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Darba raksturojums bibliotēkā, metodiskā un konsultatīvā darba organizācija
attiecībā uz šo darba virzienu.
Bērnu nodaļas mērķauditorija ir bērni līdz 9.klasei, taču to izmanto arī vidusskolēni,
studenti, skolotāji, bibliotekāri un pensionāri. Bibliotēkas pakalpojumus 2015. gadā
izmantoja 85,3% no Ludzas pilsētā dzīvojošiem 1.-9.klašu skolēniem.
Galvenie rādītāji darbā ar bērniem līdz 18 gadiem
Lietotāji

908

(-28)

Apmeklējumi

38020

(-2043)

Izsniegums

86475

(-5520)

Salīdzinot ar 2014. gadu visi galvenie rādītāji darbā ar bērniem ir samazinājušies. Tas
izskaidrojums ar to, ka ar katru gadu samazinās bērnu skaits, līdz ar to arī skolēnu skaits
skolās. Skolēni ir ļoti noslogoti, jo pēc mācībām lielākā daļa vēl apmeklē mākslas, sporta,
mūzikas skolas vai arī dažādus pulciņus. Samazinājās arī interneta lietotāju skaits, jo dators
ir gandrīz katrā mājā. Līdz ar to nedaudzi skolēni izmantoja datoru mācību vielas apguvei.
Sakarā ar apkures sistēmas remontu, bērnu nodaļa divas nedēļas bija slēgta, tas arī ietekmēja
darba rādītājus.
Atskaites gadā aktīvi turpinājām darbu divās lasīšanas veicināšanas programmās: “Bērnu
žūrija” un “Grāmatu starts”.
“Bērnu žūrija” strādājām gan ar jaunāko klašu grupām, gan ar pirmskolas izglītības
iestāžu vecākajām grupām. Kopā esam piesaistījuši 150 ekspertu. Noslēguma pasākumu
rīkojām nevis lielo kopīgo, bet atsevišķi pa grupām. Lielākie bērni dāvanās saņēma
atstarotājus, bet pirmskolas vecuma bērni - rotaļlietas no pasūtītajiem žurnāliem.
“Grāmatu starta” programmā pūčulēnu komplektiņus saņēmām 2014. gada nogalē, tāpēc
visas aktivitātes notika jau 2015.gadā. Projektā piedalījās 40

Ludzas trīsgadnieki un

četrgadnieki. 25 komplekti bija no LNB Atbalsta biedrības, bet 15 apmaksāja pašvaldība.
Vasarā skolu nometnēm rīkojām radošās darbnīcas, kur bērni no viegla šifona auduma
izgatavoja taureņus ( “Taureņu valstība”) un no plastmasas karotēm Mašu (“Maša un lācis”).
Lielu interesi skolēnu vidū izpelnījās “Grega festivāla” konkurss, kurš noritēja divās
kārtās. Pirmajā kārtā bērnu komandas skolās un bibliotēkās gatavoja plakātus. Erudītā
komisija izvērtēja visus darbus, kā rezultātā četri labākie tika godalgoti ar braucienu uz
Gaismas pili, kur varēja tikties ar grāmatas autoru. Grega festivāla sakarā pilsētas bibliotēkai
nācās iepirkt “Grega dienasgrāmatas” papildus eksemplārus. Vislaimīgākie bija tie bērni,
kuri Rīgā spēja dabūt rakstnieka autogrāfu, nofotografēties kopā ar Kinniju un ja kādam no
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dalībniekiem radās iespēja pakomunicēt ar grāmatu autoru, tad laimei nebija gala. Visu
atpakāl ceļu uz mājām tika pārrunāts un apspriests šis vēsturiskais notikums.

“Grega festvāls”
Pusaudžu ērtībai bez jau diviem esošajiem sēžammaisiem papildus esam iegādājušies vēl
trīs jaunus.

