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1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums. 

  Bērni un jaunieši ir bibliotēkas pasākumu čaklākie un aktīvākie apmeklētāji 

.Bērnu literatūras nodaļas lasītāju pamatsastāvu sastāda pirmsskolnieki un skolēni 

vecumā līdz 9.klasei, bet ir arī lasītāji no 10.-12.klasēm 

Pavisam Balvu centrālajā bibliotēkā no 2597 lasītājiem 827 bija lasītāji līdz 18 

gadiem. 

  Apmeklētāji t.sk. apmekl. līdz 18 g. Izsniegums t.sk. Izsniegums līdz 18 g. 

2011 26746 23068 45046 38935 

2010 27898 26222 49227 47181 
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Salīdzinot 2010. un 2011. gada rādītājus, ir samazinājušies apmeklējumu un 

izsnieguma skaitļi, izpētot sīkāk pa nodaļām, samazinājies ir apmeklējumu un 

izsnieguma skaits  bērnu interneta punktā. 

Pēc statistikas datiem kopējais skolēnu skaits Balvu pilsētas skolās uz 2011. gada 

1.septembri bija: 

Balvu valsts ģimnāzijā-352 

Balvu amatniecības vidusskolā-340 

Balvu pamatskolā-450 

Kopā Balvu pilsētas skolās mācās 1142 skolēns, 
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bet bibliotēku 2011. gadā apmeklēja 827 lasītāji vecumā līdz 18 gadiem, 

 skolēni-835, t.i. no kopējā skolēnu skaita 73,1% izmanto mūsu bibliotēkas 

pakalpojumus. 

         Gada beigās arī bērnu literatūras nodaļas apmeklētāji sāka saņemt vienotās 

lasītāju reģistrācijas kartes, un ar 2012. gada  1.janvāri uzsākam lietotāju apkalpošanu 

bez formulāriem. 

      Secinājums: pie visa jaunā jāpierod gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem. 

 

2.Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana. 

Veidojot grāmatu un periodikas krājumu bērnu literatūras nodaļā, vispirms 

analizējam, kāds finansējums fonda papildināšanai konkrētajā gadā ir piešķirts no 

pašvaldības, tiek ņemtas vērā lasītāju intereses, sekots līdzi jaunumiem internetā, kā 

arī tiek skatīts, kuras vērtīgas  un pieprasītas grāmatas ir nolietotas, lai tās varētu 

apmainīt ar tādām pašām jaunām. Iepērkot jaunāko literatūru, priekšroku dodam 

bērnu oriģinālliteratūrai, uzziņu literatūrai bērniem un tulkotajai bērnu literatūrai, 

pēdējos gados cenšamies arī iepirkt Bērnu ţūrijas grāmatu kolekciju. 

Jaunieguvumu salīdzinājums 

Jaunieguvumu salīdzinājums BLN LAN 

Gads 2011 2010 2009 2011 

Grāmatas(eks) 276 284 308 659 

DVD/CD 3 25 10   

pārējie   1 4 17 

Kopā (eks) 279 310 323 676 

Kopā summa(Ls) 1108,48 1311,6 1663,66  3064,65 

t.sk.jaunieguvumi(eks)  

 no budžeta                              226   233  435 

t.sk.jaunieguvumi(Ls)  

 no budžeta                              

917.82, 

t.i.,28,6%                                                            965.18  2293.19,t.i.,71,4% 

Periodiskie izdevumi 30 nos 34 nosaukumi  85 nosaukumi 

 

 Lasītāju pieprasījumi  tiek apmierināti pilnībā.  Ja kādreiz lasītāja pieprasījumu 

nevaram apmierināt savas nodaļas ietvaros, tad tiek izmantota sadarbība bibliotēkas 

ietvaros. 

  Regulāri tiek strādāts pie fonda attīrīšanas, pašlaik ir vērojama tendence vairāk 

norakstīt nekā iepirkt. 
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Gada laikā tika atlasīti un norakstīti sekojoši iespieddarbi: 

 

 

BLN norakstītie iespieddarbi 2011.gadā    

  kopā grāmatas brošūras summa(Ls) 

Nr8 nolietotie 376 170 206 30,01 

Nr 

9 mazizmantotie 564 370 194 24,63 

Nr 

13 nozaudētie 6 6 0 6,89 

Nr 

14 lasītāju vainas dēļ 7 7 0 8,97 

 pavisam kopā 953 553 400 70,5 

      

 

periodiskie izdevumi 

(par 2007 .gadu) 406eks (31 nos)   559.02(Ls) 

 Gada laikā pakāpeniski tika veikta arī atlikušā krievu grāmatu fonda 

rekataloģizācija bērnu abonementā..2011. gadā tika rekataloģizēti  535 grāmatu 

eksemplāri no aktīvā fonda. Palicis vēl ir neliels fonds noliktavā, kas 2012.gadā ir 

rūpīgi jāattīra un atlikušās grāmatas jārekataloģizē. 

 

3. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju attīstīšana. 

Katru dienu tiek sniegta kāda uzziņa. Pavisam bērnu literatūras nodaļā gada laikā 

tika uzskaitīti 966 pieprasījumi. Lai sniegtu pēc iespējas ātrāku un precīzāku atbildi uz 

lietotāja jautājumu, informācijas darbā tiek izmantots uzziņu literatūras fonds, datu 

bāzes, kā piemēram ,www.letonika.lv ,www.lursoft.lv, www.pasakas.net, kā arī 

daţādi informācijas meklēšanas serveri, kā www.google.lv,www.1188.lv, bibliotēkas 

programma  Alise u.c. Pieprasītākās uzziņas ir atrast nepieciešamo grāmatu vai rakstu 

no ţurnāliem. Vienkāršo uzziņu skaits samazinās, jo daļa lietotāju paši apguvuši 

prasmi meklēt sev nepieciešamo informāciju datorā. Novērots, ka pieaug uzziņu skaits 

par e- pakalpojumiem, jo šeit lietotājiem nav pietiekamas prasmes, lai pilnvērtīgi 

izmantotu daţādas iespējas, kuras sniedz globālais tīmeklis. 

