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1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums
Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs
Daugavpils pilsētā bibliotekāros pakalpojumus bērniem un jauniešiem sniedz
Latgales Centrālā bibliotēka un LCB filiāles. LCB lietotāji pārsvarā ir pieaugušie
(LCB lietotājus reģistrē no 14 gadiem), bet aizvien vairāk bibliotēka sniedz
pakalpojumus arī pusaudžiem un jauniešiem. LCB filiāles–Piekrastes, Ceriņu,
Jaunbūves, Pārdaugavas un Gaismas bibliotēkas mērķtiecīgi strādā ar sava
mikrorajona bērniem un jauniešiem, kā arī ģimenēm. Bibliotekāros pakalpojumus
lietotāji saņem, sākot no pirmsskolas vecuma bērniem līdz sirmgalvjiem.
LCB filiāle Bērnu bibliotēka „Zīlīte” ir vienīgā specializētā bērnu bibliotēka
Daugavpilī. Pilnveidojot bibliotekāro apkalpošanas darbu un īstenojot uz ģimeni
orientētas bibliotēkas koncepciju, bibliotēka veido radošu vidi bērniem un vecākiem.
2014. gadā Bērnu bibliotēka “Zīlīte” sadarbībā ar pārējām LCB filiālēm veica
apjomīgu darbu ar bērniem un jauniešiem: tika pilnveidoti un papildināti ar
jaunieguvumiem krājumi; apkopotas un piedāvātas skolām bibliotekārās stundas;
organizēti daudzveidīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi; veikta klasifikācijas
precizēšana pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grāmatām, veicot izmaiņas
bibliogrāfiskajā aprakstā elektroniskajā katalogā; realizētas iespējas piedalīties dažādos
konkursos, viktorīnās; veikts apjomīgs uzziņu darbs; veiksmīgai darba plānošanai
izstrādātas vienotas ieteicamās tēmas darbā ar bērniem un jauniešiem; īstenota
veiksmīgāka sadarbība starp visām publiskajām bibliotēkām pilsētā, uzlabots darbs ar
bērniem ar īpašām vajadzībām u.c.
Skaitlisko rādītāju dinamika
Pārskata gadā LCB un tās filiālēs reģistrēti 17526 lasītāji, no kuriem 6583 (38%
no kopskaita) ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Skaitlisko pamatrādītāju dinamika ir
pozitīva, ir palielinājies gan lasītāju skaits, gan apmeklējums un izsniegums, gan arī
novadīto pasākumu skaits.
Skaitliskie pamatrādītāji 2013.–2014. g. g.
2013. gads
Lasītāju
skaits
Apmeklējumu
skaits
Izsniegums
Lasītība
Apmeklētība
Pasākumu
skaits

2014. gads

Kopskaits

Bērni līdz
18 gadiem

%

Kopskaits

Bērni līdz
18 gadiem

%

Dinamika

16539

5527

33%

17526

6583

38%

+1056

288487

79717

28%

29850

87164

29%

+7447

465910

130789
24
14
464

28%

475424

29%

+4875

76%

663

135664
20
13
589

89%

+74

607

Lai veiktu rūpīgāku datu analīzi, novērojumu un secinājumu veikšanai,
nepieciešams padziļināti izanalizēt skaitliskos rādītājus LCB un tās filiālēs.
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Lietotāju skaits LCB un tās filiālēs 2013.–2014. g. g
2013. gads
Bibliotēka
LCB
Bērnu b-ka „Zīlīte”
Gaismas bibliotēka
Jaunbūves bibliotēka
Pārdaugavas bibliotēka
Ceriņu bibliotēka
Piekrastes bibliotēka
Kopā:

Kopskaits

Bērni līdz
18 gadiem

7359
2398
536
2241
1022
1198
1785
16539

670
1871
229
898
521
507
831
5527

2014. gads
%

Kopskaits

Bērni līdz
18 gadiem

%

Dinamika

7274
2903
728
2281
1060
1294
1986
17526

1007
2215
273
947
548
570
1023
6583

14
76
38
42
52
44
52
38

+337
+344
+44
+49
+27
+63
+192
+1056

9
78
43
40
51
42
46
33

LCB nodrošina pakalpojumus pārsvarā pieaugušajiem, tādēļ bērni un jaunieši
līdz 18 gadiem šajā bibliotēkā ir 14%, savukārt LCB filiālēs: Piekrastes bibliotēkā,
Pārdaugavas bibliotēkā, Ceriņu bibliotēkā, Gaismas bibliotēkā, Jaunbūves bibliotēkā
vidēji 46% bibliotēkas lietotāji ir bērni līdz 18 gadiem. LCB filiāle Bērnu bibliotēka
„Zīlīte” ir vienīgā specializētā bērnu bibliotēka Daugavpilī, tādēļ šajā bibliotēkā 76%
ir bērni līdz 18 gadiem, aizvien biežāk vecāki vēlas izmantot arī šīs bibliotēkas
pakalpojumus, tādēļ bibliotēkas darbība aizvien vairāk pietuvojas ģimenes
bibliotēkas modelim un piedāvā arī pakalpojumus pieaugušajiem.
Skaitliskie rādītāji liecina, ka Daugavpils pilsētas publiskajās bibliotēkās bērnu
un jauniešu skaits ne tikai nesamazinās, bet gan pieaug. Vislielākais lasītāju skaita
pieaugums vērojams LCB filiālē Piekrastes bibliotēkā. Tas skaidrojams ar to, ka
pārskata gadā filiāle uzsāka darbu jaunajās telpās Daugavpils 16. vidusskolā, kuru
funkcionālais iekārtojums ir maksimāli pielāgots bērnu un jauniešu vajadzībām.
2014. gadā LCB filiālēs tika analizēts arī lietotāju skaitliskais sastāvs noteiktos
vecumposmos, tika izdalīti šādi vecumi: pirmsskolas vecuma bērni, jaunākā skolas
vecuma bērni, vidējā un vecākā skolas vecuma jaunieši.
Lietotāju skaits LCB filiālēs pa vecumposmiem 2014. g.

Bibliotēka

Lietotāju
kopskaits

Bērni
līdz

no tiem

no tiem
%

pirms-

%

skolēni

18 g.

jaunākā
skolas

no tiem vid.
%

vec. bērni

un vec.
skolas vec.

%

jaunieši

Bērnu b-ka “Zīlīte”

2903

2215

76

217

10

811

37

1187

53

Jaunbūves b-ka

2281

947

42

77

8

287

30

583

62

Piekrastes b-ka

1986

1023

52

86

8

369

36

568

55

Ceriņu b-ka

1294

570

44

31

5

185

33

354

62

Pārdaugavas b-ka

1060

548

52

58

11

164

30

326

59

Gaismas b-ka

728

273

38

27

10

96

35

150

54

5576

54

496

9

1912

34

3168

57

Kopā : 10252
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Apkopotie skaitliskie dati liecina, ka Daugavpils pilsētas publiskajās
bibliotēkās lielākā lietotāju grupa ir vidējā un vecākā skolas vecuma jaunieši, tie ir 57%,
jaunākā skolas vecuma bērni – 34%, savukārt vismazākā lietotāju grupa ir pirmsskolas
vecuma bērni – 9%. Jauniešus un pusaudžus bibliotēkas piesaistīja ar aktivitātēm, kuras
organizēja starptautiskā projekta “Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas
tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm” ietvaros. Lai gan projekts noslēdzās 2013. gada
nogalē, 2014. gadā šīs mērķgrupas lietotāju skaits nesamazinājās, bet gan novērota
tendence lietotāju skaitam pieaugt. Skaitliski mazākā lietotāju grupa ir pirmsskolas
vecuma bērni, tādēļ 2015. gadā, pamatojoties uz darba analīzi, kā prioritāti
izvirzījām darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem un ģimenēm.
Skaitliskie pamatrādītāji (bērni līdz 18g.) LCB un tās filiālēs 2013. g. – 2014. g. g.
Bibliotēka

Rādītāji

2013.

2014.

Bērnu
bibliotēka
„Zīlīte”
Piekrastes
bibliotēka

Lasītāju skaits
Apmeklējumu sk.
Izsniegums
Lasītāju skaits
Apmeklējumu sk.
Izsniegums
Lasītāju skaits
Apmeklējumu sk.
Izsniegums
Lasītāju skaits
Apmeklējumu sk.
Izsniegums
Lasītāju skaits
Apmeklējumu sk.
Izsniegums
Lasītāju skaits
Apmeklējumu sk.
Izsniegums
Lasītāju skaits
Apmeklējumu sk.
Izsniegums

1871
26446
44252
831
9650
15945
898
11582
19151
229
5969
3634
521
8956
13218
507
9284
16150
670
7606
19157

2215
26454
46371
1023
14201
19634
947
11503
14611
273
5916
4006
548
10057
15061
570
9937
18390
1007
9096

Jaunbūve
bibliotēka
Gaismas
bibliotēka
Pārdaugavas
bibliotēka
Ceriņu
bibliotēka
LCB

17591

Dinamika
+/+344
+8
+2119
+192
+4551
+3689
+49
-79
-4540
+44
-53
+372
+27
+1101
+1843
+63
+653
+2240
+337
+1490
-1566

Skaitliskos rādītājus ietekmējošie faktori – novērojumi un secinājumi:




LCB un filiālēs ir palielinājies lietotāju skaits, vislielākais skaita palielinājums
vērojams LCB un Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”. Abas bibliotēkas atrodas pilsētas
centrā, ir uzlabojušas sadarbību ar izglītības iestādēm, piedāvājot daudzveidīgus
tematiskos pasākumus. Bērnu bibliotēka “Zīlīte” aktualizēja sadarbību ar
pirmsskolas izglītības iestādēm.
Aktivizējot darbu ar bērniem un jauniešiem teicamus rezultātus ir sasniegusi
LCB filiāle Piekrastes bibliotēka.
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Lai gan LCB ir palielinājies lasītāju skaits un apmeklējums, tomēr ir
samazinājies izsniegums. LCB bibliotekārajā darbā ar bērniem nepieciešams
uzlabot individuālo darbu ar šo mērķauditoriju.

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija
Lai uzlabotu un pilnveidotu Daugavpils pilsētas publisko bibliotēku darbu ar
bērniem un jauniešiem, 2014. gadā tika veiktas sekojošas aktivitātes:
 plānojot bibliotekāro darbu ar bērniem un jauniešiem, pamatojoties uz pilsētā,
valstī un pasaulē esošajām aktualitātēm, tika izstrādātas “Ieteicamās nedēļas tēmas
bibliotekārā darba plānošanai darbā ar pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma
bibliotēkas lietotājiem 2014. gadam”, kā rezultātā darbs tika veikts saskaņoti un
plānveidīgi.
 tika apkopoti un sastādīti pasākumu plāni un publikācijas par nozīmīgākajiem
notikumiem (rakstnieku jubilejām, lasītveicināšanas programmām,
tematiskajām nedēļām, konkursiem u.c.)
 tika koordinēts darbs un informēti bibliotekāri par aktualitātēm nacionālajā
lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija”; Latvijas
Nacionālās bibliotēkas un nodibinājuma „Rīga 2014” Eiropas Kultūras
galvaspilsētas programmas notikumā - karnevāla gājienā „Gribu iet uz
bibliotēku!”; starptautiskā lasīšanas veicināšanas projektā “Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļa”.
 tika organizēta lekcija „Mūsdienu bērnu un jauniešu literatūras tendences”
(lektore Dr.phil. Rudīte Rinkeviča, Daugavpils Universitāte);
 sadarbībā ar LCB KAN tika sniegtas konsultācijas un ieteikumi jaunākās bērnu
literatūras iegādei;
 kursa “Ievadkurss bibliotekārajā darbā” ietvaros tika izstrādāti ieteikumi darbā
ar bērniem un jauniešiem un novadītas bibliotekārās rotaļnodarbības
pirmsskolas vecuma bērniem;
 tika sniegtas individuālas konsultācijas bibliotekārajiem darbiniekiem.
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2. Bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana
un papildināšana
Bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana un papildināšana LCB filiālēs
notika, sadarbojoties ar LCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļu. Galvenā prioritāte
krājuma komplektēšanā un organizācijā - apmierināt visdažādākās visu vecumu bērnu
intereses, kā arī pedagogu un vecāku vajadzības.
Kvalitatīva krājuma veidošanu koordinēja LCB Komplektēšanas padome. Reizi
mēnesī notika padomes sēdes, kurās tika sadalīti Daugavpils pilsētas domes piešķirtie
budžeta līdzekļi LCB un filiālēm jaunu iespieddarbu un citu dokumentu iegādei.
Joprojām LCB vienotā krājuma komplektēšanā prioritāte ir literatūra bērniem un
jauniešiem. Tāpēc, veicot aprēķinus, tika ievēroti šādi svarīgi nosacījumi: bērnu līdz
18 gadiem īpatsvars kopējā lasītāju skaitā, krājuma izmantošanas rādītāji (izsniegums
dažādām bērnu vecuma grupām, lasītība, krājuma apgrozība, dokumentu
nodrošinājums uz 1 lietotāju). Padomes sēdēs tika aprunāti un izvērtēti jauno grāmatu
piedāvājumi grāmatu tirgū, pieņemti lēmumi par to iegādi, par papildeksemplāru iegādi
Bērnu Žūrijas 2014 kolekcijas grāmatām u.c. Atskaites gadā katru mēnesi jaunas
grāmatas tika iepirktas grāmatveikalos un no vietējiem autoriem Anitas Liepas, Regīnas
Usačevas, Staņislava Volodjko un Lidijas Vasaraudzes. Iepirktie iespieddarbi bērniem
un jauniešiem pārsvarā bija latviešu valodā, taču, pamatojoties uz pieprasījumu, tika
iepirktas arī bērnu grāmatas krievu valodā, savukārt angļu valodā nepieciešamā
literatūra tika iepirkta nelielā skaitā, jo literatūru bērniem un jauniešiem angļu valodā
piedāvā LCB struktūrā esošais ASV informācijas centrs. Krājumi tika papildināti arī ar
dāvinājumiem un izdevumiem LCB realizēto projektu ietvaros. LCB filiāles lasīšanas
veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ietvaros saņēma grāmatu
kopas no LNB, savukārt VKKF kultūras programmas „Augstvērtīga tulkotā un
oriģinālliteratūra bibliotēkās” ietvaros tika saņemti latviešu autoru un ārzemju autoru
literāro darbu kvalitatīvi un mūsdienīgi izdevumi. Lai popularizētu grāmatu kolekcijā
saņemtos izdevumus, LCB un filiāļu darbinieki īstenoja daudzveidīgas aktivitātes. Par
populārāko pasākumu tika atzīts rotaļnodarbību cikls “BIKIBUKS – šļuks, juks, spruks
– nekur no tevis neaizmuks!”, kuru organizēja LCB filiāle Bērnu bibliotēka Zīlīte.
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Jaunieguvumi bērniem un jauniešiem LCB filiālēs 2013. g. - 2014. g.
2013. gads
Bibliotēka

Bērnu b-ka „Zīlīte”
Gaismas bibliotēka
Jaunbūves bibliotēka
Pārdaugavas bibliotēka
Ceriņu bibliotēka
Piekrastes bibliotēka
Kopā:

Jaunieguvumu
kopskaits
(eks.)

Bērniem
līdz
18 gadiem
(eks.)

1903
645
1606
991
1003
1188
7336

1362
262
489
382
339
284
3148

2014. gads

%

72
40
31
39
34
24
43

Jaunieguvumu
kopskaits
(eks.)

Bērniem
līdz
18 gadiem
(eks.)