Jaunieši iemēģina jaunos sēžammaisus
Pagastu un skolu bibliotekāriem tika sniegtas regulāras individuālas konsultācijas darba
ar bērniem un jauniešiem pilnveidošanai. Bērnu nodaļas bibliotekāri piedalījās semināru
rīkošanā. Informējām novadu bibliotekārus par aktualitātēm darbā ar mazajiem lasītājiem,
LNB aktivitātēm bērniem un jauniešiem, par dzirdēto konferencēs, semināros. Semināros
tika organizētas radošās darbnīcas.
Bibliotēkas krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu porporcionalitāte,
salīdzinot iegādāto pieaugušo/jauniešu literatūras krājumu un lasītāju sastāvu
2015.gadā kopumā bērnu nodaļā tika iegādāti 1000 dokumenti (516 grāmatas, 1 CD un
483 seriālizdevumi ). Iespieddarbus iepirkām galvenokārt par

pašvaldības budžeta

līdzekļiem
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no vietējiem grāmatu veikaliem”Sākums A” un “Zvaigzne ABC”. Grāmatu iegādei no
pašvaldības naudas iztērēti € 2666.64.
Komplektēšanas avoti

Pārskatot izdevniecību un grāmatu bāžu mājas lapas tika sastādīti nepieciešamie grāmatu
saraksti, kas tālāk nodoti grāmatnīcu darbiniekiem. Veidojot bērnu nodaļas krājumu, centāmies
ievērot dažādu bibliotēkas lietotāju vecuma grupu intereses. Iepirkām gandrīz visas latviešu valodā
izdotās grāmatas bērniem un jauniešiem. Izdevumi tika iepirkti arī krievu valodā, jo pilsētā ir
diezgan daudz krievu tautības bērnu. Citās svešvalodās grāmatas tika iepirktas maz, jo nav īpaša
pieprasījuma. Lasītājus galvenokārt interesēja vārdnīcas un angļu valodas mācību grāmatas. Tāpat kā
iepriekšējos gados, lielāku grāmatu skaitu iepirkām pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem, jo
viņi ir viscītīgākie bibliotēkas apmeklētāji. Pusaudžiem vairāk tika iepirkta daiļliteratūra, jo līdz ar
jauno tehnoloģiju attīstību pieprasījums pēc

nozaru izdevumiem ir samazinājies. Obligātās

literatūras un bērnu žūrijas grāmatas tika iepirktas vairākos eksemplāros.
Jaunieguvumi (grāmatas)
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Bērnu nodaļa pasūtīja 2 avīzes un 40 žurnālus. Seriālizdevumu iegādei iztērēti € 1724.09.
Lielāko daļu jaunieguvumu sastādīja grāmatas un seriālizdevumi, ļoti maz iegādāti
audiovizuālie materiāli.

Jaunieguvumi pa veidiem

No krājuma norakstīti 1110 dokumenti.
Bērnu nodaļas krājumā ir 20729 eksemplāri, krājuma apgrozība 0,8. Jaunieguvumi
sastāda 4,8 % no bērnu nodaļas krājuma.
Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā 2015.gadā bija 2770 lasītāji (28,8 % bērni un 71,2%
pieaugušie). Krājuma papildināšanai pieaugušo apkalpošanas nodaļa ir tērējusi 65,8% un
bērnu nodaļa 34,2% no pašvaldības budžeta.
Grāmatas 2015. gadā

Grāmatas par pašvaldības

Bērnu

Pieaugušo

apkalpošanas nodaļa

apkalpošanas nodaļa

443

555

Projekti

18

26

Dāvinājumi

41

184

Lasītāju nozaudētās

15

95

līdzekļiem

5

Kopā

517

860

Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana
2015. gadā darbā ar bērniem izpildījām 240 uzziņas. Uzziņu skaitam bija tendence
samazināties, jo mājās viss vajadzīgais tika kopēts no interneta. Ja agrāk projektu nedēļas
laikā katram bērnam bija uzdevums, tad tagad labi, ja vienai klasei kaut kas uzdots, bet
pārējie atnāk vienkārši pavadīt laiku pie datora. Plašāk bibliotēkā tiek izmantoti kopēšanas
un drukāšanas pakalpojumi.
Visvairāk mūsu lasītājus interesēja novadpētniecības informācija.
Informācijas sniegšanai tika izmantota uzziņu literatūra, novadpētniecības materiāli, LNB
un Ludzas reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs un interneta resursi.
Bibliotēkā ir plašs novadpētniecības mapju klāsts, kuras tika papildinātas ar jaunāko
informāciju.
Pirmo klašu skolēniem organizējām ekskursijas uz bibliotēku, kur bērnus iepazīstinājām
ar grāmatu daudzveidību un

izvietojumu plauktos, kā arī pārrunājām par bibliotēkas

piedāvātajiem pakalpojumiem un drošību internetā.
Jauno grāmatu apskati notika 2.-4.klašu skolēniem.
5.-9. klašu skolēni tika iepazīstināti ar bibliotēkas datu bāzēm. Notika divi pasākumi
“Kopā par labāku internetu” 5.klašu skolēniem.
Individuāli apmācījām bibliotēkas lietotājus informācijas meklēšanā elektroniskā
katalogā un dažādās datu bāzēs. Tā kā daži skolēni neprata strādāt ar atrasto informāciju, tad
palīdzējām arī referātu sagatavošanā.

