuses” - Madonas novada bibliotēkai 90”;
- jūnijs - „Dziesmu un deju svētkus gaidot” – izstādē varēja aplūkot grāmatas no
Uzziņu lasītavas krājuma un novadpētniecības materiālu krājuma – par Dziesmu svētkiem,
to vēsturi, mūsu novadniekiem diriģentiem (H. Medni, T. Reiteru, R. Zuiku), presē
parādījās daudz interviju, foto materiālu no svētkiem, ar tiem tika papildinātas
novadpētniecības mapes. Šī izstāde līdzēja daudziem žurnāla „Ieva” izsludinātā tautas
tērpu konkursa dalībniekiem rast pareizās atbildes, pēc šīs vasaras svētkiem dalībnieki ar
lielu interesi piestāja, lai ieskatītos materiālos, tos izmantoja arī tautas tērpu skates
dalībnieces, kas pašas darināja tērpus;
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- jūnijs – „Madona – Eiropā” – šī izstāde tika iekārtota laikā, kad Madonas pilsēta
svin dzimšanas dienu, ar interesi to apmeklēja vasaras nometņu bērni, kas šogad bija
izvēlējušies tēmu – Madona uz globusa, BJC darbinieki atveda bērnus uz bibliotēku, lai
iepazītu krājumu, ko mēs savās datu bāzēs un novadpētniecības materiālu krājumā
piedāvājam par savu pilsētu, lai apskatītu izstādi; arī Sense of Team semināra dalībnieki,
kuru nodarbības vienmēr ir atraktīvas un izzinošas, bija ļoti priecīgi, ka tieši tad, kad viņiem
ir nodarbība un jāmeklē vietas, objekti Madonā, ir tāda izstāde, kas palīdz ātri veikt dotos
uzdevumus;

- septembris – izstāde abonementā, izmantojot
novadpētniecības krājuma novada autoru grāmatas;

arī

Uzziņu

lasītavas

- oktobris - decembris - „Apmeklē Madonā!” - regulāri 3-4 materiāli ar aktuālu
informāciju par kult. aktivitātēm Madonā, pievienojot grāmatas vai rakstus par filmām,
koncertiem, izrādēm, kas gaidāmas Madonā, kamēr lasītavā izsniedzam vai saņemam
apmeklētājiem žurnālus un grāmatas, viņi labprāt iepazīstas ar iespējām apmeklēt kultūras
aktivitātes pilsētā – kultūras namā, muzejā, kinoteātrī, sporta hallē;

Apmeklē Madonā!

- novembris - „Kam pieder Latvijas brīvības atslēgas?/ Tautai –” /A. Eglītis/ - 18.
novembrim veltīta izstāde - 29 gr.+45 CD un DVD – uzsverot, ka Latvijas vērtība ir tās
cilvēki, izstādē CD un DVD no MNB krājuma arī par izciliem mūsu novadniekiem un viņu
darbiem: B. Martuževu, A. Eglīti, J. Zāberu, A. Jurjānu, „Vērtumniekiem”, V. Lapenieka, U.
un M. Oltes filmas;
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- novembris - „Elpa šūpojas tautasdziesmā –/ No sirds uz sirdi vērtā,/ Sadzirdamā,/
Turpināmā…” /S. Radiņa/ - „Atceroties atvadāmies” – mūsu izcilais novadnieks Artis
Kumsārs (02.08.1942. - 14.11.2013.) – izstādē 41 materiāls no Madonas novada
bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājuma;

- 26. 11. – 31. 12. „-Labestība rada labestību un tikai!-" 29. novembrī novadniekam
Aivaram Aiviekstam – 70.

2013. gads bijis bagāts ar mūsu novadnieku 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, arī bibliotēkas organizēto
tikšanās reižu, citu pasākumu un organizēto semināru laikā pielāgotas izstādes un
izvietotas konferenču zālē.

7. Projektizstrāde
Lai attīstītu un dažādotu bibliotēkas piedāvājumu, veikts nozīmīgs projektu darbs.
2012. gada nogalē atbalstītie projekti, kuru realizācija notika 2013. gadā:
 Literatūras maratons: Iepazīsimies – jaunie dramaturģijas autori jauniešiem
(455,00Ls);
 Profesionāls ceļojums uz brīnumzemi: Pecolli izrāde Madonā (600,00Ls).
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 Uzturētājstruktūru atlase tīkla Europe Direct informācijas centreiem 2013.- 2017.
gadam.
2013. gadā izstrādāti un realizēti projekti:

Nr.
P.k.

Nosaukums

1
2
3
4

5
6

7

Latviešu autori bērniem Madonas
bibliotēkā
Aicinājums uz tikšanos ar latviešu
autoriem Madonas novadā
„Izstāde „Madonas bibliotēkai90”
Madonas reģions un tā ļaudis :
novadnieku enciklopēdija jeb
novadnieku datu bāzes izveide.
1.
Iesniegts Nacionālās
identitātes mērķprogrammā
2. Iesniegts Literatūras nozarē
„Koncertprogramma „Edīte Piafa.
Atmiņu nakts
„Bērnu žūrija”

Es runāt gribētu uz visu zemi:
novada aktieru un novada autoru
sasaukšanās Dzejas dienu pasākumā
Madonā . VKKF- starpdisciplinārs
projekts.
8
Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana
Madonas novada iedzīvotāju apmācību
nodrošināšanā un iniciatīvas
veicināšanā
ES ELFLA projektu konkursā
pasākumam „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības
stratēģijuīstenošanas teritorijā.
9
„Novada kultūras mantojuma

Finansēju
ms
Ls
390,00
520,00

Rezultāts

Noorganizētas 6 tikšanās
486 bērniem
Noorganizētas 8 tikšanās
695 bērniem
Nav atbalstīts
Nav atbalstīts

500,00
Lasīšanas veicināšanas
projekts - 138 eksperti
Saņemtas 4 grāmatas par
summu 18,76.
Nav atbalstīts

Nav atbalstīts

Nav atbalstīts
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parāde Madonas bibliotēkā”
Vidzemes Plānošanas reģiona
Kultūras programmas projektu konkursā
10
Latviešu oriģinālliteratūra un
autori bibliotēkās
11
UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas „Stāstu bibliotēkas” tīkls
Publicitātes projekts

146 eks. par 800.- Ls
Madonas bibliotēka
iekļauta UNESCO „Stāstu
bibliotēku tīklā”

Iesaistīšanās projektos
1.

2.

3.

4.