 Kā interesantākās uzziņas lasītavā varētu minēt informāciju par sapņiem, 

bērnu ballītēm, pusaudţu savstarpējām attiecībām, floristikas veidojumiem, savvaļas 

un mājdzīvniekiem un daudzas citas 
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            Lai  veicinātu lasītprasmi un interesi par izstādēm, lasītavā katru mēnesi tiek 

piedāvāti daţādi konkursi ar veicināšanas balviņām, kuros atbildes uz konkursa 

jautājumiem jāmeklē literatūras izstādēs. Interesanta izvērtās smieklu stunda 

Ziemeļvalstu nedēļas laikā, kur bērniem vajadzēja anekdotes meklēt lasītavas 

ţurnālos. 

     Informācijas prasmju attīstīšana vairāk vajadzīga tieši apmeklētājiem no 7- 12 

gadiem , kuriem nav pietiekamu iemaņu strādāt  gan ar grāmatu, gan arī darboties ar 

datoru. Visbieţāk  palīdzība tiek sniegta individuāli, parādot un pamācot, kā to dara: 

izveidot dokumentu, rediģēt un noformēt tekstu ,atrast nepieciešamo informāciju 

internetā, izprintēt to , ielikt bildi utt. 

 

4. Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. 

 

     Lai veiktu lasītāju interešu izpēti, tika izveidota aptaujas anketa „Es un 

bibliotēka”, kas sastāvēja no 17 jautājumiem, uz kuriem varēja atbildēt gan rakstiski, 

gan arī internetā. Aptaujā piedalījās 62 respondenti vecumā no7 līdz 18. gadiem, 55 

iesniedza atbildes rakstiski, bet 7 aizpildīja tās internetā. 

       Anketēšanas mērķis bija noskaidrot apmeklētāju domas par bibliotēku, par to, kas 

viņus apmierina, kas neapmierina, izmantojot bibliotēkas pakalpojumus, kas jādara , 

lai bibliotēka varētu sniegt kvalitatīvākus pakalpojumus. 

Izskatot respondentu atbildes gribējās, lai būtu vairāk priekšlikumu, ierosinājumu. Var 

teikt, ka šīs anketēšanas mērķis netika sasniegts pilnībā. 

Anketu un anketas jautājumu atbilţu apkopojumus lūdzu. skat. pielikumā 

 

5. Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri, vērtējums. 

 

     Lai bibliotēkas darbs noritētu veiksmīgi, bez sadarbības partneriem neiztikt. Tieši 

darbā ar bērniem Balvu CB bērnu literatūras nodaļai vislabākie sadarbības partneri ir 

abu pirmsskolas iestāţu „Pīlādzītis” un „Sienāzītis” skolotājas, Balvu pamatskolas 1.-

6.klašu skolotājas un skolas bibliotekāre Rudīte Bukša, Balvu amatniecības 

vidusskolas 3.-4.klašu audzinātājas( jo diemţēl šajā skolā vairs nav mazāku klasīšu), 

Balvu valsts ģimnāzijas skolotājas, kā arī joprojām Balvu valsts ģimnāzijas 

dramatiskais kolektīvs skolotājas Aijas Dvinskas vadībā ir tas, kas vienmēr mums 

labprāt izpalīdz visos pasākumos ar saviem iestudējumiem. 
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Tie ir tie , kas atbalsta mūsu aktivitātes, labprāt atsaucas mūsu uzaicinājumiem un arī 

paši ir ieinteresēti, kaut ko uzzināt, iemācīties, paklausīties. Paldies viņiem par to! 

       Lai bibliotēkas darbs būtu veiksmīgs, svarīga ir arī sadarbība bibliotēkas 

nodaļu ietvaros. Tie ir lielie bibliotēkas pasākumi, kuros jāiekļaujas visu bibliotēkas 

nodaļu darbiniekiem, lai varētu teikt, ka kopīgiem spēkiem šis pasākums mums ir 

izdevies. 

 

 

 

6. Pasākumi dažāda vecuma grupām. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas  

aktivitātes 

 

Literatūras izstādes, pavisam 40, ir un paliek bibliotekārā darba forma, kad mēs 

cenšamies pievērst sava lasītāja uzmanību kādai aktuālai informācijai, kādam 

tematam, piemēram lasītavā :valsts un gadskārtu svētkiem, dabai, dzīvniekiem; 

abonementā: rakstnieku, dzejnieku jubilejām, grāmatām par kādu noteiktu tematu. Lai 

tas izdotos labāk, daţas izstādes apvienojām ar minikonkursiņiem ,t.i. iepazīstot 

izstādi apmeklētājam ir iespēja piedalīties minikonkursiņā uz vietas : atbildēt uz 

jautājumu, uz kuru atbildi var atrast izliktajā izstādē, kā arī nopelnīt nelielu balviņu. 

Daţreiz iepazīstot izstādi, piedāvājam noskatīties arī multenītes par konkrēto  izstādes 

tematu, piemēram, Disneja grāmatas un filmiņas, kā arī ”Velniņi” guva atsaucību 

bērnu vidū. Izdevusies bija izstāde ”Mana tautasdziesma”, veltīta K.Baronam un 

tautasdziesmām, jo vienlaicīgi skolā bija konkurss un visi interesenti varēja izmantot 

šo izstādīti. 

Varbūt daţreiz vairāk jāpiedomā pie tā, kā izveidot izstādi, lai tā vairāk uzrunātu 

bibliotēkas apmeklētāju. 

2011. gadā visa gada garumā bibliotēkas lasītavā varēja skatīt 2 neparasto izstāžu 

ciklus: 

1. Senlaicīgo pastkaršu izstāde „Vērtības ar noslēpumainības garšu”( 

20.gadsimta sākuma- 40. gadiem pastkartītes no Jura Pušpura privātkolekcijas, ko 

viņš tika uzticējis bibliotēkas darbiniekiem): 

 Ziemassvētki 

 Lieldienas 
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 Apsveikumi dzimšanas un vārda dienās 

 Vasarsvētki un Līgo svētki  

 Daba un dzeja senajās pastkartēs 

 Senie Balvi-  pilsēta mana   

Izstāţu cikla noslēguma pasākumā bibliotēkas darbinieki tikās arī ar pastkaršu 

kolekcijas autoru. 