Pasākumi dažādām vecuma grupām
2015.gadā bērnu nodaļa sarīkoja 82 pasākumus.
Pirmskolas vecuma bērni -31 pasākums.
Pasākumi pirmskolas vecuma bērniem notika sadarbībā ar pirmskolas izglītības iestādēm.
Bērniem notika pirmā iepazīšanās ar bibliotēku, “Bērnu žūrijas” grāmatu kopīgie lasījumi,
tematiskie pasākumi, literatūras apskati.

6

” Ziema bērnu grāmatās”

“Karuselis”

“Zelta sietiņš”

“Mīļvārdiņi”

“Ciemos pie Vinnija Pūka”

“Zilās krāsas svētki”

Pirmskolas vecuma bērni un vecāki - 5 pasākumi.
Ģimenes iesaistīšanai bērnu nodaļā tika īstenots projekts “Grāmatu starts”. Tikāmies ar
bērnu grupiņām gan bibliotēkā, gan pirmskolas izglītības iestādē, kur notika M.Cielēnas
grāmatas “Pelītes Pērlītes brauciens ar gultu” apspēlēšana. Trīsgadnieki un četrgadnieki
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saņēma uzaicinājumu kopā ar vecākiem atnākt un iepazīties

ar bibliotēku un saņemt

dāvanas.

“Grāmatu starts”
Lielākie pasākumi bērniem kopā ar vecākiem notika sadarbībā ar Rēzeknes un
Ludzas Māmiņu klubiem un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuls”:
“Lieldienas gaidot”, “Lasām grāmatiņu kopā”, “Pasaku valstībā”.

“Lieldienas gaidot”

“Lasām grāmatiņu kopā”

Jaunākā skolas vecuma bērni-38 pasākumi.
Pasākumi tika rīkoti sadarbojoties ar skolām. Skolēniem notika bibliotekārās stundas,
grāmatu apskati, “Bērnu žūrijas”grāmatu kopīgie lasījumi, tikšanās ar rakstnieci Leontīni
Apšenieci, radošās darbnīcas, tematiski pasākumi, pasākumi Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros,
par drošu internetu, par Eiropas Savienību.
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“ Kopā par labāku internetu”

“Kuģojam pa Eiropas Savienību

“Vafeļu sirdis”

Radošās darbnīcas
Pusaudži un jauniešiem-8 pasākumi.

Pusaudžiem notika bibliotekārās stundas par bibliotēkas datu bāzēm, grāmatu apskati,
pasākumi par Eiropas Savienību.
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“Ceļojums pa Eiropu”

“Bibliotēkas datu bāzes”

Bibliotēkā tika organizētas 95 izstādes visām vecuma grupām.

Izstāde”Nāc un piedalies “Bērnu žūrijā”!”
Sadarbībā ar Ludzas novada Bērnu un jauniešu centru bērnu nodaļā bija skatāma Ludzas
pilsētas PII “Namiņš” pedagogu radošo darbu izstāde “Lietu otrā dzīve”, kur varēja
apskatīties izgatavotos darbus no otreizējiem izejmateriāliem ar devīzi “Pastāvēs, kas
pārvērtīsies”.
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Izstāde “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”
Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri attiecībā uz šīm mērķgrupām.
Sadarbības vērtējums
Ludzā ir trīs pirmskolas izglītības iestādes: “Pasaciņa”, “Rūķītis”un “Namiņš”ar kurām ir
izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība. Sākumskolas skolotāji ar saviem audzēkņiem labprāt
apmeklē bibliotēku. Uzklausot skolotāju vēlmes, tiek gatavoti dažādi tematiski pasākumi.
Arī ar skolām (Ludzas pilsētas ģimnāziju, Ludzas 2.vidusskolu, Ludzas Mūzikas
pamatskolu) ir izveidojusies laba sadarbība, sevišķi ar sākumskolas klasēm. Klašu
audzinātājas vienmēr atrod laiku, lai kopā ar skolēniem atnāktu uz bibliotēku. Grūtāk sarunāt
stundas ir ar vidējo un vecāko klašu skolotājiem, jo viņi paši ir mazāk ieinteresēti. Arī