Ceturto gadu Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa Saņemts
piedalās Net-SafeLatvia projektā „Drošs internets”. Tēma – „Cieni
Diploms
sevi un citus internetā”
Lattelecom projekta „Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros Madonas
novada bibliotēkā nokomplektētas un apmācītas
8 grupas
interesentu- senioru un 55+
Novadnieku – bērzauniešu - Edija Lamberta, Laumas Lambertes un
Miķeļa Meldera sociālais projekts konkursā „Open mind 2013"„Brilles ar augstu pievienoto vērtību".
Bibliotēkas rīcībā iegūti 4 briļļu pāri, kas paredzēti vājredzīgiem
cilvēkiem kā bezmaksas pakalpojumu tūlītējai, ērtai un efektīvai
lietošanai uz vietas, brilles aprīkotas ar + 2.5 dioptrijas lēcām, tās ir
turamas rokā ar „kātiņu” (nelietojot - statīvā uz klientam
paredzētās darba virsmas).
Kopš 2005. gada ir izveidojusies laba sadarbība starp trim rajoniem
Gulbeni, Madonu un Alūksni, vienojoties par kopdarbību EK EDIC
projektā. Attīstot sadarbību starp Gulbenes, Madonas un Alūksnes
bibliotēkām realizēts projekts Uzturētājstruktūru atlase tīkla
Europe Direct informācijas centreiem 2013.- 2017. gadam.
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Direktores vietn. metodiskajā darbā D. Puķīte

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības
raksturojums
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.
Lielākoties saziņa ar bibliotēkām ikdienā notiek caur e-pastu, kas ļauj salīdzinoši
operatīvi nodot jebkuru jaunāko informāciju tālāk.
Madonas novada bibliotēkā 2013. gadā regulāri notika vai tika koordinēti dažādi
profesionālās pilnveides pasākumi.
Sadarbībā ar Gulbenes bibliotēkas Reģionālo mācību centru, Madonas, Cesvaines,
Lubānas, Ērgļu, Varakļānu novadu bibliotekāriem bija iespēja apmeklēt Vidzemes kultūras
programmas 2013 atbalstītā projekta „Fotogrāfiju un atmiņu stāsti” ietvaros organizētos
apmācību cikla seminārus. Notika 4 apmācību kursi, koordinēts apmācību dalībnieku
sastāvs.
Detalizētāka apmācību programma:
Nr.
pk.

Nosaukums

1.

Mutvārdu
bibliotēkās

2.

3.

Norises
laiks

vēsture 12.09.2013.

Apjoms
(akad.st.)

Dalībn.
skaits

Piezīmes

6

7

Saņemti
apliecinājumi

Autortiesības
un 07.11.
bibliotēku
darbība 2013.
digitalizācijas procesos

5

6

Saņemti
apliecinājumi

Padziļinātie kursi datu 24.10.2013.
apstrādei
novadpētniecības datu
bāzē

8

1

Saņemts
BIS
Alise
apliecinājums
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4.

Izstāžu menedžments un 25.
dizains
11.2013.

8

3

Saņemti
izglītības
un
attīstības centra
EGO
apliecinājumi

Paldies Gulbenes bibliotēkai un Ivetai Ericai par veiksmīgo projektu un iespēju
papildināt bibliotekāriem zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā! Projekts turpinās
2014.gādā.
Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 13.konferencē „Nākotnes
bibliotēka” no Madonas reģiona piedalās 5 dalībnieki.
Bibliotēka pārskata periodā organizējusi 8 seminārus.
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 pasaules bibliotekārajā sabiedrībā.
Tradicionāli ikmēneša semināri organizēti mēneša otrajā trešdienā.
Katrā seminārā runāts par aktualitātēm bibliotēku darbībā. Oktobrī paralēli notiek
sarunas par aktuāliem darba jautājumiem pašvaldību bibliotēku darbiniekiem lasītavā un
skolu bibliotekāriem bērnu literatūras nodaļā.
Semināros aicināti piedalīties grāmatu tirgotāji, kas joprojām ir atzinīgi novērtēta
iespēja lētāk nekā veikalos iegādāties literatūru bibliotēku krājumu papildināšanai.
Semināru ietvaros realizētas vairāku bibliotēkas realizēto projektu aktivitātes (VKKF,
Europe Direct), tādējādi saturiski bagātinot šos pasākumus. Regulāri dots vārds kolēģiem,
kuri apmeklējuši dažādus kursus, seminārus, lai tālāķ dalītos pieredzē.
Semināri Madonas novada bibliotēkā:
Nr.

Laiks

Tēma

13.02.

- Ieskats pašvaldību bibliotēku darbā
2012. gadā; darbības akcenti 2013.gadam

Vieslektori

p.k.
1.

- Pieredzes apmaiņas braucieni:.

Izdevēji/
dalībn.sk.

I/K Virja

*Mūzika un skaņa – līdzsvaram

Vēsma Nora,
Cesvaines
bibliotēka

- Rūdolfam Blaumanim – 150
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Z. Saulīte, R.
dalībnieki
Blaumaņa
54

memoriālmu
zeja
Braki
vadītāja
Ergonomikas pamatprincipi pie
V. Grava, SIA
rakstāmgalda un terapeitisko vingrojumu
„Madonas
izvēle darba paužu laikā
slimnīca”
fizioterapeite
tikšanās ar
„Literārais maratons: iepazīsimies- Madaru
jaunie dramaturģijas autori jauniešiem
Rutkeviču un
Agnesi
Rutkeviču
2.

13.03.

Eiropas pilsoņu gada 2013 atklāšanas
seminārs

VKKF
EDIC

L.Reinfelde,
Centrālās Statistikas pārvaldes datu CSP vecākā
iegūšanas iespējas
referente
Eurostat datubāzes
S.Roze,
Eurostat datu
lietotāju
atbalsta
centra
- Pieredzes apmaiņas braucieni:.
*Kapacitātes paaugstināšana kultūras dalībniece

Jāņa
Rozes
apgāds
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dalībnieks
bibliotēkā

nozares projektu un pasākumu īstenošanai
Vidzemes plānošanas reģionā
*Komandas darbs attālināti
*Improvizācijas
spēļu
izmantošana bibliotekāra darbā

I.
Kaņep
one, Lubānas
metodikas bibliotēka
I.Bačuka
(Sarkaņi),
L. Čevere
(Cesvaine)

- Attīstošais dialogs
Fotoizstādes „Es Esmu” atklāšana

Kristīne
Maka,

55

psiholoģe

3. 3.

08.05.

Atvērto durvju diena

EDIC

„Mēs – Eiropā”
- Europe Direct” projekta 2013-2017
atklāšana. ES aktualitātes
- Aptaujas
„Nobalso
par
vispopulārāko bērnu grāmatu” rezultāti
MNB
- Tendences jaunākajā literatūrā

I/K
Virja

44
dalībnieki

- Izstādes „Madonas bibliotēka
pasaules telpā ” atklāšana
Maija
Burima,
Dr.filol., prof.
Daugavpils
universitāte
4.