Šis izstāţu cikls piedāvāja iespēju bibliotēkas apmeklētājiem ielūkoties liecībās no 

mūsu vēstures, kā cilvēki senāk svinējuši svētkus. 

 

       

 

     Jāsaka, ka lielāka interese par šo izstāţu ciklu bija tieši no pieaugušo 

apmeklētāju vidus, kuriem šeit izstādītais materiāls izsauca daţādas asociācijas un 

atmiņas. 

 

    2.Bibliotēkas apmeklētāju radošo darbu izstādes-13 

       „Radi un rādi citiem” bija skatāmi daţādi darbi: adījumi, tamborējumi, 

pērļojumi, filcējumi, zīmējumi u.c. Šis izstāţu cikls piesaistīja ar savu oriģinalitāti un 

cilvēku uzdrīkstēšanos sevi parādīt citiem. Patīkami bija tas, ka šeit piedalījās daţādu 

paaudţu cilvēki,  piemēram, māmiņa Inese Hmara ar 6- gadīgo meitiņu Ilonu, kuras 

bija kopīgi radījušas burtu un ciparu vēdeklīšus; lasītavas apmeklētājs pensionārs 

Antons Bozovičs savukārt iesaistīja savu mazdēlu Juri piedalīties izstādē ar 
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brīnišķīgajiem origami( papīra locījumiem), kurš arī kļuva par mūsu lasītāju, jo līdz 

šim viņš tāds nebija. Viena izstādes dalībniece Laura Kalvāne bija arī no cita reģiona- 

Rēzeknes. Gada noslēgumā visi dalībnieki, pavisam 12, vecumā no 6 līdz 42 gadiem 

,tika aicināti uz noslēguma pasākumu- pateicības stundu. Bibliotēka bija tā vieta, kur 

viņi varēja dalīties pieredzē , smelt jaunas idejas saviem turpmākajiem darbiņiem. Arī 

paši interesenti bija pateicīgi par doto iespēju rādīt savus darbus plašākai auditorijai. 

 

     

   

      Visa gada garumā, sadarbojoties ar skolām, klašu kolektīviem piedāvājām 

grāmatu apskatus jeb „Sarunas par grāmatām”- kopā pavisam 12. Tie bija 

jaunāko grāmatu, bērnu dzejas grāmatu apskati ne tikai skolēniem, bet arī saviem 

kolēģiem bibliotekāriem un arī latviešu valodas un literatūras skolotājiem. 

Domājām, ka šī ir un būs darba forma, kas savu aktualitāti nezaudēs. Bibliotekāram 

ir jābūt tam, kas var un ir gatavs sniegt šo informāciju. Paldies visiem interesentiem! 

      

 

     Pateicoties pirmsskolas izglītības iestāţu skolotāju atsaucībai un ieinteresētībai, 

bibliotēku regulāri visa gada garumā uz 12 tematiskām rīta stundām apmeklēja 

mazo pirmsskolnieku grupiņas, lai bibliotēkas spēļu un rotaļu stūrīti paklausītos 
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grāmatu priekšālasīšanu, iesaistītos spēlēs un skatītos animācijas filmiņas. Gada laikā 

kopā ar mazajiem apmeklētājiem tika aplūkotas tādas tēmas: „Putni ziemā”, ”Lācītis 

Tobiass bērnu rakstnieka Jura Zvirgzdiņa grāmatās, Raiņa dzejoļi bērniem. Bērni 

varēja praktiski darboties pēc kopīgi izlasītās Ineses Zanderes grāmatas „Ceļojums ar 

lielo Šarloti”- locīt no papīra lidmašīnas, kuģus un cepures ,izdziedāt līdzi alfabētu 

„Joka pēc alfabēts”pēc Intas Sproģes grāmatas un tai pievienotā diska.  

 Vislielākais prieks un gandarījums ir tad, kad mazais pirmsskolnieks pēc šāda 

bibliotēkas apmeklējuma uz bibliotēku atved māmiņu vai tēti un pierakstās par 

bibliotēkas lietotāju. Tas ir arī lielākais ieguvums bibliotēkai. 2011. gadā pavisam 

kopā bērnu abonementā lasīja 56 pirmsskolnieki, bet 18 no tiem ir pierakstījušies no 

jauna. 

 

   

    

 

         Ekskursijās interesenti tiek iepazīstināti ar iespējām, ko bibliotēka piedāvā 

pašiem mazākajiem apmeklētājiem, tās ir grāmatas, spēles, rotaļas, mīklas, viss, 

kas varētu ieinteresēt topošo bibliotēkas lietotāju. Visbieţāk mēs aicinām 

iepazīties ar bibliotēku 1.klašu skolēnus, kad ir jau iemācīti burtiņi un viņi ir 

gatavi lasīt grāmatas, bet liels prieks ir par tiem interesentiem, kuri izrāda interesi 

par bibliotēku un piesakās paši, piemēram, šogad tādi bija pirmsskolas izglītības 

iestādes „Ieviņa” audzēkņi un skolotāji, Brieţuciema un Tilţas bērnu ţūrijas 

eksperti.”Ieviņas” bērni bibliotēkai piedāvāja arī savu praktisko darbiņu izstādi 
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”Grāmatas pašu rokām”, ko mēnesi bibliotēkā varēja aplūkot arī citi apmeklētāji.  

Tādas bibliotēkas izzināšanas ekskursijas bija 5. 

 

 

 

    

     

 

 

        Spēļu un rotaļu stūrītī regulāri mazajiem apmeklētājiem ir iespēja skatīties 

daţādas animācijas un mākslas filmiņas. Filmiņu demonstrācija notiek gan pēc  

apmeklētāja individuāla lūguma, gan arī kolektīvi, kad atnāk ,visbieţāk, 

pirmsskolas izglītības audzēkņi. Visa gada garumā filmas tika skatītas 200 reiţu. 

Šogad vairāk pieprasītas bija multenenītes par Šreku, Vāģiem, Velniņiem u.c. 