1886
634
1315
925
1014
1227
7001

1072
213
385
387
367
427
2851

%

57
34
29
42
36
35
41

Jaunieguvumus bērniem un jauniešiem saņem LCB filiāles, kurās bērni un
jaunieši sastāda 38% no lietotāju kopskaita. Literatūras bērniem un jauniešiem īpatsvars
kopējā jaunieguvumu klāstā - 41%. Krājumi bērniem filiālēs kopumā ir labi un atbilst
mūsdienu prasībām.
Lai kvalitatīvāk apmierinātu bērnu pieprasījumus un izdarītu korekcijas
krājuma komplektēšanā, tika apkopoti skaitliskie dati par jaunieguvumiem noteiktām
bērnu vecuma grupām un to atbilstību lietotāju skaitliskajam sastāvam pa
vecumposmiem.
Jaunieguvumi bērniem un jauniešiem LCB filiālēs pa vecumposmiem
2014.g

%

no tiem
jaunākā
skolas vec.
bērniem

%

no tiem vid.
un vec.
skolas vec.
jauniešiem

%

439

41

407

38

226

21

29

61

16

193

50

131

34

427

35

94

22

193

45

140

33

1014

367

36

133

36

144

39

90

25

925

387

42

91

23

159

41

137

35

634

213

34

98

46

73

34

42

20

7001

2851

41

916

32

976

34

766
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Jaunieguvumu
kopskaits

Bērniem
līdz
18 g.

Bērnu b-ka
“Zīlīte”
Jaunbūves
bibliotēka

1886

Piekrastes
bibliotēka
Ceriņu
bibliotēka
Pārdaugavas
bibliotēka
Gaismas
bibliotēka
Kopā :

Bibliotēka

%

no tiem
pirmsskolēniem

1072

57

1315

385

1227

Kaut gan jaunieši nav tie aktīvākie lasītāji, tomēr nākotnē jaunieguvumi vairāk
jāiegādājas jauniešiem un vienlaikus arī jāveic grāmatu popularizēšanas pasākumi.
Daugavpils publiskajās bibliotēkās lasītāji – bērni un jaunieši ir dažādu mācību
iestāžu audzēkņi. Lai bibliotēkas veiktu izglītojošo un izklaidējošo funkcijas atbilstoši
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lasītāju pieprasījumam, krājumi tika papildināti ar enciklopēdijām, rokasgrāmatām,
izzinošās literatūras iespieddarbiem, mūsdienīgas tulkotās un oriģinālliteratūras
darbiem. Pieprasītākas kļūst grāmatas ar paralēliem tekstiem divās valodās. Aizvien
biežāk jaunieši paši seko grāmatu jaunumiem un izsaka vēlmes, kādas grāmatas tie
vēlētos lasīt. Lasītāju pieprasījumi tiek uzskaitīti, izvērtēti. Problemātiski ir nodrošināt
skolēnus ar izdevumiem no skolu ieteicamās literatūras sarakstiem, bieži pietrūkst
eksemplāru. Tādēļ bibliotekāri, savlaicīgi sadarbojoties ar skolu pedagogiem, iesaka,
veido sarakstus un iespēju robežās piekomplektē lasīšanai nepieciešamo grāmatu
klāstu.
Visās Daugavpils publiskajās bibliotēkās, komplektējot krājumus, īpašu
uzmanību pievērsām autoriem jubilāriem. Filiālēm tika iepirkts Margaritas Stārastes
krāšņais izdevums “Zelta pasakas”, kurā apkopotas populārākās Margaritas Stārastes
grāmatas. Gatavojoties Aspazijas un Raiņa jubilejas gadam, jau 2014. gadā tika
izvērtēti bibliotēku krājumi un papildināti ar šo autoru daiļdarbiem un izdevumiem par
viņu dzīvi un literāro darbību.
Bibliotēkas lietotāji aktīvi interesējas arī par periodiskajos izdevumos sniegto
aktuālo informāciju. Periodiskos izdevumus pasūta katra filiāle, izvērtējot lietotāju
sastāvu un pieprasījumu. Tajā vairāk nekā 1/3 daļa žurnālu ir adresēta bērniem un
jauniešiem.
Abonētie periodiskie izdevumi LCB filiālēs 2014. g.

Bibliotēka

Abonētie periodiskie izdevumi
( nosaukumu kopskaits)

t.sk. bērniem līdz
18 gadiem
( nosaukumu
kopskaits)

%

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 37

23

62

Gaismas bibliotēka

21

6

29

Jaunbūves bibliotēka

31

9

29

Pārdaugavas bibliotēka

35

10

29

Ceriņu bibliotēka

30

10

33

Piekrastes bibliotēka

39

10

27

Kopā:

193

68

35%

Periodiskos izdevumus biežāk lasa pieaugušie, tādēļ arī lielākā daļa periodisko
izdevumu tiek abonēti šai mērķauditorijai. Un tomēr LCB filiālei Piekrastes bibliotēkai
ir jāizvērtē periodisko izdevumu klāsts un jāveic lielāku periodisko izdevumu
abonēšanu bērniem un jauniešiem.
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2014. gadā tika veikts darbs krājuma kvalitātes izvērtēšanā, un tā rezultātā tika
norakstīti pārsvarā nolietotie un novecojošie pēc satura iespieddarbi, liekie dubleti. un
periodiskie izdevumi.
Izslēgtie iespieddarbi (grāmatas) bērniem un jauniešiem LCB filiālēs
2014. g.
Izslēgto grāmatu
kopskaits

Bibliotēka

t.sk. grāmatas bērniem
līdz 18 gadiem

%

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 1208

469

39

Gaismas bibliotēka

495

67

14

Jaunbūves bibliotēka

2117

195

9

Pārdaugavas bibliotēka

1485

465

31

Ceriņu bibliotēka

702

263

37

Piekrastes bibliotēka

1126

166

15

1625

23%

Kopā 7133

Lielākais skaits izslēgto grāmatu bērniem līdz 18 gadiem ir Bērnu bibliotēkā
„Zīlīte”, Ceriņu bibliotēkā un Pārdaugavas bibliotēkā.
Šajā gadā tika pabeigta grāmatu klasifikācijas precizēšana un rediģēšana
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grāmatām, vienlaikus veicot izmaiņas
bibliogrāfiskajā aprakstā elektroniskajā katalogā. Bērnu grāmatu krājumi bibliotēkās
tika sakārtoti atbilstoši metodiskajiem norādījumiem, kurus izstrādāja KAN un Bērnu
bibliotēkas darbinieki.
Bibliotēkās bērnu krājumam nodrošināta brīva pieeja, tas ir izvietots racionāli
un pārskatāmi. Speciāli uzraksti un norādes atvieglo bērniem orientēšanos krājumā,
palīdz izvēlēties lasāmvielu gan bērniem, gan viņu vecākiem
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3. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi,
informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana
Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu uzziņu informācijas darbs ar bērniem
un jauniešiem tiek organizēts, apvienojot bibliotekāro un uzziņu informatīvo
apkalpošanu. Visaktīvākie informācijas meklētāji ir skolēni un studenti, kuri izstrādā
referātus, zinātniski pētnieciskos, bakalaura un maģistra darbus. Bibliotekāri konsultēja
skolēnus arī dažādu radošo darbu noformēšanas jautājumos. Mazākie bibliotēkas
lietotāji ieguva informāciju ekskursijās un pasākumos.
Skolēni un studenti vēlējās izmantot daudzveidīgus informācijas avotus, tādēļ
veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti gan tradicionālie, gan elektroniskie
resursi – tematiskās novadpētniecības mapes, grāmatu krājums, Latgales Centrālās
bibliotēkas digitālās kolekcijas, pieejamās datubāzes, audiovizuālie materiāli, abonētie
periodiskie izdevumi. Uzziņu sniegšanas mērķis ir atvieglot informācijas pieejamību.
2014. gadā LCB un tās filiālēs ir sniegtas 51597 uzziņas.
Uzziņas LCB un tās filiālēs 2014. g.

Bibliotēka
LCB
Bērnu bibliotēka „Zīlīte”
Jaunbūves bibliotēka
Pārdaugavas bibliotēka
Ceriņu bibliotēka
Piekrastes bibliotēka
Gaismas bibliotēka
Kopā:

Uzziņu
kopskaits
30574
8146
1933
1207
3932
5425
380
51597

t.sk. uzziņas
bērniem līdz 18
gadiem
9172
5865
412
743
1629
3500
270
21591

%
30 %
72 %
21 %
62 %
41 %
65 %
71 %
42%

Apkopotie statistiskie dati liecina, ka šajā gadā pārsvarā (42%) informācijas
pieprasītāji bija bērni un jaunieši. Vispieprasītākās bija tematiskās uzziņas, kas
galvenokārt ir saistītas ar mācībām un studijām, bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespējām, aktuāliem notikumiem ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē: latviešu
gadskārtu svētki, muzeju kultūrvēsturiskais mantojums, mācības un studijas ārzemēs,
modes tendences, ceļošana, dažādu valstu kultūra un tradicionālie svētki, sports,
veselīgs dzīvesveids u.c.
2014. gadā vislielākais uzziņu kopskaits LCB filiālēs ir Bērnu bibliotēkā
“Zīlīte”, kur tika sniegtas 8146 uzziņas. Tā kā šī bibliotēka atrodas pilsētas centrā, kur
ir daudz skolu, arī skolēni izmanto šeit pieejamos resursus informācijas meklēšanai.
LCB filiāles Piekrastes un Pārdaugavas bibliotēkas atrodas skolu telpās, tādēļ arī šīm
filiālēm ir augsti statistiskie rādītāji.
Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs liela uzmanība tika pievērsta
skolēnu e-prasmju un elektroniskās informācijas meklēšanas iemaņu attīstīšanai,
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kā arī drošas vides radīšanai globālajā tīmeklī. Latvijas Interneta asociācijas “NetSafe Latvia” Drošāka interneta centrs un sadarbības partneri organizē izglītojošus un
informatīvus pasākumus, iesaistot tajos Latvijas skolas, bibliotēkas un plašu sabiedrību.
2014. gada februārī LCB un filiālēs notika Vispasaules drošāka interneta
dienas, kas Latvijā no 5.–14. februārim norisinājās jau 8. reizi. Drošāka interneta dienas
moto – „Kopā par labāku internetu!”. Daugavpils publiskajās bibliotēkās tika
organizēti izglītojoši un radoši pasākumi kā par drošākas interneta vides lietošanu un
izmantošanu, tā arī par virtuālās vides nozīmi, tās ietekmi un lomu ikdienā.
Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles rīkoja tematiskos pasākumus,
informatīvās stundas, bibliotekārās stundas bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, tiem,
kuri aktīvi darbojas interneta sociālajos tīklos, virtuālās vides diskusiju klubos un
blogos. Pārdaugavas bibliotēka organizēja tematisku pasākumu pamatskolas skolēniem
“Tu + zināšanas = drošība”. Pasākuma mērķis bija rosināt jauniešos kritisko
domāšanu, izvērtēt riskus komunikācijā ar citiem cilvēkiem. Gaismas bibliotēkā
norisinājās bibliotekārā stunda “Grāmatā vai internetā”. Virtuālās ekskursijas “Drošs
internets” laikā 5.–6. klašu skolēni Piekrastes bibliotēkā varēja iepazīties ar droša
interneta lietošanas priekšnosacījumiem. Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika organizētas
informatīvās stundas sākumskolas vecuma bibliotēkas lietotājiem „Atklāsim digitālo
pasauli kopā… un droši!” un pamatskolas vecuma bibliotēkas lietotājiem “Dari
virtuāli! Domā reāli!” Jaunbūves bibliotēkā tika rīkotas informatīvās stundas gan
vidusskolas vecumposma bērniem, gan arī jaunākā skolas vecuma bērniem “Globālais
tīmeklis un drošība”.
5. klašu skolēni tika aicināti uz Latgales Centrālās bibliotēkas organizēto
informatīvo stundu „Droša interneta lietošanas pamatprincipi”. Vispasaules drošāka
interneta dienu ietvaros Ceriņu bibliotēka piedāvāja izglītojošu pasākumu pamatskolas
skolēniem „Bērniem draudzīgs internets!”. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar
pirmajiem skaitļošanas līdzekļiem un datortehnikas vēsturi, kā arī padziļināja zināšanas
par interneta drošības jautājumiem. Pasākumu aktivitātes palīdzēja bērniem attīstīt
lēmumu pieņemšanas prasmes, kas saistītas ar datora un interneta izmantošanu.
Mūsdienās arvien lielāka loma ikdienas vajadzībās ir elektroniskajai videi. Tas ir viens
no svarīgākajiem iemesliem jaunās paaudzes izglītošanā par drošību interneta vidē.
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E-prasmju nedēļas ietvaros LCB un tās filiāles aicināja interesentus pilnveidot
e-prasmes droša interneta lietošanā, kā arī elektronisko grāmatu un LCB veidoto un
abonēto datu bāzu izmantošanā. 2014. gada e-prasmju galvenās tēmas ir e-prasmes
nodarbinātībai un IKT karjerai, kā arī e-prasmes ikvienam.
Tika novadītas bibliotekārās stundas, virtuālie ceļojumi, informatīvās stundas,
viktorīnas u.c. Latgales Centrālā bibliotēka piedāvāja pilnveidot e-prasmes
informatīvajā pasākumā “Planšetdators – tas ir vienkārši!” E-prasmju nedēļas ietvaros
LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas lietotāji un Daugavpils 11. pamatskolas skolēni
piedalījās informatīvajā stundā „Konkurence datorspēlēm: lasām žurnālus internetā!”
un iepazinās ar e-žurnāliem un avīzēm, kas apskatāmi tiešsaistē internetā. Pieaugušo
auditorija un jaunieši tika iepazīstināti ar Lursoft datubāzi „Laikrakstu bibliotēka”, kura
ik dienas tiek papildināta ar tūkstošiem jaunu publikāciju.
Latgales Centrālās bibliotēkas Gaismas filiāle izzinošajos pasākumos „Citāda
pasaule – E-pasaule”, „Grāmatā vai internetā?” praktiskās nodarbības mijās ar
diskusijām. Pārdaugavas bibliotēka sadarbībā ar J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolu
īstenoja pasākumu virkni: sākumskolas skolēniem tika organizēta bibliotekārā stunda
„Sargā sevi pats!”, savukārt pamatskolas vecuma bērniem bija iespēja piedalīties
tematiskajos pasākumos „Ētikas kodekss internetā” un „No IKT līdz profesijai”.
Jaunbūves bibliotēkā notika informācijas stunda “Latvijas datu bāze – LETONIKA”.
Galvenais akcents pasākumu laikā bija vērsts uz drošības pasākumiem sociālo profilu
veidošanā un ikdienas komunikācijā, kā arī profesionālām iespējām IKT jomā un
meklēšanas avotu plašo klāstu. Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika organizēta saistoša
bibliotekārā stunda „Kā uzzināt? Kam jautāt?” 1.–4. klašu skolēniem, savukārt 5.–6.
klašu skolēni lietderīgu informāciju ieguva Piekrastes bibliotēkas rīkotajā
bibliotekārajā stundā “E-grāmatu pasaulē”.
E-prasmju nedēļa ir Eiropas mēroga sabiedrības informēšanas kampaņa, lai
digitālajā laikmetā demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā, ikdienā un
izaugsmē kopumā. Tās mērķis ir turpināt arvien plašāk ieinteresēt sabiedrību par eprasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām
iespējām, kas pieejamas e-vidē.

Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs ļoti nozīmīgs darbs bija jāiegulda
novadpētniecības krājuma popularizēšanā, lai pilnveidotu bibliotēkas lietotāju
prasmes patstāvīgi meklēt, atlasīt un kārtot nepieciešamo informāciju, lai iepazīstinātu
ar bibliotēkas pakalpojumiem un pieejamajiem resursiem. Pamatskolas un vecāko klašu
skolēniem noderīga bija padziļinātu informācijas prasmju apgūšana, iepazīstot
daudzveidīgās meklēšanas iespējas.
Uzziņu sniegšanai tika izmantotas novadpētniecības mapes, grāmatu krājums
un LCB veidotās datubāzes Novadpētniecība, Daugavpils novadnieki, Dinaburgas
cietoksnis, Dziesmotā Latgale., Daugavpils baznīckalns. LCB un filiālēs
novadpētniecības krājums ir izvietots tā, lai tas būtu pārskatāms, viegli pieejams,
plauktos ir norādes un patstāvīgi tiek atjaunotas plauktu izstādes, jaunieguvumu
izstādes, papildinātas tematiskās mapes. Novadpētniecības materiāli ir pieejami gan
latviešu, gan arī krievu valodā.
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LCB un filiālēs tika organizētas bibliotekārās stundas novadpētniecības jomā,
lai bērni un jaunieši varētu padziļināt zināšanas par Daugavpils pilsētu, tās cilvēkiem,
svarīgākajiem un aktuālākajiem notikumiem. Latgales Centrālās bibliotēkas Ceriņu
filiāle organizēja bibliotekāro stundu pirmsskolas un sākumskolas bērniem “Meža
bibliotēkas taciņas”, savukārt pamatskolas skolēni novadpētniecības stundā
“Daugavpils vēstures spogulī” iepazina bibliotēkas krājuma plašo klāstu, uzzināja
daudz jaunas informācijas par dzimtās pilsētas vēsturi, ievērojamākajiem
vēsturiskajiem objektiem, ielām, iestādēm un cilvēkiem.
Latgales Centrālā bibliotēka aicināja interesentus piedalīties radošajā
pēcpusdienā „Ļaujiet stādīties priekšā” kopā ar dzejnieku un prozaiķi Juriju
Lavriņenko. Tikšanās ar autoru ieskandināja jau par tradīciju kļuvušā cikla „Literārā
sestdiena” jauno sezonu. Literārais cikls tika rīkots jau trešo gadu sadarbībā ar
sabiedrisko organizāciju „Latgales novadpētnieki”.
Novadpētniecības būtiskā nozīme tika atklāta arī dažādās gleznu un
fotoizstādēs. Latgales Centrālajā bibliotēkā bija apskatāma fotostudijas „EzerzemeF”izstāde „Daba ienāk pilsētā”. Daugavpils ir Latvijas otrā lielākā pilsēta, kur viss
savijas vienā kamolā, kur sava daļa ir arī dabai. Kopumā izstādē bija apskatāmas
apmēram 50 fotogrāfijas, kas parāda pilsētas un dabas attiecības. Atsevišķos darbos bija
paveicies iemūžināt to, ko ar neapbruņotu aci ir ļoti grūti pamanīt. Radošais fotogrāfu
kolektīvs – Viktors Savčenko, Anatolijs Kivrins, Juris Buklovskis, Ivars Skudra, Jurijs
Berdņikovs, Linards Onzuls, Martiņš Onzuls, Olga Perevalova, Svetlana Pokule,
Valerijs Cigankovs, Sergey Sokolov, Anatolijs Požarskis, Genadijs Lins, Valērijs
Vahruševs, Jurijs Dunaiskis – ar patiesu entuziasmu iemūžina un popularizē gan
Daugavpils pilsētas, gan novada kultūrvēsturiskās vērtības. LCB un filiālēs tika rīkotas
dažādas ar novadpētniecību saistītas izstādes, kas mudināja lasītājus meklēt papildus
informāciju. Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” bija apskatāma izstāde „Latgale – katoļu zeme”,
„Teātra dzīves labirintos”.
Gaismas bibliotēkā notika literārā stunda kopā ar Daugavpils dzejnieku
Staņislavu Volodjko. Pasākums tika veidots ar mērķi vairot lasītprieku un iepazīstināt
ar Daugavpils literāta daiļradi. Pasākuma laikā bērni kopā ar dzejnieku devās aizraujošā
ceļojumā pa dzejnieka Staņislava Volodjko daiļrades lappusēm. Jaunbūves bibliotēkā
uz tikšanos ar Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja 11. klases skolēniem tika aicināts
Daugavpils dzejnieks un dziesmu tekstu autors Anatolijs Gallers. Literārajā
pēcpusdienā „Mēs lasām, tu un es” Pārdaugavas bibliotēkā, kas tika veltīta
Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai, piedalījās J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 4.
klases skolēni. Pasākuma mērķis – iepazīstināt ar Daugavpils literātiem, īpaši
akcentējot novadnieka Staņislava Volodjko daiļradi.
Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” literārā pasākuma “Mēs nākam no bērnības” ietvaros
tika rīkota tikšanās ar Daugavpils bērnu autoriem – Jevgeņiju Golubevu, Regīnu
Usačevu, Staņislavu Volodjko, Lidiju Vasaraudzi Mariju Safronovu un Irēnu Cimbali.
Pasākuma ietvaros tiks prezentēta Regīnas Usačevas pasaka “Принцесса – дикарка”,
Staņislava Volodjko krājums “Светлячок” un bērnu dzejoļu krājums “Daugavpils –
bērnu acīm” (sastādītāja Marija Safronova). Regīnas Usačevas grāmata “Принцесса –
дикарка” ir paredzēta jaunākā skolas vecuma bērniem. Pasaku caurvij optimisms,
drosme un cēlsirdība; tā māca mazos lasītājus cīnīties par taisnīgumu. Grāmatā
“Светлячок” ir iekļauti Staņislava Volodjko bērnu dzejoļi, pasakas, stāsti un mīklas.
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Grāmatas ilustrācijas veidoja Daugavpils vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Krājumā ir
iekļauti dzejoļi par Daugavpili krievu un latviešu valodā. Dzejoļu un krājuma ilustrāciju
autori ir bērni, kuri dzīvo Daugavpils Sociālajā mājā. Latviešu valodā dzejoļus ir
tulkojusi bērnu rakstniece Lidija Vasaraudze.
LCB filiāle Piekrastes bibliotēka tikšanos ar Daugavpils novadnieku un
dzejnieku Staņislavu Volodjko organizēja Dzejas dienu ietvaros. Literārajā pasākumā
„Daugavpils dzejnieki bērniem” 5. pirmsskolas izglītības iestādes mazie lasītāji tika
iepazīstināti ar autora daiļradi un daiļdarbu tapšanas meistarības noslēpumiem.
Pasākuma ietvaros bērni varēja arī apskatīt literatūras izstādi „Daugavpils dzejnieki
bērniem”, tai skaitā arī S. Volodjko bērnu grāmatas: „Сказки и краски”,
„Сокровища”, „Соцветия рифм”, „Светлячок”.

LCB un tās filiāļu novadpētniecības materiālu klāsts ir bijis plaši pieprasīts.
2014. gadā Daugavpils pilsētas un novada izpētē iesaistījās skolēni, skolotāji, studenti,
pasniedzēji u.c. Priecē tas, ka nezūd lasītāju interese par savu novadu un novadniekiem.
2014. gadā vispieprasītākās novadpētniecības uzziņu tēmas: Dinaburgas cietoksnis,
Dinaburgas pilsētas galva Pāvels Dubrovins, Marka Rotko biogrāfija un Marka Rotko
mākslas centrs, Daugavpils pilsētas mikrorajona Mežciems vēsture, Daugavpils
sportisti, Daugavpils pilsētas ielu vēsture, Daugavpils vēsturiskās celtnes, Daugavpils
novadnieki, Daugavpils literāti un sportisti, Daugavpils pilsētas ielas, Dinaburgas
cietoksnis u.c.
Novadpētniecības darbs aptver materiālu, publikāciju apzināšanu,
sistematizēšanu, glabāšanu, pieejamības nodrošināšanu un popularizēšanu.
Novadpētniecības krājuma papildināšanai tiek izmantota arī periodisko izdevumu
materiālu kopēšana un ievietošana novadpētniecības mapēs, kā arī izgriezumi no
norakstītajiem periodiskajiem izdevumiem. Novadpētniecības materiāli ir pieejami gan
latviešu, gan arī krievu valodā. Krājums tika papildināts ar jaunām grāmatām, ņemot
vērā arī lasītāju intereses, kas veido pieprasījumu.
Septembrī Eiropas kultūras galvaspilsētas „Rīga 2014” ietvaros Rīgā un
Daugavpilī notika izcilā mākslinieka Marka Rotko 111. dzimšanas dienas svinības.
Marks Rotko ir dzimis Daugavpilī un tiek uzskatīts par 20. gadsimta abstraktā
ekspresionisma pamatlicēju.
2014. gadā bibliotēkas krājums tika papildināts ar jaunām novadpētniecības
grāmatām. Svarīga kultūrvēsturiska nozīme ir Džeimsa Breslina grāmatai “Marks
Rotko. Biogrāfija”, kas ir pirmais izdevums par pasaulē pazīstamo mākslinieku latviešu
valodā. Annijas Koenas-Solalas monogrāfijas “Marks Rotko” mērķis ir atklāt Rotko kā
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mākslinieku, zinātnieku, intelektuāli un pasniedzēju, kā arī palīdzēt apzināties viņu kā
daļu ne vien no pasaules, bet arī no Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma. Daugavpils
Marka Rotko mākslas centrs ir viena no nozīmīgākajām kultūras vērtībām. Tas ir
daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas komplekss, kultūras un izglītības centrs
Arsenāla ēkā Daugavpils cietoksnī, par kuru interesējas daudzi LCB un filiāļu lasītāji.
Kultūrvēsturiskās vērtības ir nezūdošas, tādēļ novadpētniecības materiāliem
Daugavpils publiskajās bibliotēkās ir būtiska nozīme, lai saglabātu, popularizētu un
nodotu nākamajām paaudzēm ilgā laika periodā uzkrātās zināšanas un pieredzi.
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4. Pasākumi dažādām vecuma grupām
Lai piesaistītu aizvien jaunus bibliotēkas lietotājus svarīga loma ir literārajiem
pasākumiem, kuru laikā tiek popularizēts bibliotēkas iespieddarbu krājums,
daudzveidīgie pakalpojumi, kā arī izklaides un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Pasākumi LCB un filiālēs 2014. g.

Bibliotēka

LCB
Bērnu b - ka „Zīlīte”
Jaunbūves bibliotēka
Piekrastes bibliotēka
Ceriņu bibliotēka
Pārdaugavas bibliotēka
Gaismas bibliotēka
Kopā :

Pasākumu
kopskaits

112
179
123
90
65
56
38
663
(100%)

Bērniem līdz
18 gadiem

t.sk.
pirms –
skolēniem un
vecākiem

t. sk.
jaunākā
skolas vec.
bērniem

t.sk.
pusaudžiem
un
jauniešiem

60
179
122
78
61
52
37
589
(88%)

97
36
20
21
14
12
200
(34%)

56
53
29
25
17
2
182
(31%)

60
26
33
29
15
21
23
207
(35%)

Izvērtējot pasākumu kopumu LCB un filiālēs, jāsecina, ka bērniem un
jauniešiem paredzētie pasākumi ir pārsvarā. 2014. gadā Daugavpils publiskajās
bibliotēkās tika organizēti 663 pasākumi, no tiem bērniem un jauniešiem – 589 (tie ir
88% no kopskaita). Analizējot novadīto pasākumu skaitu noteiktām mērķgrupām,
jāatzīst, ka ikvienam vecumposmam tika novadīti daudzveidīgi pasākumi. Salīdzinot ar
2013. gadu, lielāks skaits pasākumu tika organizēts pirmsskolas vecuma bērniem un
vecākiem (2013. g. -14%, 2014. g. 34%).
2014. gadā visas LCB filiāles aktīvi iesaistījās nacionālajā lasīšanas
veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014”. Lai nodrošinātu
visu kolekcijas grāmatu pieejamību visās filiālēs, LCB iegādāts 121 eksemplārs ( par
summu 1029 EUR), no LNB saņemti 78 eksemplāri (par summu 566,22 EUR). Katrā
no filiālēm tika nodrošināta visa grāmatu kolekcija, tomēr eksemplāru skaits ir
nepietiekams, jo skolas brīvlaikā ieteicamo lasāmo grāmatu sarakstos tiek ietvertas
grāmatas no “Bērnu žūrijas”, kā arī skolēni izmanto publisko bibliotēku kolekcijas, kaut
gan skolas ir pieteikušas dalību programmā, bet pilnībā nav veikušas grāmatu
iepirkumu, problēmas sagādā arī fakts, ka skolēnu brīvlaikos skolu bibliotēkas
neapkalpo skolēnus. LCB filiāles galvenokārt iesaista programmā individuālos
dalībniekus, nevis klašu kolektīvus. 2014. gadā lasīšanas veicināšanas programmā
piedalījās 442 lasīšanas eksperti, no tiem bērni (5+ un 9+) 244, pusaudži un jaunieši
(11+ un 15+) 136, pieaugušie – 62. Lasīšanas ekspertu skaits atskaites gadā nav
samazinājies, ir nedaudz palielinājies. Aktīvāk programmā iesaistījās vecāki, īpaši tas
bija vērojams Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”. Uzsākot dalību programmā “Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija 2014”, bija radušās bažas par iespējamo dalībnieku skaita
samazināšanos, jo vairākas Daugavpils skolas pieteica dalību programmā.
Lai veicinātu ekspertu dalību, lasīšanas veicināšanas programmā tika organizēti
daudzveidīgi literārie pasākumi, savukārt programmas noslēgumā - lasīšanas svētki
ģimenēm.
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Ar katru gadu lasīšanas ekspertu skaits palielinās LCB filiālē Piekrastes
bibliotēkā, noslēguma pasākums “Grāmatai vākus vērsi, pasaules raibumus tversi!”
pulcināja nu jau 75 dalībniekus, LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka organizēja lasīšanas
svētkus “Grāmatu kaleidoskops”, kad bibliotēkā viesojās 72 grāmatu mīļi. LCB filiāle
Pārdaugavas bibliotēka, lai suminātu 55 programmas dalībniekus organizēja lasīšanas
svētkus “5x5”. Lasīšanas veicināšanas programmā iesaistījās un svētkus svinēja
Gaismas un Ceriņu bibliotēkas lasīšanas eksperti. Kā arī citus gadus arī šogad,
vislielāko ekspertu skaitu pulcināja Bērnu bibliotēka “Zīlīte”. Bibliotēkas darbinieki,
organizējot noslēguma pasākumu, uzrunāja un sirsnīgi pateicās 138 lasītājiem, kuri
piedalījās programmā.

“Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” pasākumi katru gadu Daugavpils
publiskajās bibliotēkās pulcināja kuplu skaitu interesentu.. Pasākumos piedalījās
dažāda vecuma bibliotēku lietotāji. 2014. gada Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma
bija īpaši intriģējoša un aizraujoša – “Troļļi Ziemeļos”. Pasākumu dalībniekiem tika
sniegtas dažnedažādas iespējas iepazīt šos teiksmainos radījumus, kas pavedina un
vilina, draiskojas un blēņojas, un sauc sev līdzi noslēpumainā brīnumu pasaulē.
Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiālbibliotēkas šīs nedēļas ietvaros piedāvāja
saistošu pasākumu kopumu gan maziem, gan lieliem. Tika skaļi lasīti grāmatu
fragmenti, iepazīta Tūves Jānsones, Siselas Bēes un Petera Madsena daiļrade, risinātas
literārās mīklas un atbildēti āķīgi jautājumi. Ar īpašu atsaucību un sajūsmu tika veidotas
troļļu skulptūras, kuras varēja apskatīt radošo darbu izstādēs.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā notika
rīta stunda „Troļļu pēdas bibliotēkā” 4. klašu skolēniem. Bērni kopā ar troļļu mammu
Ēnu un troļļu meiteni Paju klejoja pa troļļu mežu, meklēja troļļu pēdas un izpildīja
dažādus uzdevumus: atbildēja uz jautājumiem par troļļu dzīvi, pētīja monētas,
izgatavoja kaklarotu un ēda “tārpus”.
LCB filiālē Jaunbūves bibliotēkā notika rītausmas stunda “Labākie draugi –
troļļi”. Bērni tika iepazīstināti ar A. Bēe un P. Madsena grāmatu sēriju Troļļi. Pasākuma
sākumā bērniem tika pastāstīts par to, kā radās troļļi, kāds ir to dzīvesveids un rakstura
īpatnības. Pildot pirmo uzdevumu, skolēniem bija jāatmin troļļu vārdi, un tādējādi viņi
tika iepazīstināti ar grāmatu sērijas Troļļi galvenajiem varoņiem. Viņi uzzināja, kas ir
Vrisils un Ena, kas ir Paja un Pajko utt. kā arī iepazinās ar to hobijiem un vaļaspriekiem.
Kopā ar bibliotekāri bērni veidoja dzimšanas dienas dāvanu Vrislam, mācījās troļļu
valodu un dziedāja dziesmu „rukšinot” Dipu, dapu lācis nāk un atbildēja uz āķīgiem
jautājumiem, tādējādi palīdzot troļļiem nokļūt drošībā – naktī.
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LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka sadarbībā ar Daugavpils 6.pirmsskolas
izglītības iestādi un J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolu rīkoja vairākas rītausmas
stundas, kuras kopumā apmeklēja 33 bērni. Rītausmas stundā „Kas notiek ziemeļos?”
bērni tika iepazīstināti ar Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas mērķi un dalībvalstīm, kā arī
noklausījās T.Jānsones grāmatas “Trollītis Mumins un pirmais sniegs” varoņu
piedzīvojumus. Savukārt rītausmas stundā „Ziemeļu iemītnieki - troļļi” bērni iepazina
Ziemeļvalstu ģeogrāfiju un klausījās lasījumu par divu briesmonīšu piedzīvojumiem,
kā arī veidoja troļļus, izmantojot plastilīnu.
LCB filiālē Piekrastes bibliotēkā notika rītausmas stunda “Mumini un mamma
Tūve”, tā tika veltīta Somijas zviedru rakstnieces Tūves Jānsones 100 gadu jubilejai.
Pasākumā piedalījās pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Bērni devās aizraujošajā
ceļojumā kopā ar trollīti Muminu. Sākumā bērni tika iepazīstināti ar rakstnieces
biogrāfiju un viņas grāmatu izstādi, kā arī jautru un labsirdīgu Muminu ģimeni. Tam
sekoja T. Jānsones pasakas “Mumins un sniegs” skaļā lasīšana, multiplikācijas filmas
“Burvju cepure” skatīšanās un radošo uzdevumu pildīšana. Bērniem prieku sagādāja
burvju cepures neparastas dāvaniņas – zelta monētas no ziemeļu troļļu bagātībām.
Savukārt bērni iepriecināja bibliotekārus ar pašu no mīklas gatavotajiem troļļiem un
Muminu ģimenes zīmējumiem. Lai palielinātu jauku radību skaitu Muminielejā, bērni
kopā ar bibliotekāri no plastilīna izveidoja to figūriņas un izvietoja blakus T. Jānsones
grāmatām.
LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika rīta stundas “Trollēnu Pajas un
Pajko piedzīvojumi ziemīgajā mežā”. Skaļai lasīšanai sveču gaismā tika izvēlēti
fragmenti no Siselas Bēes un Petera Madsena grāmatas par troļļiem.
Bērni nokļuva brīnišķīgā pasaku valstībā, kur iepazina troļļu tradīcijas un
piedzīvojumus. Radošā darbnīca “Troļļi dziļi mežā” ļāva bērniem izpaust savus
talantus. Pasaku iedvesmoti, bērni ķērās katrs pie sava īpašā troļļa veidošanas. Bērnu
darinātie troļļi izdevās dažādi: ne tikai labsirdīgi un jautri, bet arī draudīgi un nikni.
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2014. gadā Bibliotēku nedēļa tika veltīta veselībai un tās vadmotīvs bija
„Informēts un vesels!”. Bibliotēku nedēļas ietvaros Latgales Centrālajā bibliotēkā un
tās filiālēs bija apskatāmas daudzveidīgas literatūras izstādes, tika organizēti dažādi
tematiskie pasākumi, kas veltīti cilvēka veselībai, veselīgam uzturam, dzīvesveidam,
dažādām terapijām un to pielietojumam. Arī dažāda vecuma bērniem šajā nedēļā bija
radīta iespēja piedalīties bibliotekārajās stundās, literāri tematiskajos pasākumos,
radošajās nodarbībās un diskusijās.
LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā norisinājās apaļā galda diskusija jauniešiem
„Pilnveido savas saskarsmes prasmes!” un veselības stunda pamatskolas skolēniem
„Reiz Kumelīšu ielejā…”.
LCB filiālē Jaunbūves bibliotēkā tika organizēta veselības stunda “Aikāsāp
veselības skolā”, bērniem tika demonstrēta krāšņa prezentācija ar daktera Aikāsap
pamācībām – ko darīt, lai dzīvotu veselīgi. Bērniem tika izspēlēta lomu spēle par
netīrām rokām – „Vai tiešām iedegums?”. Pirmsskolēni uzzināja kā pareizi kopt sevi,
kas ir veselīgs uzturs, kāpēc jāvingro un jārūdās. Bērni minēja mīklas, kas saistītas ar
higiēnas līdzekļiem, spēlēja „Vitamīnu” spēli, vingroja kopā ar bibliotekāri. Pasākuma
beigās bērni klausījās pasaku „Dakteris Aikāsāp” autora izpildījumā.
Bibliotēkā notika tikšanās ar Psihoneiroloģiskas slimnīcas ārsti Sarmītei Ķikusti, uz
kuru tika aicināts ikviens interesents – jaunietis. Informācijas stundas Zāļu tējas mērķis
bija iepazīstināt bērnus ar dažādiem ārstnieciskiem augiem un zāļu tējām un iemācīt
atpazīt tos dabā, izveidot sienas avīzi. Pasākuma laikā bērniem tika parādīti attēli ar
augiem, kurus vajadzēja atpazīt un nosaukt, bibliotekāre pastāstīja par vairāk
lietojamiem ārstnieciskiem augiem un to ārstnieciskajām funkcijām. Tāpat pasākuma
laikā bibliotēkas lasītāji kopā ar bibliotekāri pastaigājās pa ielu, skatījās, kādas zāles
aug apkārt, ko drīkst lietot uzturā un ko nē. Vēlāk bērni izveidoja sienas avīzi par zāļu
tējām: ārstnieciskie augi un pret kādām slimībām tos lieto. Pasākuma beigās skolēniem
tika piedāvāts nogaršot zāļu tējas un aveņu ievārījumu, tika iedoti sagatavoti bukleti par
šo tēmu.
Bibliotēku nedēļas ietvaros arī LCB filiālē Pārdaugavas bibliotēkā notika
vairāki pasākumi un tikšanās visām vecuma grupām. Tā kā nedēļa tēma bija Esi
informēts un vesels, tad sākumskolas vecuma bērniem sadarbībā ar BJ klubu „Grīva”
tika rīkota viktorīna „Ko Tu zini par…”, kurā bērni pārbaudīja savas zināšanas par
drošību uz ūdens, veselības jautājumos, sporta un galda spēļu minēšanā.
Pamatskolēniem tika organizēts tematisks pasākums „Vingro vesels!”, kurš iesākās
bibliotēkā – tika stāstīts par bibliotēku nedēļas vēsturi, tēmu un esošo izstādi, savukārt
turpinājums notika J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas sporta zālē, kurā sporta
skolotājas vadībā vingroja gan bērni, gan pieaugušie. Savukārt Bibliotēku nedēļas
noslēgumā tika organizēta tikšanās pamatskolas jauniešiem ar Daugavpils slimnīcas
Narkoloģijas nodaļas vadītāju Mihailu Ražukovu. Tematiskajā pasākumā „Legāls =
drošs?” notika diskusija par legāliem atkarības veidiem un īpaši par “legālām”
narkotikām, to iedarbību un sekām, kā arī iemesliem, kāpēc tās tiek lietotas.
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2014. gadā no 13. līdz 17. oktobrim Latvijā notika Karjeras nedēļa, kuras
ietvaros jauniešiem un arī viņu vecākiem tika piedāvātas daudzveidīgas iespējas
padziļināti pētīt profesionālās un augstākās izglītības piedāvājumus, tikties ar
uzņēmējiem un apzināt savas prasmes un talantus. Arī Latgales Centrālā bibliotēka un
tās filiāles Karjeras nedēļas ietvaros piedāvāja virkni interesantu pasākumu. Bērni un
jaunieši varēja iepazīties ar profesiju amata noslēpumiem interaktīvās nodarbībās un
literatūras izstādēs, kā arī tikās klātienē ar dažādu profesiju pārstāvjiem – Latgales
zoodārza direktoru biologu Mihailu Pupiņu, spīdvejistu Andžeju Ļebedevu, hokeja
treneri Juriju Agureikinu, skolotāju Annu Zībergu un Daugavpils bērnu cirka studijas
„Jaunība” vadītāju Jevgeņiju Čirkovu.
LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā notika motivējoša lekcija „Veiksmīgas karjeras
formula”. Lekcija rosināja skolēnus aizdomāties par savām iespējām nākotnē un
iepazīstināja ar veiksmīgu cilvēku pieredzi. Skolēni atraktīvā veidā izzināja sevi un
savas spējas, kā arī minēja profesiju nosaukumus. Jaunbūves bibliotēkas darbinieki
piedāvāja neklātienes ceļojumu “Profesiju varavīksne”, pirmsskolas un sākumskolas
vecuma lasītāji ar mīklu, dzejoļu un spēles palīdzību tika iepazīstināti ar dažādām
profesijām. Viktorīnas laikā bērni atcerējās literāro varoņu profesijas, kā arī uzzināja
par rētām un neparastām profesijām. Pasākuma beigās ceļojuma dalībnieki noskatījās
multfilmu par profesiju saderību. Savukārt radošajā darbnīcā “Grāmatu veidotāji”
sākumskolas audzēkņi tika iepazīstināti ar grāmatu izgatavošanas mākslu senajos
laikos, tika organizēta „prāta vētra” par profesijām, kuras saistītas ar grāmatas izdošanu;
īsi pastāstīts par rakstnieka profesijai nepieciešamajām prasmēm un to attīstīšanas
iespējām. Pasākuma gaitā skolēni aktīvi piedalījās šādās radošajās darbnīcās:
piktogrammu un ķīļrakstu zīmēšanas, papirusa vīstokļa izgatavošanas un latviešu vecā
alfabēta burtu rakstīšanas un kodeksa izgatavošanas darbnīcās. Bērnu bibliotēkā
“Zīlīte” notika bibliotekārā stunda sākumskolas vecuma bērniem “No grauda līdz
maizei”. Skolēniem tika radīta iespēja padziļināt zināšanas par dažādām profesijām,
kuras piedalās maizes tapšanā un tās realizācijā. Bibliotekārajā stundā dalībnieki
piedalījās radošajās darbnīcās un maizes degustācijā. Pamatskolas vecuma skolēniem
Karjeras nedēļā tika organizēta tikšanās ar Daugavpils Universitātes 3. kursa
studentiem, tika pārstāvēta Izglītības un vadības fakultātes studiju programma “Sporta
un sociālo zinību skolotājs”, Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes profesionālā
bakalaura studiju programma "Fizioterapija". Skolēniem tika sniegta informācija par
studiju iespējām Daugavpils Universitātē. Tikšanās laika skolēni aktīvi uzdeva
jautājumus, iesaistījās diskusijās, pārbaudīja savas zināšanas bioloģijā un latīņu valodā.
Visu oktobri Bērnu bibliotēkā bija aplūkojamas literatūras izstādes “Iepazīsti
profesijas!” un “Cepu, cepu kukulīti”, kā arī Daugavpils pilsētas skolu 1.–4. klašu
skolēnu zīmējumu izstāde “Manas karjeras kurpes”.

4.1 Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem un vecākiem
2014. gadā, lai palielinātu pirmsskolas vecuma bērnu un vecāku dalību dažādos
bibliotēkās organizētajos pasākumos, tika ieguldīts apjomīgs darbs. LCB filiāles
organizēja 200 literāro pasākumu ne tikai pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu
grupiņām, bet arī ģimenēm. Bibliotēka palīdz bērniem atklāt pašiem savus lasīšanas
ceļus, un rotaļīgā veidā attīsta viņu valodas un lasīšanas kompetenci. Šajā procesā
nozīmīgi sadarbības partneri ir vecāki. Bibliotēka ar priekšā lasīšanas grāmatām, bilžu
un skaņu grāmatām, kustību un skaitāmpantiņu spēlēm piedāvā maziem lietotājiem
valodas attīstības un lasīšanas veicināšanai piemērotus medijus. Turklāt tādi pasākumi
kā priekšā lasīšanas un pasaku stundas, bilžu un „runājošo” grāmatu prezentācijas
rosina patiku pret stāstiem, klausīšanos, lasīšanu un stāstīšanu. Šos uzdevumus
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vienuviet var piedāvāt tikai bibliotēka. Tādēļ ir būtiski pēc iespējas agrāk atbalstīt
vecākus un iesaistīt viņus lasīšanas veicināšanas procesā.
LCB filiālēs 2014. gadā ir palielinājies bibliotēkas lietotāju – pirmsskolnieku
skaits, bibliotēkās ir piereģistrēti 496 pirmsskolēni (2013. g. – 408), procentuāli tie ir
tikai 9% no kopējā lasītāju skaita. Skaitļu analīze var radīt nepareizu priekšstatu par
bibliotēkas un grāmatu nepieciešamību šai mērķauditorijai, jo grāmatu izsniegums ir
daudz lielāks, tas sastāda 33% no visa izsnieguma (BIS Alise dati). Bērnu grāmatas
mazajiem grāmatmīļiem tiek izsniegtas arī vecākiem, brāļiem, māsām, pedagogiem,
studentiem u.c..
LCB filiāles regulāri organizēja pirmsskolēniem bibliotekārās stundas, literārās
rotaļnodarbības, radošās darbnīcas. 2014. gadā lielu atsaucību guva literārās stundas
veltītas bērnu autoriem. Februārī, lai vēlreiz tiktos ar iemīļotajiem Margaritas Stārastes
varoņiem, Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs organizēja pasākumu ciklu ”Bērnības
zemes valdniecei Margaritai Stārastei - 100”; godinot, dzejnieku Vili Plūdoni,
Daugavpils publiskajās bibliotēkās notika literatūras izstādes, literārie pasākumi,
bērniem īpaši patika radošā darbnīca “Teātris”, kurā tika radītas variācijas dzejolim
„Zaķīšu pirtiņa”. Gada nogalē daudzveidīgi pasākumi tika veltīti arī izcilā pasaku
meistara un dzejnieka Kārļa Skalbes 135 gadu jubilejai.

2014. gadā tika aktualizēta darba forma – skaļā lasīšana, kad bērniem priekšā
tika izlasītas daudzas pasakas un piedzīvojumu stāsti, tika smiets par grāmatu varoņu
nedarbiem un skandēti dzejoļi. Pasākumi, kuros tika, lasīts priekšā, bija visjaukākie,
bērni ar prieku un aizrautību ieklausījās lasītajā tekstā, to atzīst bibliotēku darbinieki.
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Nozīmīga loma bērna lasīšanas veicināšanā ir ģimenēm, tāpēc LCB un tās
filiāles organizēja vecākiem aktivitātes, kurās varēja uzzināt informāciju par
bibliotēkām, par pakalpojumiem, par krājumā esošajiem iespieddarbiem, veidoja
tematiskos plauktus un literatūras izstādes, organizēja pasākumus ģimenēm. Latgales
Centrālās bibliotēkas filiāle Bērnu bibliotēka „Zīlīte” piedāvāja apmeklēt bibliotēkas
lietotāju pašu veidoto literatūras izstādi „Manas bērnības grāmatas”. Izstādē varēja
aplūkot pieaugušo lasītāju bērnības mīļākās grāmatas, ieklausīties izstādes veidotāju
bērnības atmiņās, savukārt bibliotekāri stāstīja par grāmatu tapšanas vēsturi.