12.06

Pieredzes apmaiņas izbraukuma
seminārs - Jēkabpils reģiona un Līvānu
novada bibliotēkas:
- Jēkabpils Galvenā
Jēkabpils apskate

bibliotēka,

- Līvānu novada Centrālā bibliotēka
- Latgales mākslas un amatniecības

40,
t.sk.
2
skolu
bibliotēkāri

centrs
- Līvānu novada Turku pagasta
filiālbibliotēka
- Kūku bibliotēka
- Varakļānu
bibliotēka

novada

Stirnienes
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5.

18.09.

- Gaismas pils laikā un telpā:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā

EDIC

Gaismaspils atklāšana
Akcijas “Tautas grāmatu plaukts” un
“Grāmatu draugu ķēde”
“Baltijas ceļš” digitālajā arhīvā
“Europeana 1989”

Liter

ēka
ātu
grāmatu
galds,

Bērnu žūrija
40
dalībnieki

ES jaunumi
- Dzejas dienas Madonā „Es runāt
gribētu uz visu zemi…”
/R. Blaumanis/
* literāti no Daugavpils radošās
inteliģences asociācijas „DINA ART” un
Cēsu kultūras biedrības „Harmonija”
dalībnieki - pārnovadu sasaukšanās dzejas,
mūzikas un mākslas valodā:
Cēsu kultūras biedrības „Harmonija”
mākslinieku izstādes atklāšana konferenču
zālē
6.

09.10.

- Pieredzes izglītība. Sadarbības
kultūra
- Bibliotēku akreditācijas rezultāti,
darba aktualitātes
- Ieskats tulkotāja darbistabā
- Izstādes „Muminu ģimene no
Somijas” atklāšana

R.Rube
nis, Sense of
Team
komandas
treniņu
vadītājs

Mudīte
Treimane,
rakstniece,
tulkotāja
7.

13.11.

- Madonas novada pašvaldības
pieredze uzņēmējdarbības veicināšanā

R.
Hačatrjans,
Madonas

I/K
Virja

63,
t.sk.
18
skolu
bibliotēkāri
VKK
F
I/K
Virja
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- Ieskats Latvijas kultūrvēsturē:
nacionālo simbolu izveide

Tikšanās ar bērnu grāmatu autori,
izdevēju

8.

11.12.

novada
domes
Uzņēmējdarb
. atbalsta un
attīst. nod.
vad.
A.
Karlsone,
Dr.hist. LU
Latvijas
Vēstures
instit.
Etnoloģijas
pētniece
Inese
Zandere

- Eiropas Savienības Bibliotēku
Līga
Deklarācija:
sagatavošanas
un Kursīte, KISC
iesniegšanas process
projektu
- Informācijas meklēšana Britannica koordinatore
datu bāzē
- Mācību resursi Internetā
Agrita
Sagalajeva,
- Koncerts „Edīte Piafa. Atmiņu KISC projekta
nakts”
koordinatore
Inga
Niedra, KISC
mācību
koordinatore

37
dalībnieki

EDIC
VKK
F

43
dalībnieki

VKKF

Gada noslēguma seminārs 11.decembrī notika neierastā vidē - Madonas kultūras
namā, lai bibliotekāri ērtāk varētu baudīt Madonas bibliotēkas jubilejas gada noslēguma
pasākumu - dāvanu saviem lasītājiem, draugiem, sadarbības partneriem – koncertu „Edīte
Piafa. Atmiņu nakts.” LNSO mūziķu priekšnesumā.
Oktobrī paralēli notika seminārs skolu bibliotekāriem, kura programma tika
sastādīta atbilstoši skolu bibliotekāru pieprasījumam un Madonas novada bibliotēkas
piedāvājumam. Jāpiebilst, ka šajā gadā mainījās reģiona skolu bibliotekāru metodiskās
apvienības vadītāja.
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Pie Līvānu novada Centrālās bibliotēkas 12.06.