Liels ieguvums bibliotēkas fondam bija 2011. gadā iznākusī I.Sproģes mācību 

grāmata kopā ar skatāmo disku „Joka pēc alfabēts”, kuru nodemonstrējot mazie 

apmeklētāji to lūdza atkārtot vēl un vēl. Autores doma iemācīt bērnam alfabētu 

rotaļājoties ir attaisnojusies. 
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        Iesaistoties pasākumos par drošu internetu, izdevusies bija informācijas 

stunda „Drošu vidi lūko priekšā, vēl pirms Netā dodies iekšā”, kuru apmeklēja 

13 klašu kolektīvi, kur 186 skolēni ieguva zināšanas par darbošanos interneta 

vidē, piedalījās pārrunās, varēja radoši padarboties un arī noskatīties īsas filmiņas 

par drošību interneta vidē. Par šī pasākuma organizēšanu Latvijas Bibliotekāru 

biedrība piešķīra Atzinības rakstu bibliotēkai par labāko sniegumu reģionu grupā 

konkursā "Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā 2011" 

 

            

    

 

 

     Vasarā interesantu piedāvājumu  bibliotēkai izteica mūsu apmeklētāja, arī 

pirmsskolnieka Deivja Putniņa māmiņa Anita Putniņa: noorganizēt viņas dēla, 

četrgadnieka krāsojamo grāmatiņu „Braucamrīki” un „Dzīvās radībiņas” atvēršanas 

svētkus. Pasākumu vadīja lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Ingrīda, uz kuru tika 

aicināti mazā mākslinieka draugi un pirmsskolnieki no bērnudārziem kopā ar 

audzinātājām, kurus skvērā pretī bibliotēkai sagaidīja Vista, Zaķis, Pele un Kaķis ( 

jaunieši no BAV dramatiskā kolektīva ), lai parotaļātos un pēc tam visi kopā 

„vilcieniņā” dotos uz bibliotēkas zāli, kur bija skatāma arī Deivja oriģinālo zīmējumu 

izstāde. Māmiņa Anita visus klātesošos iepazīstināja ar grāmatiņām un to tapšanu. 

Deivi sveikt bija atnācis arī novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis. 
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Tikšanās ar dzejniekiem bibliotēkā. 

        8.martā Gulbenes bibliotēkā notika tikšanās ar Latvijā populāro Nīderlandes 

bērnu rakstnieku Žaku Frīnsu. 

Pēc Gulbenes kolēģu ielūguma arī mēs kopā ar čaklākajiem 3.-4.klašu bērnu 

ţūrijas ekspertiem apmeklējām šo tikšanos. Iemesls, kāpēc rakstnieks ciemojās 

Gulbenes bibliotēkā bija : viņa popularitāti un viennozīmīgi pirmo vietu Bērnu ţūrijas 

ekspertu vērtējumā ieguvusī grāmata "Skolotājs Jāps var visu." Izrādījās, ka grāmatas 

autors ir tikpat atraktīvs un enerģisks kā viņa varonis. Paldies Gulbenes kolēģiem par 

šādu iespēju! 
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     Jauka un sirsnīga izdevās tikšanās ar mūsu novadnieku, balvenieti krievu tautības 

dzejnieku Aleksandru Aleksejevu, kurš šogad apkopoja krājumā savus jau agrāk 

uzrakstītos 100 dzejoļus bērniem ”Cборник стихов для детей” ,ko uzdāvināja 

bibliotēkai, lai tie būtu pieejami visiem interesentiem. Uz pasākumu tika aicināti 

Balvu pamatskolas 1.-7.klašu krievu tautības bērni ,kas dzejniekam par prieku gan 

skaitīja ,gan dziedāja viņa dzejoļus, piedalījās sarunās ar viņu. Lielu ieguldījumu šeit 

deva tieši krievu plūsmas skolotāji ar savu pozitīvo attieksmi un vēlēšanos piedalīties. 

Apmierināti bija visi. 
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     Sadarbībā ar pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļu, VKKF atbalstītā projekta 

„Dzejas dienas nav vienas” ietvaros, mūsu lasītājiem bija iespēja tikties ar  

dzejniekiem, kuri ir iemīļoti gan bērnu, gan pieaugušo lasītāju vidū. Septembrī 

bibliotēkā viesojās mūsu kolēģe, jauka , atraktīva dzejniece Maija Laukmane, kurai 

izdevās aizraut 60 bērnus, likt viņiem līdzdarboties un smieties. 

                    

 

Savukārt decembrī, pirms ziemassvētku laikā, 70 mūsu apmeklētājus iepriecināja 

tikšanās ar Uldi Ausekli un komponistu Uldi Fridrihsonu. 

 

      Nenoliedzams ir fakts, ka tikšanās ar dzejniekiem klātienē, tā ir unikāla iespēja, ko 

nedrīkst laist garām. Prieks par tiem skolotājiem, kas to saprot un ir ieinteresēti  to  dot 

un parādīt arī bērniem. Visās šajās tikšanās reizēs, pateicoties Balvu pamatskolas 2.-

4.klašu un Balvu amatniecības vidusskolas 3.-4.klašu skolotāju atsaucībai,  klausītāju 

rindas bija pārpildītas, kas varbūt autoriem lika domāt, ka viņu darbs ir vajadzīgs, ka 

viņi tiek novērtēti. 

     Šogad  interesanti izvērtās„Grāmatu svētki kopā ar Zvaigzni ABC”, kurā arī 

bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas lietotājiem pavērās fantastiska iespēja tikties ar 

populāriem, iemīļotiem  rakstniekiem, māksliniekiem, šo izdevību lieliski varēja 

izmantot skolas, kad bibliotēkas darbinieks ar konkrēto rakstnieku ieradās skolā, kur 

piedalīties , tikties ar viņu varēja vairāku klašu kolektīvi. Tā Balvu pamatskolā un 

Stacijas pamatskolā ar saviem lasītājiem tikās Ieva Samauska un Māris Olte, Agijas 

Stakas brīnišķīgo zīmējumu izstādi pēc tam vēl veselu mēnesi aplūkot un ar viņas 
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ilustrētajām grāmatām iepazīties uz vietas bibliotēkā nāca gan pirmsskolnieki, gan 

jaunāko klašu skolēni, pavisam kopā 140. 

        Visa reģiona 5.-6.klašu skolēniem piedāvājām piedalīties konkursā „Ko Tu zini 

par Zvaigzni ABC?”, kura mērķis bija veicināt skolēnos vēlmi lasīt un radīt interesi 

par Zvaigznes ABC grāmatām un darbību. Labākajiem 16 atbilţu iesniedzējiem bija 

iespēja saņemt vērtīgas balvas- grāmatas, ko sarūpējuši bija „Zvaigznes ABC” 

pārstāvji. 