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” ik sestdienu
pulksten 11:00 darbojas klubiņš pašiem mazākajiem bibliotēkas lietotājiem Brīvdienas
bez garlaicības. Klubiņa darbības mērķis – ievērojot bērna vecumposma attīstības
īpatnības, gūstot pozitīvas emocijas no bibliotēkas apmeklējuma, rosināt bērniem
interesi par grāmatām, veicināt lasītprieku, kā arī rast atbildes uz būtiskiem jautājumiem
šajā vecumā. Nemainīga ir tradīcija – sestdiena bibliotēkā sākas ar kopīgu lasīšanu,
diskusiju par izlasīto un mazo bibliotēkas apmeklētāju dažādās rokdarbu tehnikās
darinātu un „iedzīvinātu” literāro tēlu. Katra sestdiena ir jaunu atklājumu diena klubiņa
biedriem. Klubiņā bērni, lasot un, savstarpēji sadarbojoties, attīstās, izzinošā, radošā,
brīvā un pozitīvā vidē, kur svarīga loma ir Grāmatai.
2014. gada laikā tika lasītas un pasākumu ietvaros izmantotas tādas grāmatas un
periodiskie izdevumi kā M. Stārastes, “Zīļuks”, “Mazā eglīte”, “Ziemas pasaka”,
“Ziemassvētku pasakas”, V. Plūdoņa, “Zaķīšu pirtiņa”, K.Skalbes, “Kaķīša
dzirnavas”, L. Landsberģa, „Sliņķīšu ciems”, L. Numerofa „Ja iedosi pelēnam
cepumu”, M. Kļavas ”Vāverēns Toms un viņa draugi”, „Mēs arī esam pasaulē”,
sērijas Biki-buks bilžu grāmatiņas, pasaka „Rācenis”, J. Zvirgzdiņa, “Mūsu Latvija”,
“Rīgā, kādu nakti...,” “No Rīgas līdz Rīgai: Tobiass un Tama lielajā Eiropas bibliotēku
ceļojumā”, „Ahoi! Plūdi Daugavā”, “Pirmā Ziemassvētku eglīte”, T. Rosa grāmata
„Es negribu mazgāt rokas”, A. Haivukanena “Tatu un Patu iepazīst profesijas”,
D.Mellinga “Nebēdājies, Lacēn!” V. Sutejeva daiļdarbs“Zem sēnītes”, Z. Ērgles “Labi
sēņu māmiņai”, T. Jansones „Jaunais draugs”, Bērnelas Kerijas “Sniegpārsliņas”, R.
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Lāgerkranca “Mana laimīgā dzīve”, S.Bēes un P. Madsena “Pēdas sniegā”, M.
Valdberga “Eglīte biezoknī”, “Ziemas prieki”, “Vitamīnu bēdas”, “Lieldienas
sagaidot” “Kā kļūt lielam”, žurnāli “Spicīte”, “Zīlīte” un “Ezis”, enciklopēdijas u.c.
"Brīvdienas bez garlaicības" – tāds ir klubiņa nosaukums un kredo. 2014. gadā
klubiņā tika akcentēta skaļā lasīšana un teātris. Kopā tika izlasītas vairākas grāmatas.
Kopā atzīmējām dažādu slavenu bērnu rakstnieku jubilejas, tai skaitā M. Stārastes, M.
Kļavas, V. Plūdoņa, K. Skalbes dzimšanas dienas. Literāri tematisko pasākumu ietvaros
tika iestudētas izrādes, kurās bērni varēja iejusties dažādu varoņu lomās. Ciemos pie
bērniem nāca Rūķu meitene Skaņa un Rūķu meitene Atskaņa, Baltais kaķis un Melnais
kaķis, Sēņu māte. Bibliotēkas ciemiņi iesaistīja klubiņa dalībniekus dažādās radošās
aktivitātēs, iestudēja daiļdarbu fragmentus, ar sajūsmu piedalījās daiļdarbu lasīšanā
skaļi, rotaļas tika izdziedātas, izspēlētas, izdejotas u.c.
2014. gadā mainījās klubiņa sastāvs. To sāka apmeklēt vairāk pirmsskolnieku,
pat no 3 gadu vecuma. Bērni piedalījās nodarbības gan kopā ar vecākiem un
vecvecākiem, gan patstāvīgi. Vecāki, vecvecāki un pat auklītes bija atsaucīgi klubiņa
svētku un literāro lasījumu dalībnieki. Grāmatās pieaugušie kopā ar bērniem pētīja un
apguva dažādas senlatviešu un cittautu rokdarbu tehnikas. Radošajās darbnīcas strādāja
gan ar dabas materiāliem, linu, vilnu, kaltētām lapām, salīto mīklu, gan ar plastilīnu,
krāsām un citiem materiāliem. Kopā tika nosvinēti Miķeļi, Mārtiņdiena, Lieldienas, visi
kopā arī gatavojās Ziemassvētkiem un darīja labus darbiņus.
2014. gadā laiks pavadīts radoši darbojoties, apgūstot daudz jaunu un izzinošu
aktivitāšu Kopā ar bērniem pārrunāts par Starptautiskā bērnu grāmatu dienu, Teātra
dienu, Preses dienu, Latvijas Neatkarības pasludināšanas dienu, Latvijas Republikas
proklamēšanas dienu, Karjeras dienām. Klubiņa Brīvdienas bez garlaicības vasaras
sezonas noslēgums notika Vācu biedrībā Erfolg. Pasākumā Zoomaifest tika aicinātas
piedalīties arī ģimenes. Bērniem un pieaugušajiem tā bija lieliska iespēja satikt draugus
un domubiedrus!
LCB filiālē Pārdaugavas bibliotēkā notika tematisks pasākums „Mana ģimene
un es”, tas tika organizēts par godu ģimenes dienai, kurā piedalījās bibliotēkas
ilggadējās un lasošākās ģimenes, klātesošie dalījās ar savas ģimenes vērtībām un
laimīgas ģimenes dzīves noslēpumiem.
LCB filiālē Jaunbūves bibliotēkā ir izveidojusies tradīcija – atzīmēt Ģimenes
svētkus. 2014. gada 22. maijā bibliotēkā notika Ģimenes svētki „ Aizdedz sveci uz
galda,/ Piepildi sirdi ar liesmu”. Pasākuma laikā dalībnieki lasīja ekskluzīvu 7-lappušu
grāmatu „Ģimene”. Katrā lappusē ģimeni gaidīja pārsteigums – dzimtas koka
veidošana, radinieku atpazīšana, dziesmu dziedāšana, pasaku un literāro varoņu
minēšana, domino „Mīkla” spēlēšana, ģimenes ģerboņa zīmēšana un aktīva paaudžu
soļošana. Pasākuma beigās ģimenes saņēma saldu dāvanu un mājasdarbu gaisa balonā,
kā arī apskatīja un paņēma jaunākās grāmatas.
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4.2 Pasākumi jaunākā skolas vecuma bērniem
Jaunākā skolas vecuma bērni ir visaktīvākie bibliotēkas lietotāji un
visatsaucīgākie pasākumu apmeklētāji. LCB filiāles uz aktīvu sadarbību ir aicinājušas
arī bērnu vecākus, vecvecākus, izglītības iestāžu darbiniekus, lai rosinātu un uzturētu
interesi par bibliotēku un tajā notiekošajiem pasākumiem. Jaunākā skolas vecuma bērni
ir visčaklākie grāmatu un periodisko izdevumu lasītāji. 2014. gadā šī vecumposma
bērniem kopumā tika organizēti 182 pasākumi. Tika izmantotas tādas pasākumu darba
formas kā ekskursijas, grāmatu lasīšana, tikšanās ar bērnu rakstniekiem, bibliotekārās
un informatīvās stundas, spēles, konkursi, radošās darbnīcas, rotaļnodarbības u.c.
LCB filiālē Piekrastes bibliotēkā tika rīkotas bibliotekārās stundas “Bibliotēkā
dzīvo grāmatas”, “Atvērsim grāmatu - atklāsim pasauli!”, tematiskie pasākumi “Tev
paldies, māt, par visu doto!”, “Mazo pasaciņu lielās gudrības”, radošās darbnīcas
“Neparastās pārvērtības”, “Izlasi - izdari!”, literārie ceļojumi “Latviešu pasaku
omīte”, “Kas notiek aiz stūra?”
LCB filiāle Ceriņu bibliotēkā lielu atsaucību guva “Sestdienu pasākumu cikls”.
Tā ietvaros tika organizēti dažādi pasākumi. Radošās darbnīcas “Rūķu ziemas prieki”
un „Roku lelles stāsta pasakas”, kas ļāva bērniem iepazīties ar aizraujošiem
eksperimentiem, tika nodrošināta iespēja pētīt dažādas parādības un procesus gan dabā,
gan arī cilvēka ikdienā. Pasākums „Literārās minūtītes” tika veltīts vācu rakstnieka
Ēriha Kestnera daiļradei, savukārt literārās pēcpusdienas „Maza, maza pasaciņa” laikā
pasākuma dalībnieki iepazina rakstnieces Mirdzas Kļavas daiļradi. Sirsnīgā atmosfērā
notika apsveikumu veidošanas darbnīca „Manai vismīļākajai māmiņai!”. Atbildes uz
jautājumu “Kas ir cilvēcīgums?” tika meklētas literārajā nodarbībā „Mācīsimies kopā:
dzīves gudrības Kārļa Skalbes pasakās”.
Lai pilnveidotu bērnu prasmes meklēt, atlasīt un kārtot nepieciešamo
informāciju, lai iepazīstinātu ar bibliotēkas pakalpojumiem un pieejamajiem resursiem,
Ceriņu bibliotēkā tika organizēta bibliotekārā stunda “Kas ir grāmata?” sākumskolas
skolēniem.
Lielu atsaucību guva arī grāmatu izstāde, kas tika veltīta Starptautiskajai bērnu
grāmatu dienai. LCB filiāle Ceriņu bibliotēka šo dienu uzskata par nozīmīgu grāmatu
popularizēšanai un lasīšanas veicināšanai, bibliotēkas lietotāji tika aicināti piedalīties
literārajā ekskursijā „Katram sava pasaciņa”. Bērniem bija iespēja iepazīties ar
iemīļotajiem grāmatu varoņiem un atraktīvā izstādē atrast sev grāmatu lasīšanai.
Projektu nedēļas laikā jaunākā skolas vecuma bērniem Ceriņu bibliotēkā tika organizēts
pasākums “Putnu diena”, kas tika veltīts pazīstamā ornitologa un bērnu rakstnieka
Kārļa Griguļa 130 gadu jubilejai.
Veiksmīgākie pasākumi LCB filiālē Gaismas bibliotēkā jaunākā skolas vecuma
bērniem ir literārais ceļojums „Ja grāmata azotē, tad garlaicība nebiedē!” un Ē.
Kestnera daiļradei veltīts pasākums „Punktiņa un Antons”. Pasākuma laikā skolēni
kopā ar bibliotekārēm un skolotāju ne tikai lasīja interesantas pasakas un smieklīgus
stāstiņus, bet arī piedalījās dažādās aktivitātēs, veidoja mini izrādes.
Bērnu bibliotēka “Zīlīte” organizēja daudzveidīgus pasākumus – literatūras,
bibliotekārās stundas, literāri tematiskie pasākumus. Visapmeklētākie 2014. gada
pasākumi ir literāri tematiskais pasākums "Bērnības zemes valdniecei Margaritai
Stārastei - 100", kura laikā tika lasīts grāmatas „Zīļuks” fragments. Katram pasākuma
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apmeklētājam tika dota iespēja darboties radošajās darbnīcās: būt par mākslinieku,
aktieri un, protams, demonstrēt arī savas zināšanas par rakstnieci un grāmatu varoņiem.
Margaritas Stārastes nezūdošā popularitāte pasākumos pulcināja vairāk nekā 320
interesentus. Lielu atsaucību guva arī literāri tematiskais pasākums “Dziļi cilvēcīgais
Kārļa Skalbes pasakās”, kas bija veltīts izcilā pasaku meistara un dzejnieka Kārļa
Skalbes 135 gadu jubilejai. Vēsajās un dzestrajās dienās visa mēneša garumā Bērnu
bibliotēkā “Zīlīte” viesojās Baltais kaķis un Melnais runcis no pasakas “Kaķīša
dzirnavas”. Literāri tematiskā pasākuma laikā bērni iepazina šīs pasakas literāros tēlus
un izzināja viņu dzīves gaitas. Baltais kaķis un Melnais runcis atraktīvi un radoši
iesaistīja bērnus dažādās aktivitātēs.
Jaunbūves bibliotēkā tradicionāli darbs ar sākumskolas skolēniem tiek veikts
visaktīvāk. Pasākumos 1.-4. klašu kolektīviem izmantotas atraktīvas metodes un
formas, biežāk – konkursi, viktorīnas, tikšanās ar rakstniekiem, radošās darbnīcas u.c.
Veiksmīgi tika organizēti pasākumi par profesijām, kā arī Latvijas valsts svētku
pasākumi. Par interesantākajiem un apmeklētākajiem tika atzīts literārais ceļojums
“Ceļojums Margaritas Stārastes pasaku mežā”, literārais rīts “Kraukšķīša
piedzīvojumi “Ziemas pasakā”, kas veltīts bērnu rakstnieces Margaritas Stārastes 100
gadu jubilejai. Latviešu rakstnieces Māras Cielēnas 60 gadu jubilejai veltītais rīts
“Rakstīšana reizē ir rotaļa un darbs” atmiņā iespiedās ar autores bagāto, spilgto un
tēlaino valodu. LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka iepriecināja pasākumu apmeklētājus
ar neklātienes ceļojumu “Profesiju varavīksne”, dzejas stundu “Lasīsim kopā V.
Plūdoņa dzejolīšus”, radošo darbnīcu “Grāmatu veidotāji”, rītausmas stundu “Labākie
draugi – troļļi”, literāro ceļojumu “Braucam Latviju lūkoties”, bibliotekārajām
stundām “Bibliotēkā dzīvo grāmata” un “Mūsu zaļa bagātība”.

Lai pilnvērtīgi izmantotu bibliotēkas pakalpojumus, svarīgs uzdevums ir
jaunākā skolas vecuma bērniem un vecākiem sniegt pilnīgu informāciju par iespējām,
ko piedāvā bibliotēka. Pārdaugavas bibliotēkā 2014. gadā jaunākā skolas vecuma
bērniem tika novadīti dažāda veida pasākumi. Pieprasītākie un apmeklētākie no tiem ir
literārais pasākums „Mana jaukā pasaciņa”, kuras laikā bērni ar aizrautību darbojās
grupās, kā arī prezentēja savus pašdarinātos grāmatas “Zīļuks” varoņus. Informatīvajā
stundā „Pāršķir un uzzini!” bērni uzzināja par zaļiem draugiem – žurnāliem „Ezis” un
„Zīlīte”, kā arī minēja mīklas un noklausījās stāstu par dzīvnieku un kukaiņu
ziemošanas paradumiem. Lasīšanas konkursā „Lasīsim izteiksmīgi” bērni demonstrēja
26

savu lasītprasmi, savukārt literārajā pasākumā „Ciemos pie kaķu Martiņas” bērniem
tika stāstīts par M. Cielēnu un viņas daiļradi, īpašu uzsvaru liekot uz grāmatu „Ņau un
Murr”, kurā pasakas sirsnīgi un asprātīgi vēsta par bērnam būtisko: draudzību, bailēm,
niķiem, pasaules iepazīšanu.