Pieredzes izglītība. Sadarbības kultūra. R.Rubenis, Sense of Team komandas treniņu
vadītājs 09.10.
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Līga Kursīte, KISC projektu koordinatore 11.12.
Ikdienas darbs saistīts ar konsultāciju sniegšanu par visdažādākajiem bibliotekārā
darba jautājumiem.
Gatavojoties vietējās nozīmes bibliotēku akreditācijai, 10.aprīlī tika organizēta
konsultatīvā diena, kuras gaitā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar akreditācijas
procesu, runāts par bibliotēku darbību, ko varētu nosaukt „Es daru tā” – dalīšanās
pieredzē. Tā bija praktiska darba diena ar aktīvu katra bibliotekāra līdzdalību.
2013. gadā no 20.marta līdz 18.decembrim sākumapmācības praktikuma
programmu 24 stundu apjomā apguva Ļaudonas pagasta Sāvienas bibliotēkas jaunā
darbiniece Gunta Matīsa.
BIS Alise bibliotēku darbā. Kopš 2008. gada Madonas reģiona visās pašvaldību
bibliotēkās ir ieviesta BIS Alise. 2012. gads nozīmīgs ar to, ka visās pašvaldību bibliotēkās ir
svītrkodu skeneri un uzsākta automatizēta lasītāju apkalpošana Cirkulācijas modulī.
2013. gadā turpinājās darbs pie bibliotēku krājuma kvalitātes izvērtēšanas. BIS Alise
sistēmas administratore un KKN nodaļas vadītāja sniedza konsultācijas un apmācīja
kolēģus neskaidros jautājumos darbā ar sistēmu, īpaši uzmanību veltot skolu
bibliotekāriem, kuri šajā gadā turpināja intensīvi uzsākto darbu sistēmā.
Izmantojot BIS Alise Inventarizācijas moduli, 3 bibliotēkās - Ļaudonas pagasta
Sāvienas, Varakļānu tautas un Lubānas pilsētas bibliotēkās tika veikta krājuma
inventarizācija. Šo procesu uzsākt palīdzēja Madonas bibliotēkas kolēģu darba grupa.
Personāla maiņa. No 34 pašvaldību publiskajām bibliotēkām ar kopējo bibliotekāro
darbinieku skaitu –52 šajā gadā darbinieku izmaiņas bijušas 2 bibliotēkās: Cesvaines
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bibliotēkā mainījās 1 darbinieks – pusslodzē strādājošās Elīnas Ravinskas vietā darbu
uzsāka Iveta Lukstiņa.
Ļaudonas pagasta Sāvienas bibliotēkā kopš marta strādā Gunta Matīsa, nomainot
Aiju Jakubjaņecu.
Bibliotēku apmeklējumi. Aizvadītajā gadā tika apmeklētas visas bibliotēkas,
piedaloties akreditācijas procesā. Dažas bibliotēkas - Sāvienas, Lubānas, Varakļānu,
Meirānu, apmeklētas vairākas reizes. Gatavojoties akreditācijai, priecē fakts, ka
bibliotēkās arvien uzlabojas vizuālais iekārtojums, veikti remonti, iegādātas jaunas
mēbeles.
Sadarbības partneri. Metodiski konsultatīvā darba kvalitatīva veikšana nav
iedomājama bez ilggadīgiem sadarbības partneriem dažādos profesionālās darbības
jautājumos. Ir lieliski, ja, apmeklējot kādu no semināriem vai sanāksmēm, rodas idejas, kā
uzlabot, pilnveidot metodiski konsultatīvo darbu, kādus lektorus uzaicināt, lai palielinātu
darbinieku profesionālo kompetenci.
Ilgtermiņā laba sadarbība ar:
LNB BAI BKC – dalība organizētajos profesionālās pilnveides pasākumos,
konsultācijas, projekti;
LNB BLC – projekti, „Bērnu žūrija, darbs ar bērniem un jauniešiem;
KISC – apmācības, 3TD pasākums Siguldā, dalība Madonas reģiona bibliotēku
darbinieku seminārā, datortehnika u.c.;
LR KM Bibliotēku nodaļa, Latvijas Bibliotēku padome;
SIA TietoLatvia;
LBB, LBB VN;
LBAB;
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija;
Ziemeļu Ministru padomes birojs;
Net-Safe Latvia;
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
2013. gadā sadarbības ar Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēkām
ritēja saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem.
2013. gada 1.augustā Madonas reģiona bibliotēkas apmeklēja kolēģi no Krāslavas
reģiona bibliotēkām. Tika sastādīti un piedāvāti vairāki maršruti, ko šajā dienā paspēt
aplūkot. Bija gandarījums, kad, atvadoties dienas beigās, izskanēja kolēģu pateicība par
brīnišķīgi pavadīto dienu mūspusē.
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Gluži tāpat sacījām milzīgu paldies kolēģēm Jēkabpils un Līvānu bibliotēkās, kas
rūpējās, lai mūsu izbraukuma semināra diena būtu saturiski pilnvērtīga un iespaidiem
bagāta gan bibliotēkas apmeklējot, gan apskatot citus kultūrvēstures un tūrisma objektus.
Sadarbība notiek atbilstoši partneru funkcijām, uzdevumiem. Sadarbība vietējā
līmenī notiek dažādu pasākumu, lasīšanas veicināšanas aktivitāšu organizēšanā, valsts
mēroga pasākumu norises koordinēšanā bibliotēkās (akcijas, konkursi, projekti u.tml.).
Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu konsultatīvās bibliotēku
padome (KBP). 2009. gada oktobrī ievēlētā Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas,
Varakļānu novadu pašvaldību bibliotēku konsultatīvā bibliotēku padome aktīvāk 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. 2013. gadā situācija nemainīga.
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, kad iekļautas arī atbilstošas tēmas.
Ļoti veiksmīga bija sadarbība ar Madonas novada skolu bibliotēku metodiskā darba
koordinatori Gitu Eiduku Madonas Valsts ģimnāzijā gan metodiskā darba veikšanā, gan
tematisku pasākumu organizēšanā. 2013. gadā mainījās koordinators, līdz ar to nedaudz
mainījusies situācija.

9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
2013. gads bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa ziņā neatšķīrās no iepriekšējā.
2013. gada nogalē apritēja 10 gadi, kopš bibliotēka atrodas telpās Skolas ielā 12.
Stāvoklis

Piezīmes,
komentāri

Ēkas būvniecības gads

2003. gadā
rekonstrukcija

Ēka rekonstruēta
atbilstīgi
Būvnormatīviem

Telpu kopējā platība (m2)

1145 m2

Krātuvju telpas(m2)

73

apmierinošs
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Lasītāju apkalpošanas telpas(m2)

545

Lasītāju darba vietu skaits bibliotēkā

128

Rekonstrukcijas, kapitālā vai kārtējā
remonta gads

2003. gadā
rekonstrukcija

Bibliotēkas pieejamība personām ar
kustību traucējumiem

ir

labs

Kopumā bibliotēkas telpu stāvoklis vērtējams kā labs. Funkcionālais izvietojums
pielāgots ēkas būvei, lai klientiem būtu ērti pieejami pakalpojumi. Bibliotēka ir izvietota 4
stāvos.
Apmeklētāju zona – lasītāju apkalpošanas telpas- abonements, lasītavas, bērnu
literatūras nodaļa ir 545 m2 no 1145m2 bibliotēkas platības, nodrošinātas 128 lasītāju
vietas (konferenču telpu ieskaitot).
Piecas dienas nedēļā bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejami kafejnīcas pakalpojumi
(Bibliotēka nomā telpas kafejnīcas vajadzībām).
Gada nogalē, izvērtējot budžeta iespējas, un veicot budžeta grozījumus, veiktas
nelielas izmaiņas darbinieku telpu aprīkojumā:
nomainīti dokumentu skapji
Komlektēšanas un kataloģizācijas nodaļā, metodiskajā telpā. Iepērkot jaunu, nomainīts
saplīsušais multimediju projektors lasītavā, spirāļu iesienamā iekārta Bērnu literatūras
nodaļā. Darba pilnveidei iepirkts čeku printeris abonementam. Jaunākās periodikas
lasītavā nomainīti viegli kopjami krēsli.
Kopumā vērtējot bibliotēkas infrastruktūra atbilst kvalitatīvu pakalpojumu
nodrošināšanas iespējām.

10. Bibliotēkas personāls
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldībā apstiprināto amata vienību sarakstu
Madonas bibliotēkā 2013. gadā strādāja 15 darbinieki uz 12,7 slodzēm, tajā skaitā 11
nozares speciālisti, administrāciju- direktori un direktores vietnieci metodiskajā darbā
ieskaitot un tehniskais personāls: saimniecības daļas vad.- 0,2 slodzes, sētnieks0,5
slodzes, 2 apkopējas- 0,5 slodzes katrai.
Gada otrajā pusē sakarā ar aiziešanu priekšlaicīgā pensijā darba attiecības partrauca
ilggadīgā Komplektēšanas un kataloģizācijas nodalas vadītāja D. Aleksandrova. Par
Komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļas vadītāju, pusēm vienojoties, tika iecelta