Esam ievērojušas, ka balva- bērniem tas ir stimuls darboties un piedalīties. 

                                                                                                                                      

        

 

         Bibliotēku nedēļas un bibliotēku nakts pasākumos katru gadu cenšamies 

piesaistīt savu apmeklētāju uzmanību iespējām, ko piedāvā bibliotēka un domājam, ka 

mums tas arī izdodas. 

Šogad bibliotēku nedēļas laikā saviem apmeklētājiem piedāvājām daţādas aktivitātes: 

 Pirmsskolnieki visas nedēļas garumā  tika aicināti uz Jura Zvirgzdiņa grāmatas 

par Tobiasu priekšālasīšanu ; praktisku radošu darbošanos, izmantojot Ineses 

Zanderes grāmatu „Ceļojums ar lielo Šarloti” un izdziedāt alfabētu pēc 

grāmatas un diska „Joka pēc alfabēts” iepazīšanas 

 2.-4.klašu skolēni tika aicināti iepazīties ar jaunākajām grāmatām , piedalīties 

spēlē par Lieldienām, minēt mīklas 

 bibliotēku nedēļas nogalē 60 bērnu ţūrijas eksperti pulcējās bibliotēkā uz 

noslēguma pasākumu, kurā tika rezumēts bērnu ţūrijas ekspertu paveiktais 

pusgada laikā, uzzinātas grāmatas uzvarētājas, par kurām tika balsojuši bērni, 

apbalvoti čaklākie lasītāji- bērnu ţūrijas eksperti, kā arī izspēlēta jautājumu-

atbilţu spēle par grāmatām. Pasākumu kuplināja Balvu valsts ģimnāzijas 

dramatiskā pulciņa uzvedums „Putekļu princese”. Gribas domāt, ka Bērnu 

ţūrijai mūsu bibliotēkā  ir stabila vieta. 
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Bibliotēku naktī „Nesēdi tumsā-2”, kad bibliotēkas darba laiks bija no 18.00-23.00 

bērnu literatūras nodaļā  73 apmeklētājiem bija ko darīt: 

Bērnu abonementā 

no 18.00-19.00- apmeklēt bibliotēku kopā ar māmiņu un tēti 

19.00. doties uz bibliotēkas nakts atklāšanu 

19.15.-20.00 darboties veiklo pirkstiņu stundā 

20.13.-22.13.- piedalīties spoku stāstu stāstīšanā un klausīšanā 

       

   

 

Bērnu un jauniešu lasītavā 

no 19.00-22.30- darbojās gleznošanas darbnīca, kad zīmēšanas skolotājas vadībā 

pavisam kopā 50 bērni iemācījās pareizi zīmēt putnus. 
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Bērnu interneta telpā 

no 19.00-22.30  20 bērni ar datora palīdzību darbojās daţādās pasakās, pildīja daţādus 

uzdevumus: meklēja atšķirības, lika puzles , mācījās alfabētu utt. 

 

    

 

    Bibliotēkas  zālē gan lieli gan mazi apmeklētāji varēja piedalīties atraktīvās 

„olimpiskajās spēlēs”: nešanā, mešanā, skriešanā, velšanā utt., bet  tie, kas jau bija 

nedaudz piekusuši otrā stāva kabineta telpā varēja skatīties iemīļotos animācijas 

filmiņu varoņus uz lielā ekrāna. 

     Ja tikai apmeklētājam bija interese un vēlme darboties, un izskatījās, ka tā bija, tad 

bibliotēku naktī, mazliet neparastākos apstākļos bibliotēkas burvību izbaudīt  varēja  

pēc sirds patikas! 

    Bibliotēkas nakts aktivitāšu apmeklējums ģimenēm bija lieliska iespēja pavadīt 

lietderīgi un interesanti laiku kopā vecākiem un bērniem 

   Interesanti bija tas, ka daudzās norisēs tika iesaistīti cilvēki no malas ,piemēram, 

vizuālās mākslas skolotāja Biruta Vizule, kas bērniem mācīja zīmēt 

 Lielāka interese visās bibliotēkas nakts pasākumos bija tieši no bērnu  un pusaudţu 

puses. 

 

    Novembrī sasaucas Latvijas un Ziemeļvalstu nedēļas pasākumi, kas paralēli 

aktīvi norisinājās arī skolās, tāpēc šogad saviem apmeklētājiem, tiem, kas individuāli 

apmeklē bibliotēku ,piedāvājām spēlēt erudīcijas spēli „Mana Latvija” un piedalīties 

interaktīvā ceļojumā pa Latviju ar DVD palīdzību, bet atbalstot Ziemeļvalstu nedēļas 

tēmu „Humors Ziemeļos” kopā ar mazākajiem apmeklētājiem lasījām „Tatu un Patu 
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ērmīgās ierīces,”5.-7.klašu lasītājiem „Mīlestība no pirmās ţagas”, bet visi, kuri 

vēlējās, varēja līdzdarboties un smieties humora stundā ”Smejies, vesels” 

 

 

  

 

 

Visa 2011. gada garumā 86 bibliotēkas lasītāji aktīvi piedalījās arī  lasīšanas 

veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”, kurā bibliotēka piedalās jau no pašiem 

pirmsākumiem. Aprīlī tika noorganizēts noslēguma pasākums Bērnu ţūrijas 

ekspertiem-2010, bet vasarā, neskatoties uz to, ka no valsts sākumā nebija nekāda 

atbalsta, sākām darbu Bērnu ţūrijā-2011. Martā čaklākajiem 3.-4.klašu ekspertiem 

izdevās tikties ar Nīderlandes rakstnieku Ţaku Frīnsu kaimiņos- Gulbenes bibliotēkā. 

Kopā ar mazajiem 1.-2. klašu ekspertiem apmeklējām Liepājas leļļu teātra labdarības 

izrādi „Rūķis- sveču lējējs”. Bērni ir pieraduši, ka tāda ţūrija ir un viņiem tā liekas kā 

pašsaprotama lieta. Ceram, ka arī 2012. gadā šī programma darbosies! 