4.3 Pasākumi pusaudžiem un jauniešiem
2014. gadā LCB un tās filiālēs pusaudži un jaunieši ir bieži bibliotēkas
apmeklētāji. Apkopotie skaitliskie dati liecina, ka Daugavpils pilsētas publiskajās
bibliotēkās lielākā lietotāju grupa ir vidējā un vecākā skolas vecuma jaunieši, tie ir 57%,
bet analizējot BIS Alise datus, var secināt, ka grāmatu izsniegums šajā vecumposmā ir
viszemākais (tie ir tikai 22% no kopējā izsnieguma bērniem līdz 18 gadiem). Pusaudži
un jaunieši daudz kritiskāk izvēlas lasāmvielu, arī apjoma ziņā grāmatas ir daudz
biezākas, bieži vien vecāko klašu skolēni lasa iespieddarbus no pieaugušo krājuma. Un
tomēr pēc mācībām skolā pusaudži un jaunieši apmeklē bibliotēkas un pavada laiku
tiekoties ar draugiem, pārlapo jaunākās grāmatas un žurnālus, izmanto bezvadu
interneta pieslēgumu
Organizējot pasākumus vidējā un vecākā skolas vecuma bērniem, īpaši svarīgas
ir bibliotekāra zināšanas un prasme tematu atklāt interesanti un mūsdienīgi. 2014. gadā
pusaudži aktīvi piedalījās LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas organizētajā apaļā galda
diskusijā „Pilnveido savas saskarsmes prasmes!”. Diskusijā tika skatīti jautājumi par
psiholoģijas un saskarsmes jēdzienu, jauniešu saskarsmes problēmām pusaudžu
vecumā, komunikāciju ar vecākiem un draugiem. Izmantojot austrāliešu psihologa
Endrju Metjūza grāmatu „Прорвемся!” skolēni mācījās toleranti un pieklājīgi pasniegt
informāciju citiem cilvēkiem. Jauniešiem tika piedāvāti dažādi vingrinājumi un
aktivitātes komunikācijas prasmju uzlabošanai. LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka,
atsaucoties skolu pieprasījumam, izstrādāja un novadīja pasākumu - virtuālo ceļojumu
“Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta”, Jaunbūves bibliotēkā kā interesantākos
pasākumus novērtēja bibliotekāro stundu “Latvijas pērles”, intelektuālo spēli “Dabas
noslēpumi un kuriozi”.
LCB filiāles Piekrastes bibliotēkas darbinieki, atzina, ka 2014. gadā jauniešiem
tika piedāvāts kvalitatīvs un daudzveidīgs aktivitāšu klāsts, kas pozitīvi ietekmēja
bibliotēkas darba pamatrādītājus. Pusaudžiem un jauniešiem tika novadītas
bibliotekārās stundas “E-grāmatu pasaulē”, “Jauno grāmatu stunda”, virtuālās
ekskursijas “Vecā un jaunā Eiropa”, “Vecās pilsētas leģendas”, diskusijas “Ētiskās
vērtības ģimenes kontekstā”, tematiskie pasākumi ”Iepazīsti Latviju!”, “Kaitīgiem
ieradumiem – NĒ!”.
2014. gadā kā populārākie un apmeklētākie pasākumi LCB filiālē Pārdaugavas
bibliotēkā bija Dzejas dienām veltīts pasākums „No dzejas krājumiem”, kurā pēc īsa
ieskata I. Ziedoņa, O. Vācieša un A. Čaka biogrāfijās un mīlas dzīves līkločos, jaunieši
lasīja autoru dzejoļus, klausījās mūziku un, skanot liriskai dziesmai ar A. Čaka vārdiem,
centās uzzīmēt savas sajūtas un domas par mīlestību. Tika novadīta intelektuāla spēle
„Par zemi, ko mīlam”, kuras gaitā skolēni meklēja atbildes uz dažādiem jautājumiem
par Latvijas dabu, sportu un vēsturi, kā arī centās uzminēt pilsētas, kurām atbilstu
bibliotekāru atlasītie ģerboņi; informatīvā stundā „Grāmatu draugs” vidusskolēni
uzzināja par akciju „Grāmatu draugu ķēde”, tās mērķi un norisi, kā arī uzdeva dažādus
jautājumus un diskutēja par iespiesto un elektronisko grāmatu perspektīvi nākotnē;
27

Pasaules Ūdens dienai veltītajā tematiskajā pasākumā „Viss sākas ar ūdeni” SIA
„Daugavpils ūdens” sabiedrisko attiecību speciāliste Olga Bumažņikova pastāstīja par
esošajiem projektiem ūdenssaimniecības attīstībā, gan parādīja – cik kvalitatīvs
dzeramais ūdens ir pieejams lielākai daļai Daugavpils iedzīvotājiem. Jauniešiem bija
iespēja, pagaršojot ūdeni no 6 paraugiem, uzminēt tā izcelsmi.

2014. gads daudziem Daugavpils pilsētas jauniešiem atmiņā paliks ar iespaidīgo
pasākumu Rīgā, kad viņiem bija radīta, iespēja piedzīvot Rīgas – Eiropas kultūras
galvaspilsētas svētkus – piedalīties karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku”,
demonstrēt savu izveidoto karnevāla tērpu “Mans mīļākais grāmatas varonis”. Lai
īstenotu šo iespēju tika paveikts milzīgs darbs gan no dalībnieku, gan no organizētāju
puses. Daugavpilī šo darbu koordinēja un vadīja LCB filiāles Bērnu bibliotēkas
darbinieki. 1. kārtā aktīvi piedalījās LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte”, Ceriņu
bibliotēkas, Gaismas bibliotēkas, kā arī Piekrastes bibliotēkas, Pārdaugavas bibliotēkas
un Jaunbūves bibliotēkas, kopskaitā konkursa 1. kārtā tika iesniegti 50 domraksti.
Domrakstus vērtēja ne tikai latviešu valodas filologi un bibliotekāri, bet arī Daugavpils
Universitātes Latviešu literatūras un kultūras katedras docētāja Ingrīda Kupšāne un
jaunā dzejniece Zaiga Lāce, kura raksta latgaliešu valodā. 24. aprīlī Bērnu bibliotēkā
„Zīlīte” tika organizēta tikšanās tiem domrakstu autoriem, kuri izvirzīti piedalīties
2.kārtā (22 dalībnieki). Lai atvieglotu mērķa sasniegšanu, Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” tika
organizēta tikšanās ar Daugavpils teātra aktrisi Kristīni Veinšteinu. Aktrise dalījās
savās zināšanās un pieredzē, sniedza padomus kā veiksmīgāk izvēlēties tēlu, kādi
priekšdarbi veicami karnevāla tērpa izgatavošanā, dažādu aksesuāru pieskaņošanā,
grima uzklāšanā, aicinot jauniešus apmeklēt Daugavpils Teātri un piedalīties radošajās
darbnīcās.
2014. gada 8. septembrī Daugavpils bērni un jaunieši kopā ar citiem Latvijas
lasošajiem, rakstošajiem, radošajiem, enerģiskajiem bērniem piedalījās karnevāla
gājienā „Gribu iet uz bibliotēku!”, ko organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka un
nodibinājums „Rīga 2014”. Karnevāla gājienā piedalījās ap 1500 bērnu, savukārt
Daugavpils delegācijā bija bērni no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils
Saskaņas pamatskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils 3. vidusskolas,
Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils 15. vidusskolas, J. Pilsudska Daugavpils
valsts poļu ģimnāzijas. Skolēni bija čakli strādājuši visu gadu, piedalījušies un
uzvarējuši domrakstu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti”, darinājuši karnevāla tērpus
„Mans mīļākais grāmatas varonis”, lasījuši un vērtējuši grāmatas lasītveicināšanas
programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Pasākuma svinīgā atklāšanā
Rātslaukumā no Rātslaukuma balkona visus dalībniekus uzrunāja Skumjais ķēniņš,
kuram pievienojās 5 galvenie domrakstu konkursa laureāti, nolasot savus darba
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fragmentus, Latgales novadu pārstāvēja Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolnieks
Mārcis Pīnups.
Karnevāla dalībnieki, saņemot ķēniņa uzdevumu, cīnīties ar melnajiem
kraukļiem un atmodināt Saulcerīti, devās pa Akmens tiltu uz Gaismas pili (Latvijas
Nacionālo bibliotēku). Pie Gaismas pils notika cīņa ar melnajiem kraukļiem, karnevāla
dalībnieki pārkrāsoja melnos kraukļus baltus, tā vēstot, ka mūsdienu bērni ir zinātkāri
un aktīvi grāmatu lasītāji.
Kad melnie kraukļi bija uzveikti, varēja doties iepazīt Gaismas pili. Pirmie
Gaismas pilī devās 72 labāko domrakstu autori, laureātu vidū bija arī četri
daugavpilieši – Laima Unzule, Jana Zabarovska, Oksana Grigorjeva un Mārcis
Pīnups. Laureāti devās uz 11. stāvu, kur parakstījās īpašā grāmatā, paraksti kopā ar
bērnu fotogrāfijām glabāsies Nacionālās bibliotēkas krājumos.
Pēc uzaicinājuma pārējie karnevāla dalībnieki devās izzināt Latvijas Nacionālo
bibliotēku. Bibliotēkā tika organizētas daudzveidīgas aktivitātes pa stāviem: grāmatas
bērniem „Garā pupa” un „No Rīgas līdz Rīgai: Tobiass un Tama lielajā Eiropas
bibliotēku ceļojumā” atvēršanas svētki, multeņu parāde, uzziņu spēle „Kas? Kur?
Kad?” u.c. Karnevāla noslēgumā spēlēja oriģināls un ar dzīves enerģiju pilns Dzelzs
vilka jauno Jāņu orķestris.
Dodoties mājās katram karnevāla dalībniekam tika iedota ceļamaize un
uzdāvināta grāmata „Atmodināt Saulcerīti”, kurā apkopoti Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu literatūras centra rīkotā domrakstu konkursa „Kā atmodināt
Saulcerīti” 72 oriģinālākie rakstu darbi ar jaunradītām leģendām par Raiņa lugas „Zelta
zirgs” tēliem - Saulcerīti un Antiņu. Šīs grāmatas eksemplārs ir pieejams arī Daugavpils
publiskajās bibliotēkās un glabājas bibliotēku lasītavās.

2014. gadā LCB ASV Informācijas Centrs organizēja 27 pasākumus
pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem. Nozīmīgākie no tiem bija pilsētas
angļu valodas konkurss „American Day”, Daugavpils skolēnu un studentu ekskursija
uz ASV Vēstniecību, ASV vēstniecības darbinieku un vieslektoru lekcijas Daugavpils
skolās par dzīvi un kultūru ASV, Ziemassvētku radošais konkurss „Winter Miracles”.
2014. gada 14. oktobrī aizritēja LCB ASV Informācijas centra, Daugavpils Centra
vidusskolas un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotais ikgadējais angļu
valodas konkurss vidusskolēniem „American Day”. Konkurss tradicionāli notika
viesmīlīgās Daugavpils Centra vidusskolas sienās. Vidusskolēnu komandas no
deviņām Daugavpils skolām rādīja savas zināšanas par amerikāņu kultūru, vēsturi un
ģeogrāfiju un cīnījās par konkursa galveno balvu – braucienu uz ASV vēstniecību Rīgā.
Pasākuma goda viešņa, pasniedzēja no ASV Keita Maklelana, vadīja konkursa radošo
daļu, veltītu amerikāņu izgudrojumiem. Visu komandu spējas un talanti tika atzinīgi
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novērtēti. Konkursa dalībnieki saņēma vērtīgas balvas no ASV Informācijas centra un
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes, kā arī pozitīvas emocijas un jaunas zināšanas.
2014. gada februārī un novembrī LCB ASV Informācijas centrs sadarbībā ar ASV
vēstniecību Rīgā organizēja divas ekskursijas uz vēstniecību priekš Daugavpils
skolēniem un studentiem. Februāra ekskursijas ietvaros dalībnieki uzzināja vairāk par
ASV sabiedrības dažādību piedaloties apaļā galda diskusijā ar dažādas izcelsmes
amerikāņiem – Fengua Vonga pārstāvēja Āziju, Entonijs Čapmans – afroamerikāņu
sabiedrības daļu, Almirhs Ismails – musulmaņu un arābu amerikāņus, Migels Diazs –
spāņu izcelsmes amerikāņus. Novembrī Daugavpils aktīvākie LCB ASV Informācijas
centra pasākumu dalībnieki devās uz ASV Vēstniecību uzņēmējdarbības nedēļas
ietvaros. Tur viņus sagaidīja daudzveidīgā programma un tikšanās ar lektoriem, kas
vairākus gadus darbojas globālajā biznesā. Robijs Vitrano, uzņēmējs, par kura ikdienas
neatņemamu sastāvdaļu ir kļuvusi sociālā atbildība, stāstīja par to, kā sākt
uzņēmējdarbību no nulles. Amerikāņu izcelsmes Rīgas Biznesa skolas pasniedzējs
Gregs Maters piedāvāja līderības spēli. Aija Vanaga, Latgales biznesa inkubatora Ideju
Viesnīca vadītāja, nolasīja lekciju „Jaunība nozīmē iespējas”. 2014. gada nogalē
Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs izsludināja bērnu un jauniešu
radošo darbu konkursu “Winter Miracles”. Konkursa dalībniekiem bija dots uzdevums
atspoguļot savu izpratni par Ziemassvētku svinēšanu ASV trīs radošās izpausmes
formās – zīmējumos, pašsacerētos dzejoļos un pašu veidotās īsfilmās. 2015. gada 20.
janvārī konkursa noslēguma pasākumā Latgales Centrālajā bibliotēkā tika apkopoti
rezultāti un sumināti uzvarētāji. Pavisam konkursā piedalījās 87 skolēni un 25
konsultējošie skolotāji. 5.-6. klašu skolēni zīmēja Ziemassvētku un Jaunā gada
svinēšanu ASV. 7.-8. klašu skolēni sacerēja Ziemassvētku dzejoļus angļu valodā.
Vidusskolēni veidoja īsfilmas par ziemas brīnumiem. Gan zīmējumu, gan dzejoļu
konkursos tika izvēlēti septiņi uzvarētāji, īsfilmu konkursā tika noteiktas četras labākās
filmas. Katrs konkursa darbs tika atzinīgi novērtēts, un katrs dalībnieks saņēma dāvanu
no LCB ASV Informācijas centra. Jūlijā LCB ASV Informācijas centrs sadarbība ar
Daugavpils Novada domi un Silenes pamatskolu organizēja semināru „Kopā būt”, kurā
viens no tematiem bija vide un ekoloģiskās problēmas. Semināra ietvaros tika
organizētas trīs dabas ekspedīcijas skolēniem un divi informatīvie semināri, kuru
rezultātā dalībnieki uzzināja daudz jaunu un interesantu faktu par ASV dabu, iepazinās
ar vietējo dabu un ekoloģiskiem izaicinājumiem, ka arī pilnveidoja savas radošās
spējas.
ASV Informācijas centrs organizē dažāda veida angļu valodas kursus un
seminārus bibliotēkas lietotājiem. Viens no nodarbību veidiem – Angļu valodas
sarunvalodas nodarbības, kuros 2014. gadā tika reģistrēti 169 apmeklējumi. Nodarbību
apmeklēšana notiek bez reģistrācijas. Parasti nodarbību dalībnieki ir jaunieši, kas mācās
augstskolā vai vidusskolā un izjūt nepieciešamību uzlabot savas angļu valodas
zināšanas. Katru nedēļu dalībniekiem tiek piedāvāts sarunas temats kā arī tematiskie
materiāli, kas pilnveido dalībnieku vārdu krājumu un zināšanas par pasauli kopumā.
Novembrī, atzīmējot Starptautisko Izglītības nedēļu, Latgales Centrālās bibliotēkas
ASV Informācijas centrs sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un
Daugavpils Valsts ģimnāziju rīkoja semināru vidusskolēniem „Izglītības iespējas
ASV”. Seminārs notika viesmīlīgajās Valsts ģimnāzijas telpās. Semināra gaitā
klātesošie iepazinās ar iespējām, ko ASV izglītība piedāvā ārzemju studentiem,
uzzināja par pieteikšanās kārtību Amerikāņu universitātēs un iespējām saņemt
stipendijas studiju apmaksai. Fulbraita programmas skolotāja Keita Maklellana dalījās
savā pieredzē, ko ieguva, mācoties Džordžtaunas Universitātē. Skolēni uzzināja ne tikai
par studiju formālo daļu, bet arī guva ieskatu amerikāņu studentu ikdienā. Pēc
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dalībnieku atziņām, seminārā viņi guva labāku priekšstatu par ASV Izglītības sistēmu
un detalizētāk izprata iestāšanās procesu.
Bērni un jaunieši no 14 līdz 18 gadiem ar katru gadu kļūst aktīvāki centra
grāmatu lasīšanā, kaut gan vairāk angļu valodā lasa jaunieši no 18 gadiem. Var secināt,
ka grāmatas ir populārākais resurss šo lasītāju vidū. To var izskaidrot ar divām
mūsdienu sabiedrības tendencēm. Pirmkārt, audio un video materiālus bērni un jaunieši
var saņemt internetā. Ielādētu failu, kā arī failu tiešsaistes režīmā ir daudz ērtāk
izmantot. Žurnālu rakstus un fotogrāfijas arī var apskatīties internetā. Tai par laikā
daudzi jaunieši atzīst, ka grāmatas angļu valodā, īpaši daiļliteratūru, daudz vieglāk un
interesantāk lasīt papīra formātā. Daiļliteratūras grāmatas nemaksā lēti un pēc
izlasīšanas parasti netiek lietotas, tāpēc lasītāji izvēlas ņemt daiļliteratūru no
bibliotēkas. Pie tām arvien vairāk un vairāk angļu valodas skolotāju ievieš praksi, ka
skolēnam jāizlasa kaut viena grāmata angļu valodā semestrī un jāizveido tās grāmatas
prezentācija. Tas veicina skolēnu interesi par grāmatām, un viņi biežāk nāk uz
bibliotēku, ne tikai ekonomisku un ērtības iemeslu dēļ, bet arī tāpēc, ka bibliotekārs
parasti var sniegt konsultāciju par autoriem, palīdzēt izvēlēties katra gaumei
piemērotāku grāmatu. Skolēni aktīvi reģistrējas un izmanto arī centra piedāvāto datu
bāzi ElibraryUSA, kur var saņemt nozaru literatūru angļu valodā digitālajā formātā.
Šāda veida literatūru skolēni izmanto, rakstot zinātniski pētnieciskos darbus.
Kopumā var secināt, ka bērni un jaunieši ir nozīmīgi LCB ASV Informācijas
centra auditorijas daļa, kas ir ieinteresēta gan centra pasākumos, gan resursos.