63

galvenā bibliotekāre K. Veita. Līdz gada beigām vakances darbs tika veikts, vienojoties par
papildus darba pienākumu veikšanu, tos apmaksājot piemaksas veidā.
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 un Eiropas Savienības informācijas un uzziņu lasītavas vadītājai ir maģistra grāds
Vadības zinātnē.
2013. gada rudenī 3 Madonas bibliotēkas darbinieces- direktore I. Saulīte,
Komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļas vadītāja K. Veita un galvenā bibliotekāre V.
Ločmele iesniedza pieteikumus AIC par izglītības diplomu pielīdzināšanu kvalifikācijas
grādiem.
Gatavojoties Madonas bibliotēkas 90 gadu jubilejas svinībām, izvērtējot Madonas
bibliotēkas sniegto ieguldījumu novada attīstības kontekstā 3 Madonas novada
bibliotēkas darbinieces tika virzītas novada pašvaldības Atzinības izteikšanai:
 Galvenā bibliotekāre Sarmīte Radiņa- Par atzīstamu ieguldījumu Madonas
novada attīstībā, par Madonas novada vārda popularizēšanu.
 Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova- Par atzīstamu ieguldījumu
Madonas novada attīstībā, par bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanu
 Komplektēsanas un kataloģizācijas nodaļas vadītāja Dina Aleksandrova- Par
atzīstamu ieguldījumu Madonas novada attīstībā.
 Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova tika virzīta V. Caunes balvas
saņemšanai un ir Voldemāra Caunes balvas laureāte 2013. gadā.
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.
Ik gadu bibliotēkas darbinieki plānveidīgi tiek komandēti dalībai tālākizglītības
pasākumos, nopietni izvērtējot dažādus tālākizglītības piedāvājumus.
Nr.
p.k.

Kad, Kur

Tēma

St. sk.

Piedalījās

Kursi
1

7.,8.,29.05
2013. Ogrē

Mācību kurss „Bibliotēku
interešu pārstāvniecība

2

11.06.2013

Ebreji Latvijā: vēsture un
piemiņa

Rīga

D. Puķīte

16

K. Vieta, L. Veckalniņa
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3

24.10.2013,
Rīga

Padziļinātie kursi datu apstrādei
novadpētniecības datubāzē

8

L. Veckalniņa

4

06.11.2013
Rīga

Padziļinātie kursi
komplektēšanā

8

K. Veita

5

11.11.2013

Saskarsmes psiholoģija un
konfliktoloģija- apmācību
programma
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R. Krievāne

7

I.Saulīte

Madonā
6

12.09.2013

Kā spīdēt medijos

2.12.2013

4

Rīga
Semināri
1

30.05.2013

2

7.11. 2013
Gulbene

3

12.09. 2013
Gulbenē

4

24.10.2013
Rīga

5

31.10.2013
Valmiera

6

25.11. 2013
Rīga

7

04.12

8

05.12. 2013
Rīgā

9

11.12. 2013
Madona

Metodiķu seminārs

D. Puķīte

Autortiesības un bibliotēku
darbība digitalizācijas procesos

5

Mutvārdu vēsture bibliotēkās

6

KIS centra organizēts „Bibliotēkas
interešu pārstāvniecība: ilgtspēja
un iespējas.

I.Saulīte, D. Lapiņa, D.
Puķīte,
8

Metodiķu seminārs

D. Lapiņa, S. Radiņa

D. Puķīte

UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas tīkls „Stāstu bibliotēkas
Datu bāzes BRITANICA
izmantošana

D. Lapiņa, L. Fiļipova
V. Ločmele, L. Veckalniņa

D. Puķīte

„Bibliotēkas. Nākotne. Bezgalīgas
iespējas””
Izstāžu menedžments un dizains

S. Radiņa, V. Ločmele, L.
Veckalniņa

L. Fiļipova

2

I.Saulīte, D. Puķīte, R.
Krievāne, V. Ločmele, L.
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Fiļipova, K. Veita,. L.
Veckalniņa, S. Radiņa, R.
Kozlovska,
10

12.12. 2013
Rīga

„E- grāmatas starp vēlmēm un
realitāti

D. Lapiņa

LNB BLC „Iztēles spēks:spilgtākie
tēli bērnu literatūrā”

L. Fiļipova

Konferences
1

10.05.2013
Rīga

2

18.19.09.2013
Balvos

3

10.,11.07.
2013

Novadpētniecības konference „

L. Veckalniņa

Lokālās kultūras vērtības
nacionālās identitātes
stiprināšanai.
LBB Vidzemes nodaļas 16.
konference

14

L. Fiļipova, L. Veckalniņa,
D. Puķīte

Valmierā
Citi
1

18.- 20.03
2013

Eurpe Direct tīkla koordinatoru
kopsapulce

I. Saulīte

Briselē
2

26.04.2013
Madonā

3

30.04.2013
Rīga

4

27,-28. maijā
Dobele

Tikšanās ar LR K ministri Ž.
Jaunzemi- Grtendi

I.Saulīte, D. Puķīte, D.
Lapiņa, S. Radiņa, L.
Fiļipova,, K. Veita

Net Safe Latvia Drošāka interneta
centra rīkotā konkursa „Radošais
pasākumspar drošību
internetāmanā bibliotēkā”
noslēguma pasākums

L. Fiļipova

Latvijas zinātnisko un publisko
bibliotēku direktoru pavasara
sanāksme

D. Puķīte
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5

2.-4.07. 2013
Ventspils,
Kuldīga

Latvijas bibliotēku nozares
vadošo profesionāļu grupas
pieredzes apmaiņas brauciens uz
Kurzemi

I.Saulīte

6

18.10.2013

Interaktīva diskusija par Eiropas
nākotni

D. Puķīte

7

20.11.2013

Latvijas zinātnisko un publisko
bibliotēku direktoru rudens
sanāksme

I.Saulīte

2013. gadā pavisam apmeklēti 6 dažāda apjoma kursi un apmācības, 10 semināri, 3
konferences, 4 citi profesionālās pilnveides pasākumi- kopā – 26 profesionālās pilnveides
pasākumi.
Atzinīgi vārdi jāsaka par Balvu Centrālā bibliotēkas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo
bibliotēku rīkoto bibliotēku novadpētniecības konferenci „Lokālās kultūras vērtības
nacionālās identitātes stiprināšanai”, Gulbenes bibliotēkas Reģionālā mācību centra
organizētajām apmācībām, Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas konferenci,
16.saietu-konferenci „Latviešu pilsoniskās sabiedrības un nacionālās izglītības sākums
Gaujas krastos Valmierā”, ko organizēja Valmieras bibliotēka sadarbībā ar LBB Vidzemes
nodaļas valdi un citiem sadarbības partneriem, Rīgas Ebreju kopienas organizētais
seminārs "Ebreji Latvijā: vēsture un piemiņa" u.c.

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

2009

Madonas novada pašvald.