 

Gada nogalē bibliotēkas mazākos čaklākos bibliotēkas apmeklētājus gaidīja 

pārsteigums- bibliotēkas rūķa vēstule: 

 

 

 Labdien…………!!!!!!!! 
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Raksta tev BIBLIOTĒKAS RŪĶIS , droši vien Tev mani nav 

gadījies redzēt vai satikt, bet dzirdēts taču par rūķiem 

ir….. manas mājas ir bibliotēkā, šad un tad arī 

paklaiņoju pa pasauli un skatos kā bērni lasa grāmatas -- 

mājās, skolā …. 

MAN IR ĻOTI LIELS PRIEKS, KA TIK DAUDZI BĒRNI NĀK uz 

bibliotēku un LASA GRĀMATAS UN Tu, …………………, esi starp 

tiem.  

 Gribu TEV novēlēt, lai arī turpmāk tev nezustu 

lasītPRIEKS!!!!!!! ,es rūpēšos lai bibliotēkā netrūktu 

jaunu grāmatu , ko izņemt un lasīt. 

Uz tikšanos                                                   

BIBLIOTĒKAS RŪĶIS 

 

„Bibliotēkas rūķim” tiešām bija liels prieks, redzot mirdzumu mazā lasītāja acīs, ka 

viņš ir pamanīts, novērtēts un tas rada cerību, ka arī nākošajā gadā mazais lasītājs 

centīsies būt čakls grāmatu lasītājs. 

7. Bibliotēkas darbinieku tālākizglītības vērtējums. 

 

     Balvu centrālajā bibliotēkā visa gada garumā tika organizēti daţādi semināri, kuros 

piedalījāmies gan kā klausītāji, gan kā dalībnieki . 

12.aprīlī tika apmeklēts Latvijas bibliotekāru 10.kongress „Brīva piekļuve zināšanām: 

pastāvīga progresa veicināšana” 

5. martā Baltijas grāmatu svētku ietvaros 1 darbinieks apmeklēja lasīšanas 

veicināšanas programmas „Bērnu ţūrija 2010” lielos lasīšanas svētkus, ko LNB BLC 

kolēģes organizē katru gadu. 

  

 Šeit iegūtā informācija tika nodota tālāk kolēģiem seminārā. 
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Vērtīga un interesanta ir ikgadējā konference par darbu ar bērniem, ko organizē 

LNB bērnu literatūras centra kolēģes, kas notiek pavasarī bērnu literatūras centrā 

Rīgā, šogad tāda bija maijā „ Grāmata ir…t@vā bibliotēkā…tavā filmā”, kurā 

vērtīgi bija ieklausīties daţādu zinošu augstskolas referentu spriedumos un pārdomās 

par 2010. gada bērnu literatūru Latvijā, par grāmatu vizuālo kvalitāti; par lasīšanas 

veicināšanu bērnu vidū. Šinī konferencē dzirdētais bija par pamatu tam, lai varētu 

sagatavot prezentāciju un iepazīstināt arī visus kolēģus no reģiona bibliotēkām par 

aktualitātēm bērnu literatūrā un darbā ar bērniem. 

     31. augustā interesants bija Latvijas Bibliotekāru biedrības organizētais seminārs „ 

Kā dabūt jauniešus uz bibliotēku?”, kurā piedalījās lektore no Vācijas. Seminārā 

apskatītie jautājumi ir aktuāli arī mūsu darbā, par ko tikām runājušas arī pēc tam savā 

seminārā 28. septembrī Balvu pamatskolā„Darbs ar bērniem un jauniešiem”, kurā 

arī savus kolēģus, visa reģiona bibliotekārus iepazīstinājām ar jaunumiem bērnu 

dzejā. 

     23. novembrī tika gūts ieskats Gētes institūta organizētajā praktiskajā darbnīcā 

Creative Gaming: Radoša datorspēļu izmantošana bibliotēkā seminārā „Radoša 

datorspēļu izmantošana bibliotēkā”, kas piedāvāja iespēju bērniem pašiem radīt 

interesantas spēles datorvidē. 

Interesants bija kultūrvēsturisko studiju brauciens uz Igauniju, kur tika apskatītas 

bibliotēkas. 

Katrs apmeklētais seminārs, konference, ekskursija u.c. tā ir jauna pieredze, iespēja 

salīdzināt, vērtēt arī savu darbu. 

 

8.Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem. 

 

      Lielie parādnieki ir un paliek bibliotēkas problēma. Tie ir tādi, kuri jau gadu un 

pat vairākus, ir aizmirsuši vai arī neuzskata par vajadzīgu atnest paņemtās bibliotēkas 

grāmatas. Šogad tika izmantota nedaudz piemirsta darba forma- atgādinājuma 

vēstules ar direktores parakstu. No 10 izsūtītajām vēstulēm, 4 sasniedza savu mērķi- 

bibliotēkai tika atgrieztas 4 parādnieku grāmatas. 

Mazie parādnieki, tie ir tie, kas daţus mēnešus nenes atpakaļ grāmatas- secināts, ka 

bieţāk tādiem jāatgādina, jāaiziet uz skolām., jāuzraksta „draugos”, jāzvana 

vecākiem, kas tiek arī darīts. 
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      Ja mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem ir spēļu un rotaļu stūrītis, kur viņi var 

zīmēt, spēlēt, skatīties multenes un vienkārši „tusēties”, tad pusaudţiem un jauniešiem  

tādas vietas nav, visbieţāk tad viņi to grib darīt interneta telpā vai lasītavā: skaļi 

uzvesties, klausīties mūziku utt., tādēļ darbā ar bērniem un jauniešiem bibliotekāram 

ir jābūt elastīgam, atvērtam un pozitīvam cilvēkam. Jāiegulda liels darbs, lai būtu 

iespēja radoši darboties, lai bērni savu brīvo laiku pavadītu saprātīgi un mērķtiecīgi. 

Bibliotekārs pilda arī sociālā darbinieka funkcijas, jo darbā ar bērniem un jauniešiem 

ir jābūt prasmei uzklausīt, atbalstīt, sniegt palīdzību.  