4.4 Darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām
Daugavpils pilsētā speciālo izglītību īsteno Daugavpils 1.speciālā pamatskola,
Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs, Daugavpils 2.
pirmsskolas izglītības iestāde bērniem – invalīdiem, Daugavpils pilsētas 9. speciālā
pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 4. speciālā pirmsskolas izglītības
iestāde, Daugavpils pilsētas bērnu-invalīdu pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils
pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, kā arī gan pamatskolās gan
pirmsskolas izglītības iestādēs ir klases/grupas, kuras apmeklē bērni ar īpašām
vajadzībām.
LCB filiāle Ceriņu bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar Dienas aprūpes centru
personām ar garīga rakstura traucējumiem. Dienas aprūpes centra mērķis: nodrošināt
cilvēkiem iespēju veidot un saglabāt kontaktus ar sabiedrību, veicināt šo personu
fizisko un intelektuālo attīstību, zināšanu un iemaņu apguvi, kas nepieciešamas
sekmīgai integrācijai sabiedrības dzīvē.
Pateicoties DACPGRT sociālās darbinieces Jeļenas Figurinas atbalstam, Ceriņu
bibliotēkas darbinieki organizē pasākumus centra apmeklētājiem. 2014. gada 20. martā
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LCB filiāle Ceriņu bibliotēka uzaicināja Dienas aprūpes centra klientus uz bibliotekāro
stundu „Kas ir grāmata?”, kuru apmeklēja 15 jaunieši un centra darbinieki.
Bibliotekārās stundas laikā dalībnieki iepazinās ar grāmatu vēsturi, uzzināja, kādas
grāmatas bija agrāk, no kādiem materiāliem tās bija izgatavotas. Bibliotēkas
apmeklētājiem ļoti patīk interaktīvās enciklopēdijas un „runājošās” grāmatas. Šīs
grāmatas piesaista bērnu un jauniešu uzmanību, izraisa smaidus, jaunieši atpazina
grāmatu varoņus un priecājas par savām zināšanām. Jaunā gada gaidīšanas laikā
norisinājās dažādi kultūras un atpūtas pasākumi gan maziem, gan lieliem
daugavpiliešiem. 27. decembrī Ceriņu bibliotēkā notika Jaunā gada sagaidīšanas
pasākums “Es palūgtu Salavecīti…” Daugavpils autisma centra “Mūsu pasaule”
bērniem un vecākiem. Pasākuma dalībnieki iepazinās ar bibliotēku, kopā ar bibliotekāri
lasīja Jaungada pasakas un dzejoļus un veidoja apsveikumu kartītes. Bibliotēka izsaka
pateicību autisma centra vadītājai Olgai Trofimovičai par sadarbību un vēlēšanos
uzdāvināt bērniem jaukus svētku brīžus!
Ar īpašu sirsnību un atbildību darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām veica LCB
filiāles Ceriņu bibliotēkas vadītāja Tatjana Zahare, viņa secināja, ka cilvēki ar īpašām
vajadzībām līdzīgi kā ikviens sabiedrības loceklis vēlas piedalīties visās dzīves
aktivitātēs, tostarp arī brīva laika pavadīšana ir nozīmīga viņu dzīves sastāvdaļa.
Apkalpojot bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, nepieciešams ievērot speciālus
noteikumus, jo situācijas mēdz būt ļoti atšķirīgas.
Ja vēlaties palīdzēt cilvēkam ar īpašām vajadzībām, iepriekš noteikti pajautājiet,
vai tāda palīdzība ir nepieciešama un kā tieši to vislabāk izdarīt. Tikai tāpēc, ka kādam
ir invaliditāte, tas nenozīmē, ka viņam noteikti ir vajadzīga palīdzība. Ja apkārtējā vide
ir ērti iekārtota, cilvēki ar īpašām vajadzībām parasti paši ar visu lieliski tiek galā.
Neizdariet priekšlaicīgus pieņēmumus, jo cilvēki ar invaliditāti paši vislabāk zina,
ko viņi var un ko nevar izdarīt. Nekādā gadījumā nedrīkst pieņemt lēmumus šo bērnu
un jauniešu vietā par to, kādās aktivitātēs viņi varēs piedalīties.
Sarunājoties ar cilvēkiem ratiņkrēslā vislabāk paņemiet savu krēslu un apsēdieties
līdzās, lai jūsu acu skatiens sarunas laikā būtu vienā augstumā.
Apkalpojot cilvēkus ar runas traucējumiem, pievērsiet cilvēkam jūsu nedalītu
uzmanību. Netraucējiet un nemēģiniet pabeigt teikumus cilvēka vietā. Ja jums ir
grūtības saprast teikto, lūdziet viņam atkārtot teikumu. Lai pārliecinātos, ka jūs sapratāt
teikto, jūs varat atkārtot frāzi, pārbaudot, vai viss ir pareizi.
2014. gadā Ziemassvētku gaidīšanas laikā Latgales Centrālā bibliotēka rīkoja
labdarības akciju “Adventes lasījumi”. Četru pirmssvētku nedēļu laikā bibliotekāri
devās pie lasītājiem, kas dažādu iemeslu dēļ paši nevar atnākt uz bibliotēku, un
piedāvāja klausīties skaļā priekšā lasīšanā. Tādējādi pilsētniekiem tika sniegta iespēja
sirsnīgā, apcerīgā noskaņā kopā sagaidīt Ziemassvētkus. Īpaša uzmanība tika veltīta
bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Šajā akcijā piedalījās LCB un visas tās
filiāles. Lai veiksmīgāk tiktu realizēts iecerētais bija izveidota darba grupa, kura
vairākkārt tiekoties pārrunāja gan īpatnības darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām,
piemēroja literatūru, uzrunāja speciālo iestāžu vadītājus, lai vienotos par ieceres
realizēšanu. Mēs patiesi lepojamies par paveikto! Laikā no 3. decembra līdz 19.
decembrim bibliotēku darbinieki apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes, kur mācās
bērni ar īpašām vajadzībām, Bērnu sociālās aprūpes centru “Kalkūni”, Bērnunamupatversmi “Priedīte”, Daugavpils sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centru,
Neredzīgo biedrību, Daugavpils autisma centru "Mūsu pasaule", Daugavpils
logopēdisko internātpamatskolu – attīstības centru Daugavpils 1.speciālo pamatskolu
u.c. Klausītājiem tika piedāvāti Adventes lasījumi par labestību, ticību, cerību un
mīlestību.
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5. Bibliotēkas sadarbības tīkls darbā ar bērniem un
jauniešiem
Daugavpils publisko bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem būtiska loma ir
veiksmīgai sadarbībai ar kultūras un izglītības iestādēm pilsētā un ārpus tās. Sadarbības
partneru loks katru gadu nedaudz mainās, tas ir atkarīgs no izvirzītajām prioritātēm
pārskata gadā. Tomēr kodols paliek, tās ir vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas
izglītības iestādes. 2014. gadā bija aktivizēta sadarbība ar pirmsskolas izglītības
iestādēm, kā arī speciālajām izglītības iestādēm.
Sadarbības partneriem tika radīta iespēja radoši līdzdarboties bibliotēkas dzīvē,
savukārt bibliotēka piedāvāja atbalstu lasītāju idejām un ierosinājumiem, palīdzēja
ikvienam realizēt savus mērķus un sapņus, dod iespēju iegūt jaunus draugus un iespēju
atklāt talantus, piedalīties konkursos, literārajos un tematiskajos pasākumos. Tomēr
galvenais sadarbības mērķis bija radīt vidi, lai bērnos un jauniešos rosinātu lasītprieku
un veicinātu lasītprasmju un informācijas kompetences attīstību.
Veiksmīgai sadarbībai viens no priekšnosacījumiem ir precīzas un savlaicīgas
informācijas sniegšana sadarbības partneriem par iespējām bibliotēkās. Lai informētu
sadarbības partnerus par bibliotēkas aktualitātēm, LCB mājaslapas www.lcb.lv saturs
tiek regulāri papildināts. Svarīgākās ziņas tiek sūtītas uz Daugavpils pilsētas domes
mājaslapu, Daugavpils Kultūras pārvaldes mājaslapu un pilsētas ziņu portāliem. LCB
filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte” arī elektroniski katru mēnesi izsūta visām sadarbības
skolām bibliotēkas mēneša darba plānu. Kā neatņemama sadarbības forma ir
telefonsarunas, sarakste, tikšanās u.c..
LCB un tās filiāļu sadarbības partneri (izglītības iestādes)
darbā ar bērniem un jauniešiem 2014. g.
Bibliotēka

LCB

LCB filiāle
Bērnu bibliotēka „Zīlīte”

Sadarbības partneri
Daugavpils pilsētas domes Izglītības pārvaldes
pārraudzībā esošās izglītības iestādes, Kultūras uz
izglītības iestādes Daugavpilī
Daugavpils Valsts ģimnāzija,
Daugavpils 3. vidusskola,
Daugavpils Centra vidusskola,
Daugavpils 9. vidusskola,
Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola - attīstības
centrs,
Daugavpils 10. vidusskola,
Daugavpils Saskaņas pamatskola,
Daugavpils Vienības pamatskola,
Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 2. pirmsskolas izglītības iestāde bērniem –
invalīdiem,
Daugavpils 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde,
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LCB filiāle
Jaunbūves bibliotēka

LCB filiāle
Ceriņu bibliotēka

LCB filiāle
Pārdaugavas bibliotēka
LCB filiāle
Piekrastes bibliotēka
LCB filiāle
Gaismas bibliotēka

Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 15. logopēdiskā pirmsskolas izglītības
iestāde,
Daugavpils 17. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 29. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestāde.
Daugavpils 12. vidusskola,
Daugavpils 10. vidusskola,
J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija,
Daugavpils Krievu vidusskola – licejs,
Daugavpils 15. vidusskola,
Daugavpils 8. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 10. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 13. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 30. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības
centrs,
Daugavpils 1. speciālā pamatskola
Daugavpils 13. vidusskola,
Daugavpils 15. vidusskola,
Daugavpils 17. vidusskola,
Daugavpils 11. pamatskola,
Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestādi,
Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādi,
Daugavpils sociālās mājas bērnu nodaļu,
Daugavpils Autisma centrs „Mūsu pasaule”,
Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura
traucējumiem.
J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola,
Daugavpils 6. pirmsskolas izglītības iestāde,
Bērnu klubs „Grīva”.
Daugavpils 16. vidusskola,
Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestāde,
Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde,
Bērnu klubs „Sudraba avoti”.
Daugavpils 12. vidusskola,
Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde,
Bērnu klubs „Ruģeļi”.
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6. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
dažādām vecuma grupām
2014. gadā viens no galvenajiem bibliotēkas darba virzieniem lasīšanas
veicināšanā bija latviešu oriģinālliteratūras popularizēšana. Bibliotēkās notika M.
Stārastes, V. Plūdoņa, M. Kļavas, M. Cielēnas, K. Skalbes un citu autoru daiļradei
veltīti pasākumi.
LCB filiāle Ceriņu bibliotēkas darbinieki, izvērtējot paveikto, atzina, ka
veiksmīgākais tematiskais pasākums bija par suņiem „Mans lepnums un mājas
mīlulis”, kurā bērni uzzināja interesantus faktus par suņu šķirnēm, noskatījās
prezentāciju „Viena diena Draudziņa dzīvē” un parotaļājās ar amerikāņu kokerspanielu
Keriju, savukārt zīmēšanas stundā „Ciemos pie Neptūna” bērni aizrautīgi pētīja,
krāsoja un zīmēja zivis un citus jūras iemītniekus. Dzejas stundā „Pasaule ir pilna ar
dzeju” bērni ar aizrautību lasīja dzejoļus par pūķiem un dinozauriem, pēc tam veidoja
krāsainus dinozaurus no papīra, izzinošo spēļu ciklā „Izpēti pasauli!” bērni pētīja
kokus, ciparus un interesantus faktus. Īpaši mīļa bija literārā stunda „Trollīša Mumina
mammai – 100 gadu jubileja!”, kad pasākuma dalībnieki devās piedzīvojumu
meklējumos kopā ar trollīti Muminu un viņa draugiem: noskatījās prezentāciju un
multeni, inscenēja fragmentu un izkrāsoja dekoratīvus šķīvīšus.

Liela nozīme bibliotēkas krājuma popularizēšanā un lasīšanas veicināšanā ir
bibliotekārajām stundām. 2014. gadā LCB filiālē Piekrastes bibliotēkā tika novadītas
28 bibliotekārās stundas, t.sk. 6 – pirmsskolniekiem, kuras arī tika atzītas kā gada
veiksmīgākās aktivitātes. Bibliotekārajā stundā „Mazuļi bibliotēkā” piedalījās
Daugavpils 3., 5., 7. pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Pasākuma mērķis bija
veidot bērniem pozitīvu priekšstatu par bibliotēku, lasīšanu un grāmatām, kā arī
popularizēt bibliotēkas pakalpojumus ģimenēs. Par bibliotēku un tās „ielām” bērniem
pastāstīja Djū – bibliotēkas kaķis. Šis Lielais Grāmatnieks iepazīstināja ar savām
mīļākajām grāmatām un iesaistīja bērnus jautrā spēlē. Bērni apskatīja arī grāmatu
izstādi ”Djū piedāvā izlasīt'' un noskatījās video filmu par Djū dzīvi bibliotēkā.
Kā veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes LCB filiālē Jaunbūves
bibliotēkā ir jāmin pasākumi, kuri notika dažādu tematisko nedēļu ietvaros: Vispasaules
Drošākā interneta dienas ietvaros, Eiropas E-prasmju nedēļas pasākumi, Karjeras
nedēļas aktivitātes, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā organizētas literāri tematiskie
pasākumi un virtuālie ceļojumi, radošās darbnīcas.
LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka par veiksmīgāko atzina dalību Latvijas
Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku
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žūrija”. Bērnu interesi un aktīvu iesaistīšanos sekmēja sadarbība ar J. Raiņa Daugavpils
6. vidusskolu, organizējot literārās stundas dažāda vecuma skolēnu grupām ar mērķi
popularizēt Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas
veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas – 2014” grāmatu
kolekciju. Skolēni ar lielu aizrautību un interesi piedalījās literārajās stundās un izteica
neviltotu vēlēšanos piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā. Lasīšanas
veicināšanas programmas ietvaros bibliotēkas darbinieki organizēja literārās stundas,
literāros pasākumus, priekšā lasīšanas pasākumus, pārrunas, diskusijas, veica
individuālo darbu un konsultācijas iespieddarbu izvērtēšanā, kā arī lasīšanas svētkus
dažādām vecuma grupām. Kopumā lasīšanas veicināšanas akcijā piedalījās bērni un
jaunieši no 10 dažādām izglītības iestādēm.