118103

89748

86353

93031

92210

4765

5106

4940

20378

5319

122868

94854

91293

113409

97529

Citi fin. avoti
Kopā

2010

2011

2012

2013
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Finananējums
Madonas novada pašvald

Citi fin. avoti

118103
89748

4765
2009

93031

86353

5106

20378

4940

2010

2011

citi ieņēmumu veidi (Ls)

2013

maksas pakalpojumi

1313

VKKF

1410

92210

2012

2013

Citi ieņēmumi
maksas pakalpojumi

pārējie

2596

kopā

5319

5319

VKKF

pārējie

25%

49%
26%

Pārējos ieņēmumos -49% ietilpst arī pārnovadu finansējums reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanai.
2009

2010

2011

2012

2013

Bruto darba samaksa

64284

55407

51002

53786

54470

VSAOI

17112

14115

12965

14180

14372

Krājuma komplekt.

15500

5819

6046

13856

9339

4026

1694

1164

0

0

20823

17819

17711

28207

19580

0

0

1446

2311

121745

94854

90334

112340

823
98584

Izdevumi

Informāc. Tehnol
Pārējie
Kapitālie izdevumi
Kopā

Izdevumu neatbilstība ieņēmumiem norāda uz to, ka gada sākumā palika atlikums
no 2012. gada (1055,00Ls) VKKF atbalstīto projektu realizācijai 2013. gadā.
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Izdevumi
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Bruto darba
samaksa

VSAOI
2009

Krājuma Informāc.
komplekt. Tehnol
2010

2011

2012

Pārējie

Kapitālie
izdevumi

2013

2013. gadā Madonas novada bibliotēkas budžeta izdevumos 70% finansējuma sastādija
atalgojuma un VSAOI izmaksas. 20% - pārējās izmaksas, tajā skaitā, preces, pakalpojumi.

Izdevumi 2013
Bruto darba samaksa

VSAOI

Krājuma komplekt.

Informāc. Tehnol

Pārējie

Kapitālie izdevumi

1%

20%
0%
9%

55%

15%

Finansējums krājuma komplektēšanai Madonas novada bibliotēkā pārskata periodā
bija 9339,00Ls, jeb 9% no budžeta izdevumiem.
Krājuma

2005. 2006.

2007.

2008. 2009.

2010. 2011. 2012. 2013.

Komplektēšana
Finansēj.

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

Iedzīvotāju skaits

9320

9242

9125

8981

8857

8527

8672

8549

8396

Izmaksas uz 1
iedz.

0,74

0,93

1,46

1,82

1,75

0,66

0,69

0,96

1,11

Kopumā finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.
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12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām.
Publicitāte
Lai racionāli izmantotu bibliotēkas rīcībā esošos resursus un paplašinātu, papildinātu
iestādes piedāvājumu, nopietni strādāts ar mērķi attīstīt sadarbību ar novada iestādēm
un institūcijām. Paralēli tiek meklētas jaunas sadarbības iespējas, kas ļautu dažādot un
paplašināt bibliotēkas piedāvājumu. Bez sadarbības tālāka iestādes attīstība nav
iespējama.
2013. gadā īpaši strādāts pie informācijas atspoguļošanas medijos – gan fiksētajos,
gan sociālajos, īpašu vērību veltot sociālajiem medijiem - publikācijas bibliotēkas
mājaslapā, Latvijas bibliotēku portālā, bibliotēkas twitter kontā, draugiem.lv
lai
informāciju par bibliotēku, tās sniegtajiem pakalpojumiem un aktivitātēm piedāvātu arī
potenciālajiem – attālinātajiem bibliotēkas apmeklētājiem. Par zinamu rezultatu liecina
virtuālo apmeklējumu statistika- 2013. gadā salīdzinoši ar iepriekšējo- virtuālo
apmeklējumu skaits palielinājies par 5452.
Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri. Pārrobežu sadarbība. Madonā
nav iespējams nosaukt kādu iestādi vai institūciju, ar kuru bibliotēkai nebūtu sadarbības. Ir
izveidojusies abpusēji gandarījumu sniedzoša partnerība ar Pirmsskolas izglītības
iestādēm „Kastanītis” un „Priedīte”, „Saulīte”; Madonas pilsētas 1.vidusskolu, Madonas
pilsētas 2.vidusskolu un Madonas Valsts ģimnāziju; Madonas Bērnu un jauniešu centru;
Madonas mākslas skolu; Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolu, Madonas novadpētniecības
un mākslas muzeju. Reģiona kontekstā- Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un
Varakļānu novadu pašvaldībām, bibliotēkām.
Turpināta sadarbība ar Madonas reģionālo laikrakstu „Stars”.
Atzīmēšanas vērta ir sadarbība ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, t.sk.,
Tulkošanas ģenerāldirektorātu, Francijas institūtu Latvijā u.c.
Laba pieredze gūta sadarbības projektā ar Madonas Valsts ģimnāziju, kura ietvaros
Madonā ieradās 12 skolnieces un 2 pedagoģes no Francijas, lai Madonas pansionātā,
Madonas sociālajā dienestā, Madonas novada bibliotēkā, Madonas Valsts ģimnāzijā un
Madonas pilsētas 1.vidusskolā pilnveidotu savas profesionālās prasmes sociālo zinātņu
studiju ietvaros. Madonas novada bibliotēkā darbojās trīs meitenes: Emelīne (Emmeline
Hiemstra), Kārena (Karen Estaque) un Mariona (Marion Deromas). Sākotnēji meitenes
iepazinās ar darbu bibliotēkā, gūstot priekšstatu un salīdzinot, kā atšķiras Francijas un
Latvijas bibliotēkas, kāda ir Latvijas bibliotēku sistēma, kas ir Latvijas bibliotēku tīkls, kādā
bibliotēku informācijas sistēmā tiek strādāts Madonā, kā tiek apstrādātas grāmatas, kur un
kādā kārtībā informatīvie materiāli tiek izvietoti. Savas viesošanās laikā franču meitenes
iekārtoja arī Francijas stūrīti, noorganizēja un novadīja franču valodas apmācības latviešu
jauniešiem.
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Pateicoties ilggadīgai sadarbībai ar Gundaru Godiņu, Madonas novada bibliotēkā
viesojās somu dzejniece Heli Lāksonena un Guntars Godiņš kā tulkotājs. Abi dzejnieki
prezentēja 2012. gada rudenī apgādā „Mansards” iznākušo somu dzejnieces Heli
Lāksonenas dzejas izlasi „Kad gos smei”, ko sastādījis un, izmantojot Vidzemes lībisko
izloksni – runas veidu, ko lieto Igaunijas pierobežā ap Ainažiem un Salacgrīvu –, atdzejojis
Guntars Godiņš.