     Bērni ir ļoti noslogoti arī citās ārpusskolas nodarbībās: mūzikas, mākslas, sporta, 

daţādos pulciņos, tādēļ arī bibliotēkas apmeklējumam neatliek tik daudz laika, kā 

gribētos- tā saka paši bērni 

 

Informāciju par Balvu CB bērnu literatūras nodaļas darbu gada garumā var 

atrast 

www.balvurcb.lv 

www.balvi.lv( sadaļa bibliotēkas) 

 Kur dzīvo Runcis Francis? : [par tikšanos ar dzejnieku Uldi Ausekli Balvu 

Centrālajā bibliotēkā] // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.98 (2011, 17.decembris), 

11.lpp. : fotogr. 

 Logina Zinaīda.                 Bibliotēkā rīko nakts aktivitātes : [par nakts pasākumu 

"Nesēdi tumsā 2" Balvu Centrālajā bibliotēkā] / Zinaīdas Loginas teksts un fotogr. // 

Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.34 (2011, 5.maijs), 4.lpp. : fotogr. 
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Balvu filiāles studentes Lauras Keišas rokdarbu izstādi Balvu Centrālajā bibliotēkā] / 
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Balvu Centrālajā bibliotēkā] / Zinaīdas Loginas teksts un fotogr. // Vaduguns. -

 ISSN 1407-9844. - Nr.82 (2011, 22.oktobris), 11.lpp. : fotogr. 

Logina Zinaīda.      Grāmatu svētki iepriecinās ikvienu : [par Grāmatu svētkiem kopā 

ar "Zvaigzni ABC"] / Zinaīda Logina // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.75 (2011, 
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dodies iekšā" Balvu Centrālajā bibliotēkā] / Zinaīda Logina // Vaduguns. -

 ISSN 1407-9844. - Nr.17 (2011, 2.marts), 6.lpp. 

Logina Zinaīda.    Kas visu izteic bez mēles? Tā grāmata! : [par Grāmatu svētkiem 

Balvos kopā ar Zvaigzni ABC] / Zinaīdas Loginas teksts un fotogr. - Saturs: Uz 

bibliotēku! : [par pasākumiem Grāmatu svētku laikā Balvu Centrālajā bibliotēkā]. Uz 

muzeju! : [par pasākumiem Grāmatu svētku laikā Balvu novada muzejā] // 

Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.80 (2011, 15.oktobris), 12.lpp. : fotogr. 

Logina Zinaīda.  Krāsojamās grāmatas mazo cilvēku priekam : [par Deivida Putniņa 

krāsojamo grāmatu atvēršanas svētkiem Balvu Centrālajā bibliotēkā] / Zinaīdas 

Loginas teksts un fotogr. // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.50 (2011, 2.jūlijs), 

12.lpp. : fotogr. 

Logina Zinaīda.    Runā sirds un dzejas valodā : [par tikšanos ar dzejnieci Maiju 

Laukmani Balvu Centrālajā bibliotēkā] / Zinaīdas Loginas teksts un fotogr. // 

Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.78 (2011, 8.oktobris), 3.lpp. : fotogr. 

Logina Zinaīda.   Saņem Atzinības rakstu : [Latvijas Bibliotekāru biedrība piešķīrusi 

Atzinības rakstu Balvu Centrālajai bibliotēkai par labāko sniegumu reģionu grupā 

konkursā "Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā 2011"] / Zinaīda 

Logina // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.35 (2011, 7.maijs), 12.lpp 

Logina Zinaīda.                 Saņem Atzinības rakstu : [Latvijas Bibliotekāru biedrība 

piešķīrusi Atzinības rakstu Balvu Centrālajai bibliotēkai par labāko sniegumu reģionu 

grupā konkursā "Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā 2011"] / 

Zinaīda Logina // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.35 (2011, 7.maijs), 12.lpp 

 Prezentē divas četrgadnieka Deivja Putniņa grāmatas bērniem : [par krāsojamo 

grām. prezentēšanu Balvu Centrālajā bibliotēkā] / tekstā stāsta D.Putniņa māte, Balvu 

Mākslas skolas pasniedzēja Anita Putniņa ; materiāla sagat. Skaidrīte Svikša // 

Vietējā. - ISSN 1407-950X. - Nr.26 (2011, 1.jūl.), 8.lpp. : ģīm. 
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Bibliotēkas lasītāju (7.-18. gadi) interešu izpēte – aptaujas anketa „Es un 

bibliotēka” 

 

1. Cik bieži Tu apmeklē mūsu bibliotēku? 

o 1 reizi nedēļā 

o 1 reizi mēnesī 

o Tikai nepieciešamības gadījumā 

2. Pirmo reizi bibliotēku apmeklēju 

o Pēc vecāku ieteikuma 

o Pēc draugu ieteikumiem 

o Pēc skolotāja ierosinājuma 

o Pēc saviem ieskatiem 

      3.Kādam nolūkam Tu izmanto bibliotēkas pakalpojumus? 

o Mācībām 

o Informācijas ieguvei 

o Atpūtai, brīvā laika pavadīšanai 

4.Ar ko Tev visvairāk saistās vārds „Bibliotēka” 

o Tā ir grāmatu apmaiņas vieta 

o Tā ir ţurnālu un avīţu lasīšanas vieta 

o Tā ir interneta izmantošanas vieta 

o Tā ir atpūtas un izklaides vieta 

o Tā ir universāla informācijas ieguves vieta 

o Cits variants____________________________________ 

     5.Kāda ir Tava attieksme pret lasīšanu?  