LCB filiāle Gaismas bibliotēka, palīdzot bērniem atklāt pašiem savus lasīšanas
ceļus un rotaļīgā veidā attīstot viņu valodas un lasīšanas kompetences, pirmsskolas
vecuma bērniem 2014. gadā bija organizēti 12 pasākumi. Pirmais priekšstats par
bibliotēku pirmsskolas audzēkņiem rodas, dodoties ekskursijā uz bibliotēku.
Tematiskajā pasākumā “Burts pie burta, vārds pie vārda” un literārajā ceļojumā
“Krāsainās pasakas”. Pasākumu mērķis tika veiksmīgi sasniegts, tika radīts pozitīvs
pirmais priekšstats par bibliotēku, par bērnu grāmatu daudzveidību un to izvietojumu
bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. LCB filiāle Gaismas bibliotēka ar priekšā lasīšanas
grāmatām, bilžu un skaņu grāmatām, kustību un skaitāmpantiņu spēlēm piedāvāja
mazajiem lietotājiem valodas attīstības un lasīšanas veicināšanai piemērotus
pasākumus, t.i., tematiskie pasākumi, literārie ceļojumi, priekšā lasīšanas stundas un
rotaļnodarbības.
Arī LCB filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte” kā apjomīgāko un nozīmīgāko 2014.
gadā paveikto bibliotekāro darbu izvirzīja darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem un
vecākiem. Lai sasniegtu vienu no bibliotēkas pamatmērķiem – lasītāju piesaistīšanu,
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kā prioritārais bija darbs ar pirmsskolas vecuma bērniem. Salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, 2014. gadā pirmsskolas vecuma lasītāju skaits būtiski palielinājās un tas
sastādīja 217 bērnus, kuri apmeklēja bibliotēku šajā gadā. Procentuāli, tie ir 90 % no
visiem bibliotēkā pierakstītajiem pirmsskolniekiem un skaitliski tas sastāda 240.
Sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem tika organizētas
iepazīšanās ekskursijas ar bibliotēku. Daudzas pirmsskolas izglītības iestāžu grupas
apmeklēja bibliotēku pirmo reizi. Mēs vienmēr tiecāmies, lai bērni pirmās iepazīšanās
laikā ar bibliotēku iegūtu daudz neaizmirstamu un pozitīvu emociju. Pasākumā tika
izmantotas dažādas aktivitātes: spēles “Pazaudētie priekšmeti no pasakām”, “Lasītājsdetektīvs”, “Atmini pasaku!”, spēles momenti – iepazīšanās ar bibliotēkas
iemītniekiem – rotaļlietu Ēbi, kā arī iepazīšanās ar grāmatas lietošanas noteikumiem
noritēja spēles „Grāmatas vēstule” veidā. Ekskursijās bērni uzzināja, kur atrodas
bibliotēka, kāds ir tas piedāvāto pakalpojumu klāsts un kā kļūt par bibliotēkas
lietotāju.
Tika organizētas individuālās pārrunas ar pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu
administrāciju, pedagogiem un audzēkņu vecākiem, tika apmeklētas arī vecāku
sapulces. Uzzinot par bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumiem, par plašu mākslas un
izziņas literatūras grāmatu klāstu mūsu bibliotēkā, vecāki nepalaida garām šo iespēju
un pierakstīja savus bērnus bibliotēkā, kā rezultātā bērni varēja sev tīkamākās grāmatas
izņemt uz mājām.
Tām bērnu grupām, kas uz bibliotēku nāk atkārtoti, 2014. gadā tika piedāvāti
literārie pasākumi, kas izveidoti ņemot vērā pirmsskolas bērnu vecuma īpatnības.
Visapmeklētākie pasākumi bija „Bērnības zemes valdniecei – Margaritai Stārastei
100”, ” Margaritas Stārastes brīnišķo un noslēpumaino grāmatu pasaulē”,
„Bibliotēkā dzīvo grāmatas”, Augsim lieli, augsim stipri, būsim sveiki, veseli!”,
“BIKIBUKS - šļuks, juks, spruks - nekur no tevis neaizmuks!”, “Dziļi cilvēcīgais Kārļa
Skalbes pasakās” u.c..

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 2014. gadā noteikti ir tās,
kuras apvienoja kopīgā darbā Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu
darbiniekus, kad visiem kopā, sadarbojoties izdevās kvalitatīvi, mūsdienīgi, aktuāli,
daudzveidīgi pasākumi bērniem un jauniešiem. Viens no tādiem pasākumiem bija
lasīšanas veicināšanas programma ”Skaistā vasara bibliotēkā”.
2014. gadā vasaras brīvdienās lasītveicināšanas programmā iesaistījās 274
Daugavpils bērni un jaunieši, kas ar lielu interesi piedalījās dažādos tematiskos
pasākumos: radošajās darbnīcās, literārajās stundās, spēļu un mīklu minēšanas turnīros,
erudīcijas konkursos un literārajos ceļojumos. Šajos pasākumos tika skartas tādas tēmas
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kā populāru grāmatu varoņi, augi un dzīvnieki, vaļasprieki, ceļošana, māksla, vēsture,
mode un daudzas citas.
Jau trīs gadus pēc kārtas lasītveicināšanas programmas „Skaistā vasara
bibliotēkā” pasākumos LCB filiālēs aktīvi iesaistījās arī bērnu un jauniešu vasaras
nometņu grupas. Tieši šai mērķauditorijai šovasar tika sagatavots īpašs pasākums
Latgales Centrālajā bibliotēkā: „Tas saldais prieka gabaliņš – šokolāde”. Trīs mēnešu
laikā pasākums notika 15 reizes, un kopumā to apmeklēja 411 bērni.
21. augustā visās LCB filiālēs notika programmas noslēguma pasākumi, kuru
laikā aktīvākie dalībnieki, kas krāsainajos programmas bukletos bija savākuši visvairāk
uzlīmju, saņēma pārsteiguma balvas. Šīs programmas ietvaros Daugavpils bērniem un
jauniešiem tika dota iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku vienaudžu vidū – iegūt
aizraujošu pieredzi, attīstīt dažādas prasmes un iemaņas, papildināt zināšanas un atrast
jaunus draugus. Noslēguma pasākumos visi atcerējās spilgtākos kopā pavadītos
mirkļus, izvērtēja vasaras nodarbībās gūto pieredzi, izlasītās grāmatas un piedāvāja
idejas turpmākam darbam.
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Nozīmīgs kopdarbs tika paveikts, LCB Kultūras projekta „Augstvērtīga
tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” ietvaros popularizējot saņemto kolekciju ar
grāmatu starpniecību, tika rosināti uz plašāku saskarsmi un komunikāciju ne tikai
sadarbības partneri un potenciālie lasītāji, bet arī bibliotekāri, lai organizētu saistošus
pasākumus un sabiedrībā veidotu pozitīvu attieksmi un interesi par grāmatām.
Daudzveidīgas aktivitātes apvienoja mūsu pilsētas publiskās bibliotēkas kopīgā darbā
ar bērniem un jauniešiem.
Latgales Centrālā bibliotēka organizēja literāru pasākumu vidusskolēniem un
pieaugušajiem "Francis Trasuns - lielais latgalietis", kurš bija veltīts katoļu priesterim,
ievērojamajam valstsvīram Francim Trasunam. Klausītāji tika iepazīstināti ar
rakstnieces Ingas Ābeles jauno romānu "Klūgu mūks", kura galvenā varoņa prototips
ir Francis Trasuns.. Ar savu klātbūtni pasākumu pagodināja arī Daugavpils Svetā Pētera
ķēdēs Romas katoļu baznīcas draudzes prāvests un Daugavpils dekanāta dekāns
Mihails Sivickis, kurš savu doktora disertāciju Katoļu Baznīcas kanoniskajās tiesībās ir
veltījis Franča Trasuna ekskomunikācijai jeb izslēgšanai no Baznīcas. Klausītāji guva
unikālu ieskatu prāvesta Mihaila Sivicka disertācijas tapšanas gaitā – sākot ar lēmumu
pievērsties šī Latgalei kultūrvēsturiski nozīmīgā jautājuma izpētei un beidzot ar
pētījuma rezultātā gūtajām atziņām.
LCB filiāle Piekrastes bibliotēka sadarbībā ar 16. vidusskolu un tās bibliotēku
organizēja diskusiju „Ētiskās vērtības ģimenes kontekstā”, kuras mērķis bija veicināt
tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras lasīšanu jauniešu vidū. Diskusijas pamatā bija L.
Uļickas romāns „Medeja un viņas bērni” un V. Herndorfa prozas darbs “Čiks”.
Tikšanās laikā tika stāstīts par rakstnieku personībām un svarīgākajiem biogrāfijas
posmiem, iezīmējot viņu daiļrades galvenās tēmas. Jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijā
par grāmatu lomu personības un mūsdienu garīgo vērtību veidošanā un secināja, ka
ģimenes vērtības ir sabiedrības ētisko normu pamats, jo tieši ģimenē bērnam veidojas
pirmie priekšstati par mīlestību, draudzību un atbildību. Mūsdienās jauniešiem grūti
atrast īstos garīgos orientierus, un augstvērtīga daiļliteratūra tam palīdz.
LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā notika literārā pastaiga “Ar smaidu par
dzīvniekiem!” pamatskolēniem. Bērni tika iepazīstināti ar Ingmāra Līdakas grāmatu
„Zoodārzs manā pagalmā” un jauniem faktiem par dzīvniekiem, kas dzīvo mums līdzās.
Savas zināšanas pasākuma dalībnieki paplašināja erudītu spēlē „Dzīvnieku pētnieki”,
meklējot grāmatās informāciju par meža dzīvnieku dzīvesveidu un paradumiem.
Pasākumā jaunie dzīvnieku pētnieki aktīvi darbojās kolāžas veidošanas darbnīcā
„Skaru mājas pagalmā”.
LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”, par populārāko pasākumu bibliotēkas
pirmsskolas vecuma lietotājiem tika atzīts rotaļnodarbību cikls “BIKIBUKS – šļuks,
juks, spruks – nekur no tevis neaizmuks!”. Rotaļnodarbību laikā pašiem mazākajiem
bibliotēkas lietotājiem un viņu vecākiem dzejas rūķi Skaņa un Atskaņa piedāvāja
ielūkoties mazās, plaukstas lieluma latviešu bērnu dzejoļu grāmatiņās no BIKIBUKA
bilžu grāmatu sērijas. Kopā ar bērniem dzejoļi tika ne vien lasīti un deklamēti, bet arī
dziedāti un ieskandēti aizraujošās rotaļās. Īpaša uzmanība tika veltīta arī grāmatu
ilustrācijām, jo katrā BIKIBUKĀ ir ilustrēts viens dzejolis, katrai dzejoļa rindiņai ir
sava lappuse, sava ilustrācija, kas kopā veido sirsnīgu, mazajam lasītājam, viegli
uztveramu dzejoli. Katram bija iespēja izpētīt un pašķirstīt šo mazo, jauko, brīnišķīgo,
pārsteigumiem pilno plaukstas lieluma grāmatiņu!
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Arī LCB filiālē Gaismas bibliotēkā tika rīkota literārā rotaļnodarbība
„Pasaki, ko tu lasi, un es pateikšu, kas tu esi”., kurā bērniem bija iespēja iepazīties ar
BIKIBUKU sērijas grāmatiņām un to varoņiem.
LCB filiālē Jaunbūves bibliotēkā norisinājās jaunākās latviešu dzejas
literārā mozaīka „Mums katram ir sava himna”, kuras mērķis bija iepazīstināt skolēnus
ar jaunākajiem latviešu dzejas izdevumiem: I. Zanderes „Putna miegā”, P. Brūvera
„Mācos rakstīt”, L. Brieža „Rīta rūsa”, V. Ernštreita „Dark energy” u.c. Skolēniem bija
iespēja arī noklausīties dziesmas ar pieminēto dzejnieku vārdiem.
LCB filiālē Pārdaugavas bibliotēkā notika literāri tematiskā diskusija
“...un sirds sastingst”. Bibliotēkas pieaugušie lasītāji tika iepazīstināti ar mūsdienu
populārākajiem detektīvmeistariem un viņu darbiem. Klātesošie atzina, ka lielākā daļa
detektīvromānu ir kļuvuši par intelektuāliem romāniem ar smalku, lirisku sižeta līniju
un lasītāju atzinību sāk iegūt tādi jauni detektīvromāna žanri kā ekotrilleris.
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7. Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums
specializācijā
Mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās un ekonomiskās vides mainīgais raksturs
izraisa nepieciešamību bibliotēku darbiniekiem pilnveidot un paaugstināt profesionālo
kvalifikāciju. Bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem ir būtiskas ne tikai
bibliotekārās kompetences, bet arī izpratne par bērnu un skolēnu vecumposmu attīstības
īpatnībām, prasme komunicēt ar bērniem un vecākiem.
LCB un tās filiāļu bibliotekārie darbinieki regulāri pilnveido profesionālo
kvalifikāciju apmeklējot tālākizglītības pasākumus, kurus organizē Latgales Centrālā
bibliotēka, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs, LBB Jauno speciālistu
sekcija, VA Kultūras informācijas sistēmu centrs u.c.. Profesionālās izaugsmes
pilnveidei nepieciešams sekot aktuālajai bibliotēku nozares informācijai patstāvīgi,
izmantojot LCB, LNB, KM u.c. mājaslapas, piedalīties vebināros, diskusijās, meklēt
atbildes uz interesējošiem jautājumiem, izteikt savu viedokli, būt aktīvam.
2014. gadā tika apmeklēti sekojoši tālākizglītības pasākumi:











Jauno bibliotēku un informācijas speciālistu konference “4CanGurus”;
BIS ALISE “Padziļinātie kursi cirkulācijā”;
Mācību seminārs “Aktualitātes un informācijas meklēšana Letonika un Lursoft
datu bāzēs”;
Mācību seminārs “Elektroniskā vide un e-pakalpojumi”;
Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference „Pi gaismys olūta
veļdzietīs nuoc…”
Kursu programma “Pozitīvās psiholoģijas izmantojums bibliotēkā”
Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference “Lasītprasmes
veicināšana Eiropā un Latvijā;
Seminārs bibliotekāriem un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem
“Sāksim ar pašiem mazākajiem”;
Mācību praktikums jaunajiem speciālistiem “Ievadkurss bibliotekārajā darbā”
Lekcija “Mūsdienu bērnu un jauniešu literatūras tendences”.
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8. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un
jauniešiem
LCB un tās filiāļu bibliotēkas darbinieki 2014. gadā darbā ar bērniem un
jauniešiem izvirzīja šādas problēmas:













Bērni un jaunieši savu brīvo laiku pavada bibliotēkā, bet atsevišķu bibliotēkas
lietotāju uzvedība dažkārt rada konfliktsituācijas saskarsmē ar citiem
bibliotēkas lietotājiem. Bibliotekāriem jāpieliek pūles, lai nodrošinātu kārtību
bibliotēkā (Bērnu bibliotēka Zīlīte, Pārdaugavas bibliotēka, Ceriņu bibliotēka,
Jaunbūves bibliotēka)
Bērniem un jauniešiem piemīt labas datorprasmes, savukārt informācijpratība
ir samērā vāja: informācijas meklēšanai izmanto ierobežotu informācijas
resursu skaitu; zems kritiskās domāšanas līmenis informācijas atlasē un
vērtēšanā (Bērnu bibliotēka Zīlīte, Pārdaugavas bibliotēka, Jaunbūves
bibliotēka)
Nepieciešama papildus materiālā bāze, lai īstenotu mūsdienīgus, aktuālus,
atraktīvus pasākumus bibliotēkā (Bērnu bibliotēka Zīlīte, Piekrastes bibliotēka)
Nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – interesantu pasākumu, radošu
darbnīcu organizēšanai, balvām, kas veicina bērnu un jauniešu līdzdalību
konkursos, akcijās. Bieži vien motivācija ir kāds apbalvojums. Piemēram,
neliela dāvana pirmajam apmeklētājam pirmajā jaunā gada darbdienā vai
dzimšanas dienā (Gaismas bibliotēka, Pārdaugavas bibliotēka)
Bibliotēkas darbiniekiem jāapzinās darba ar bērniem nozīmība, šis darbs jādara
ar lielu prieku un aizrautību, jāizprot bērnu un pusaudžu vecumposma īpatnības
(Pārdaugavas bibliotēka, Jaunbūves bibliotēka)
Jārisina jautājumi, kas saistīti ar autortiesību ievērošanu (mūzikas atskaņošana
un multfilmu rādīšana pasākumos, grāmatu vāku foto izmantošana publicitātes
materiālos) (Jaunbūves bibliotēka)
Trūkst sadarbības ar skolu bibliotēkām, lai saskaņotu ieteicamās literatūras
sarakstus vasarai. Dažreiz bērnu vecāki ir neapmierināti, ka skolā ieteiktās
grāmatas nav pieejamas Daugavpils publiskajās bibliotēkās. Diemžēl bieži
skolotāji iesaka pārāk vecus izdevumus, kuriem identisku jaunāko izdevumu
bibliotēkās nav (Jaunbūves bibliotēka)
Esošajai datortehnikai ir slikts tehniskais stāvoklis, kas neapmierina bērnu un
jaunieši vajadzības (visas bibliotēkas)

LCB pārskatu sagatavoja
Latgales Centrālās bibliotēkas Bērnu bibliotēkas vadītāja
A.Pakere
26.02.2015
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