Maijā sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību un Francijas institūtu Latvijā
bibliotēkas apmeklētājiem tika piedāvāta saruna par F. Sagānas dzīvi un daiļradi, pāršķirot
grāmatas «Sagāna un dēls» un «Mana māte, Fransuāza Sagāna» un tiekoties ar viņas
dēlu fotogrāfu Denī Vestofu.

Informācijas resursus popularizējoši pasākumi (izstādes, tikšanās, tematiskie
pasākumi u.tml.) 2013. gadā plānveidīgi 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, Bibliotēku nedēļa, Eiropas nedēļa, Dzejas dienas, Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļa. Atpazīstami kļuvuši Grāmatu svētki, ar pozitīvām atsauksmēm tiek
vērtēta bibliotēkas piedāvātā programma, iesaistoties Muzeju nakts norisēs.
Madonas bibliotēka vienmēr ir centusies piedāvāt klientiem interesantu un
saturiski bagātu piedāvājumu, un tas ir iespējams sadarbojoties, tādējādi paverot jaunas
iespējas aktivitāšu dažādošanai.
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Pavisam 2013. gadā Madonas bibliotēkā noorganizēti 122 tematiskie pasākumi un
aktivitātes, 121 izstāde. Detalizēta
aktivitāšu informācija un analīze sniegta
struktūrvienību piedāvājumā.
Jau tradicionāli atpazīstami ir Grāmatu svētki ar plašu dienas garuma aktivitāšu
programmu. 2013. Gadā Grāmatu svētkos piedalījās aptuveni 1554 apmeklētāji. Par
tradīciju uzskatāmas Dzejas dienas.
18. 09. - Dzejas dienas Madonā: „Es runāt gribētu uz visu zemi…” /R. Blaumanis/ pārnovadu sasaukšanās dzejas, mūzikas un mākslas valodā: Madonas novada bibliotēkā
viesojās literāti no Daugavpils radošās inteliģences asociācijas „DINA ART” (Jevgeņijs
Golubevs, Lidija Vasaraudze, Staņislavs Volodjko, Irena Cimbale) un Cēsu kultūras
biedrības „Harmonija” dalībnieki (Leons Staris, Māra Armanoviča, Astrīda Kamša, Sarma
Enere, Lauma Daugiša, Jānis Rīts, Dzidra Olengoviča, muzicē Valdis Atāls).

Apmeklētāju interesi vienmēr ir piesaistījušas izstādes konferenču zālē:
- „Izaudzē mani – es esmu tik garšīga!» -Tava krūmmellene – padomi krūmmelleņu
audzētājiem, pieredze mūsu novadā – sadarbībā ar Madonas Puķu draugu klubiņu;

- maijs - izstāde „Madonas bibliotēka pasaules telpā" - Madonas novada bibliotēkai –
90 - 34 novadpētniecības mapes + materiāli, albumi, bibliotekārā tehnika, 33 CD ar
pasākumu fotogrāfijām, sagatavota prezentācija par bibliotēkām pirms 50 gadiem un
tagad;
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1963. gadā bibliotēkas lasītavā Poruka ielā

- 16. 07. - 03. 09. - „Savam un citu priekam” – novadnieces Dzintras Viļevičas
personālizstāde - fotogrāfijas, floristika, dekupāža;

- oktobris - „Ielūkojamies Dainas Grūbes darbistabā!” – dzeja, tulkojumi, rediģētās
grāmatas – gaidot viesos autori novadnieci, iekārtota izstāde, kas pārsteidza gan mūs
pašus, jo apkopoja viņas tagad apgādā „Zvaigzne ABC” tulkotās grāmatas vienuviet, gan
pašu autori pārsteidza ar to, cik daudz materiāli savākti un saglabāti par viņu;

- novembris - „Ziedonis. Gads.» - Imanta Ziedoņa dzeja, novadnieces Lienes Pietas
fotogrāfijas

- decembris„Neklātienes ceļojums uz Grenlandi” – izstāde iekārtota no MNB krājuma
un sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju – novadnieka V. Sīļa
grāmatas par Grenlandi, gaidot tikšanos: "Īsziņas no pasaules malas: neklātienes ceļojums
uz Grenlandi kopā ar Juri Jātnieku";
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- 29. 11. – decembris - Aivara Aivieksta foto un dzejas izstāde - „Divi".

Apmeklētāju interesi ir saistījusi netradicionālā izstāde, kas veltīta Knutam
Skujeniekam, izmantojot audiovizuālos materiālus, kartona kastes u.c. eksponātus.

Sēžot uz kartona kastes, ar austiņām bija iespēja paklausīties K Skujenieka dzeju, skatīties
ierakstu diskā.
2013.gadā bibliotēkas lasītāju intereses tika pētītas ar nelielām aptaujām bibliotēkas
tīmekļa vietnē. Kopumā gada laikā veiktas 5 tīmekļa vietnes apmeklētāju aptaujas,
iegūstot konkrētajā mirklī aktuālu informāciju. Lielākoties šāda veida aptaujas tiek veiktas,
lai izzinātu bibliotēkas virtuālo apmeklētāju viedokli par bibliotēkas darbu un izzinātu, ko
nepieciešams mainīt vai uzlabot. Daži jautājumi ir ne vien izzinoši, bet vairāk pat
informatīvi tā, piemēram, aptaujā par to, vai cilvēki apmeklē bibliotēkas organizētos
pasākumus, iegūtie dati nav viennozīmīgi, bet gan svārstīgi.
Vai Jūs apmeklējat bibliotēkas organizētos pasākumus?
Jā, bieži
Nē, nekad
Dažreiz
Nezināju, ka bibliotēka organizē pasākumus

30.1%
17%
19.2%
20%

182 balsis
103 balsis
116 balsis
121 balsis
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Grūti pateikt

13.7%

83 balsis

Veikta aptauja arī par lasīšanas paradumiem, kā rezultātā dati svārstās no viedokļa,
ka grāmatas tiek lasītas regulāri (to atzina 21% respondentu) vai mācību vajadzībām (14%),
bet pārējie 65% grāmatas šobrīd nelasa.
Kad Tu pēdējo reizi izlasīji kādu grāmatu?
Grāmatas lasu regulāri
Lasu tikai skolas/studiju vajadzībām
Grāmatu lasīšanai šobrīd neatliek laika
Kaut kad bērnībā
Nekad neesmu izlasījis nevienu grāmatu
Nav atbildes