braucieni uz lielajiem pasākumiem Rīgā (“Bērnu žūrija”, “Grega festivāls”) notiek kopīgi ar
skolu bibliotekāriem.
Sadarbībā ar Māmiņu klubiem Ludzā un Rēzeknē tika organizēti dažādi lasīšanu
veicināšanoši pasākumi. Organizējām pasākumus Ludzas mākslas skolā, Ludzas Romas
Katoļu baznīcas sestdienas skolā un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuls”.
Pozitīvi ir vērtējama sadarbība ar pirmskolas izglītības iestādēm un skolām . Kopīgi
pasākumi pilnveido bērnu bibliotekāro apkalpošanu. Uzklausot sadarbības partneru
ierosinājumus, rodas jaunas idejas, lai varētu nodrošināt lietotājiem daudzveidīgus
pakalpojumus saturīgai brīvā laika pavadīšanai.
Veiksmīgākā lasīšanas veicināšanas aktivitāte
2015.gadā veiksmīgākā lasīšanas veicināšanas aktivitāte bija pasākums “Bērnības
pļava”. Dzejas dienu ietvaros Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sadarbībā ar Ludzas pilsētas
ģimnāziju rīkoja tikšanos ar iemīļoto dzejoļu, populāro dziesmu tekstu autori, metodiķi, kā
arī ar bijušo bibliotekāri Leontīni Apšenieci. 2.-4. klašu audzēkņi jau laicīgi gatavojās šai
tikšanās reizei. Viņi mācījās no galvas dzejoļus. Skolas vestibilā tika rīkota grāmatu un
zīmējumu izstāde. Tikšanās reizē bērni un dzejniece lasīja dzejoļus. Katrā dzejolītī ir ievīta
kāda pamācība mazajiem “spuraiņiem”kā jāuzvedas, kā jādara kāds darbiņš, kā pareizi
jāmācās. Dzejniece iesaistīja aktīvā darbībā arī bērnus. Skolēniem nācās sadomāt atskaņas,
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kustēties atbilstoši dzejoļa noskaņai, tēlot vilkus, mežu, stabus. Bērni uzdeva dzejniecei
dažādus jautājumus.

“Bērnības pļava”

Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā. Vajadzības
2015.gadā bērnu nodaļas darbinieces piedalījās:
1. Pavasara konferencē bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem “Saule pati bērnu
vada. Rainis. Aspazija.Savas debestiņas.”
2. Latgales novada bibliotēku darbinieku konferencē.
3. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas rīkotajos kursos par tematiem: interaktīvās
nodarbības bērniem un jauniešiem bibliotēkās, bibliotēkas vide un vizuālais noformējums,
jaunākās latviešu literatūras apskats.
4. Pieredzes apmaiņas braucienos uz Sebežas (Krievija) un Monistes ciemā un Viruapriņķa centra (Igaunija) , Limbažu un Cēsu bibliotēkām.
Ļoti žēl, ka vietu trūkuma dēļ, nevienam bērnu nodaļas darbiniekam nebija iespējams
piedalīties konferencē “Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana”.
Viena no bibliotēkas darbiniecēm saņēma apliecinājumu par vebināru cikla “Informācijas
resursi un e-pakalpojumu iespējas” apguvi.
Būtu vēlamas lekcijas par bērnu un pusaudžu psiholoģiju, kā arī iepazīšanos ar citu
bibliotēku pieredzi un profesionālo jautājumu apspriešana.
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
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1. Nevēlēšanās lasīt. Jūtams, ka ģimenēs bērni netiek īpaši ieinteresēti lasīšanai.
Grūtības

sagādā atstāstīšana un rakstīšana. Problēma ir jārisina visiem kopā:

ģimenei, skolai, bibliotēkai, organizējot dažādas interesantas lasīšanas veicināšanas
aktivitātes.
2. Datoratkarība. Datorus spēlēšanai katru dienu izmanto vieni un tie paši lietotāji un
viņiem liekas par īsu pie datora pavadītais laiks. Centāmies ierobežot datora
izmantošanas laiku un stāstījām kā dators negatīvi ietekmē viņu dzīvi un veselību.
Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja

E.Bricika
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