21.1%
14.3%
18.3%
14.3%
12.5%
19.5%

84 balsis
57 balsis
73 balsis
57 balsis
50 balsis
78 alsis

Veikta aptauja arī par Grāmatu svētku nozīmīgumu, iegūstot visai pārliecinošu
apliecinājumu, ka Grāmatu svētki sabiedrībai ir nozīmīgi (to apgalvoja 41% respondentu),
taču nepieciešams strādāt ar iedzīvotāju informēšanu, meklējot jaunus veidus, kā sasniegt
tos cilvēkus, kuri nelasa reģionālo laikrakstu „Stars”, internetā pieejamo informāciju un
sabiedriskās vietās izvietotās afišas.
Vai Grāmatu svētki Jums ir nozīmīgi?
Jā
Nē
Grūti pateikt
Nezinu, kas ir Grāmatu svētki

41%
12.5%
16.3%
16.6%

121 balsis
37 balsis
48 balsis
49 balsis

Decembra beigās tika veikta pavisam īsa aptauja par to, vai respondenti kādreiz ir
mēģinājuši lasīt elektroniskās grāmatas. Aptaujā iesaistījās 133 respondenti, apliecinot, ka
ir ieinteresēti par e-grāmatu lasīšanu un labprāt to izmēģinātu.
05.- 12. 08. - reģionālais laikraksts „Stars” mājas lapā http://www.estars.lv/ tika ievietojis
Nedēļas jautājumu: „Vai bieži apmeklē bibliotēku, lai palasītu grāmatas?”, uz bibliotēkā
lietotājiem pieejamiem datoriem no rītiem tika atvērta tieši šī mājas lapa un apmeklētāji
aicināti nobalsot, jo arī MNB ir svarīgs šis viedoklis, rezultāti ir šādi:
Jā, daru to regulāri.
51%
Aizeju, kad gribu izlasīt kādu
konkrētu grāmatu.
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25%
Ļoti reti, pietiek grāmatu pašam.
14%
Nelasu grāmatas.
10%
Balsojuši: 113

Par bibliotēkas darba vērtējumu var spriest pēc atsauksmēm. Priecē jauno
dramaturgu atsauksmes MNB Viesu grāmatā: „Paldies Jums par vitalitāti un ieinteresētību
tajā, kas notiek ar mums, dramaturgiem”- Rasa Bugavičute; „Uzturoties Madonā jau kaut
īsu brīdi, var atrast un pamanīt dažas man kā rakstītājam vilinošas lietas – sirsnīgus un
atvērtus cilvēkus un klusu, ērtu bibliotēku, kur tad to rakstīt. Nu varbūt tad Madonā būs
jāiegriežas!” – Jānis Balodis; „Madona iedvesmo ar smaidīgiem, atvērtiem un radošiem
cilvēkiem. Paldies jums par viesmīlību un interesi par jaunajiem dramaturgiem! – Edgars
Niklasons; „Paldies par pasakainu dienu! Tik ļoti gribējās izrauties no Rīgas vides, un te nu
bija! Viesmīlīgi, - tik tiešām sajūta, ka tikām gaidīti! Mīļš paldies! – uz tikšanos! – Sandija
Kalniņa; „Paldies par sirsnīgo sagaidīšanu, uzņemšanu un sarunām skaistajā, sniegotajā
Madonā!” – Rihards Svjatskis; „Reāli patīk Madonas sniegs! Paldies par rūpēm un
ieinteresētību dramaturģijā, dzejā un cilvēkos! Forši, ka bijām! -” – Agnese un Madara
Rutkevičas.
Madonas novada bibliotēkas sniegtos pakalpojumus atzinīgi novērtē lasītāji.

No Atsauksmju un ierosinājumu grāmatas.
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13. Veiksmes stāsti
2013. gads kopumā bibliotēkai bijis ļoti veiksmīgs. Bet kā atsevišķus veiksmes
stāstus var minēt:
1. mobilās datorklases nonākšanu Madonas novada bibliotēkas rīcībā. Tas
devis iespēju jau 2013.gadā bibliotēkas telpās nodrošināt datorkursus senioriem
Lattelecom projekts „Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros.
Projekta laikā radusies veiksmīga sadarbība ar Madonas pilsētas pensionāru biedrību
un kursu vadītāju Māru Lilitu Lapiņu, kura projekta „Pieslēdzies, Latvija!” 5 gadu jubilejas
pasākumā saņēma balvu nominācijā "Zelta ieguldījums" kā pašaizliedzīgākā pasniedzēja.
2. Kā veiksmes stāsts minami izdevušies un atbalstītie VKKF projekti, īpašiProfesionālās mākslas pieejamības mērķprogrammā, kas ļāva piedāvāt bibliotēkas
klientiem burvju mākslinieka Pecolli izrādi (piedalījās burvju mākslinieks Mantas) un Edītes
Piafas koncertprogrammu,
arī visas tikšanās ar autoriem VKKF atbalstīto
projektu ietvaros.
3. 2013. gada veiksmes stāsts Madonas novada bibliotēkā bija tikšanās ar
somu dzejnieci Heli Lāksonenu un Guntaru Godiņu - Madonas novada bibliotēkā un
Madonas 1. vidusskolā (156 apm.).
Tikšanās noritēja tikai piecās Latvijas pilsētās: Salacgrīvas muzejā, Jēkabpils Tautas
namā, Rīgā - Ziemeļu Ministru padomes birojā, Ventspils bibliotēkā un Madonā. Tā bija
iespējama pateicoties sadarbībai ar dzejnieku un tulkotāju Guntaru Godiņu, kas Madonas
novada bibliotēkai izveidojusies jau daudzu gadu garumā. Pirmoreiz viņš viesojās MNB
kopā ar igauņu uzņēmēju grupu no Madonas sadraudzības pilsētas Raplas, būdams tolaik
Latvijas Kultūras atašejs Igaunijā. Toreiz viņš atbrauca kopā ar igauņu dzejnieku Andresu
Ehinu, lasīja dzeju, tulkoja igauņu kolēģa lasījumus un daudzi uzņēmēji atzina, ka pirmoreiz
klausījušies savu autoru Latvijā.
Tad tikāmies ar G. Godiņu un Andresu un Kristenu Ehiniem Starptautisko Dzejas
dienu pasākumā MNB (Igaunija, Lietuva, Vācija) un Dzejas dienās - Videotiltā – Rapla –
Anikšči – Madona, interesanta bija tikšanās arī ar igauņu dzejnieku Contra.
Tā kā latviešu valodā bija iznākusi vienas no populārākajām somu dzejnieces Heli
Lāksonenas (Heli Laaksonen) dzejas izlase „Kad gos smei”, kuru sastādījis un, izmantojot
Vidzemes lībisko izloksni – runas veidu, ko lieto Igaunijas pierobežā ap Ainažiem un
Salacgrīvu –, atdzejojis Guntars Godiņš. Apmeklētāji uzsvēra, ka bija ļoti interesanti tikties
ar atraktīvo dzejnieci, kas apbūra publiku ar saviem lasījumiem, šarmu, dzīves filozofiju.
Madonas novada bibliotēkas direktore
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