        Man lasīt 

o Ļoti patīk 

o Patīk 

o Ļoti nepatīk 

o Nepatīk 

o Es lasu tikai tad, kad to liek darīt skolā skolotājs 

o Cits variants________________________________ 

    6.Kuru vietu mūsu bibliotēkā Tu apmeklē visbiežāk? 

o Bērnu abonementu 

o Rotaļu un spēļu stūrīti 
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o Bērnu lasītavu 

o Interneta telpu 

o Cits variants____________________________ 

    7.Iemesli, kāpēc Tu izmanto abonementa pakalpojumus( ņem grāmatas uz 

mājām) 

o Man ļoti patīk lasīt 

o Es to daru, jo man tas ir vajadzīgs skolā 

o Man to liek darīt vecāki 

o Es neizmantoju abonementa pakalpojumus 

o Cits variants________________________________ 

 

8. Iemesli, kāpēc Tu  izmanto lasītavas pakalpojumus 

o Man patīk, ka šeit ir liela ţurnālu izvēle 

o Enciklopēdijas man palīdz mācībās 

o Šeit es satiekos ar draugiem 

o Es neizmantoju lasītavas pakalpojumus 

 

       9.Iemesli, kāpēc Tu izmanto internetu bibliotēkā 

 

o Jo internets bibliotēkā ir par brīvu 

o Jo man mājās nav interneta 

o Es internetu bibliotēkā neizmantoju 

o Cits variants__________________________ 

 

10.Kāda bibliotēkā pieejamā literatūra Tev interesē visvairāk? 

o Piedzīvojumu, fantastikas grāmatas 

o Par pusaudţu savstarpējām attiecībām 

o Spoku stāsti 

o Grāmatas no skolas ieteicamās literatūras saraksta 

o Enciklopēdijas 

o Es lasu tikai ţurnālus 

o Man grāmatu lasīšana neinteresē 

11. Kādus pakalpojumus Tu gribētu saņemt bibliotēkā, kādu nav pašlaik? 

o ______________________ 
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o ______________________ 

12.Vai esi apmierināts ar bibliotēkas telpām un iekārtojumu? 

o Jā 

o Nē 

o Tavi ieteikumi____________________________________ 

13.Kas Tevi mūsu bibliotēkā neapmierina? 

o Mani viss apmierina_______________________________ 

o Mani neapmierina________________________________ 

14. Tavi ieteikumi___________________________________ 

 

15. Kas Tev mūsu bibliotēkā patīk vislabāk? ________________ 

 

Dati par personu: 

o Sieviete 

o Vīrietis 

Vecums 

o 7-10 gadi 

o 11-12 gadi 

o 13-14 gadi 

o 15- 18 gadi 

Paldies par piedalīšanos! 

Respondentu atbilţu apkopojumu var skatīt pielikumā. 
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Bibliotēkas lasītāju ( 7-18 gadi) interešu izpēte -aptaujas anketa „Es un 

bibliotēka” 

Lai veiktu lasītāju interešu izpēti, tika izveidota aptaujas anketa „Es un bibliotēka”, 

kas sastāvēja no 17 jautājumiem, uz kuriem varēja atbildēt gan rakstiski, gan arī 

internetā. Aptaujā piedalījās 62 respondenti vecumā no7 līdz 18. gadiem, 55 iesniedza 

atbildes rakstiski, bet 7 aizpildīja tās internetā. 

       Anketēšanas mērķis bija noskaidrot apmeklētāju domas par bibliotēku, par to, kas 

viņus apmierina, kas neapmierina, izmantojot bibliotēkas pakalpojumus, kas jādara , 

lai bibliotēka varētu sniegt kvalitatīvākus pakalpojumus. 

1.Cik bieži Tu apmeklē mūsu b-ku? 
 

Cik bieži Tu apmeklē mūsu bibliotēku

55%

11%

34%

1x nedēļā 1x mēnesī tikai nepieciešamības gadījumā

 
 

Visbieţāk no visiem  respondentiem bibliotēku apmeklē 1x nedēļā-55% 

 

 

2. Pirmo reizi bibliotēku apmeklēju 

Pirmo reizi bibliotēku apmeklēju

18%

27%

15%

40%

pēc vecāku ieteikuma pēc draugu ieteikumiem

pēc skolotāju ierosinājuma pēc saviem ieskatiem

 
Visvairāk-40% aptaujāto bibliotēku tomēr pirmoreiz apmeklēja pēc saviem 

ieskatiem, bet vismazāk-15% pēc skolotāju ierosinājuma 
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3. Kādam nolūkam Tu izmanto b-kas pakalpojumus? 

 

Kādam nolūkam Tu izmanto bibliotēkas 

pakalpojumus

18%

29%
53%

mācībām informācijas ieguvei atpūtai, brīvā laika pavadīšanai

 
 

Visvairāk bibliotēka tiek izmantota atpūtai un brīvā laika pavadīšanai- 53% 

 

4. Ar ko Tev visvairāk saistās vārds "Bibliotēka" 

Ar ko Tev visvairāk saistās vārds bibliotēka

16%

23%

10%18%

30%

3%

Tā ir grāmatu apmaiņas vieta
tā ir žurnālu un avīžu lasīšanas vieta
tā ir interneta izmantošanas vieta
tā ir atpūtas un izklaides vieta
tā ir universāla informācijas ieguves vieta
cits variants

 
 

Vārds "Bibliotēka" lielākajai daļai respondentu-30% no visiem saistās ar vārdu 

„universāla informācijas ieguves vieta”. 

Citi varianti: 

 tā ir gan grāmatu, gan ţurnālu apmaiņas vieta 

 ar radošajām darbnīcām 

 

 

5. Kāda ir Tava attieksme pret lasīšanu? 
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Kāda ir Tava attieksme pret lasīšanu

38%

45%

0%
5%

5% 7%

ļoti patīk patīk
ļoti nepatīk nepatīk
es lasu,tikai tad, kad liek skolotājs cits variants

 
Visvairāk” attieksme pret lasīšanu” ir atbilţu patīk-45%, bet tādu, kuriem ļoti 

nepatīk nav, šī atbilde sastāda 0% 

Daţi citi varianti: lasu tad, kad iegribas, vai iepatīkas man kāda īpaša grāmata, lasu 

tikai daţreiz, lasu tad, kad man pašam to gribas 

 

6. Kuru vietu Tu mūsu bibliotēkā apmeklē visbiežāk? 

 

Kuru vietu Tu bibliotēkā apmeklē visbiežāk

13%

19%

32%

36%

0%

bērnu abonementu rotaļu un spēļu stūrīti bērnu lasītavu

interneta telpu cits variants

 
Aptaujātie respondenti visbieţāk bibliotēkā apmeklē interneta telpu-36% 
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7.Iemesli, kāpēc Tu izmanto abonementa pakalpojumus? 

 

 

Iemesli, kāpēc Tu izmanto abonementa 

pakalpojumus

55%

16%

5%

16%
8%

man ļoti patīk lasīt jo man tas vajadzīgs skolā

man to liek darīt vecāki es neizmantoju abonementu

cits variants
 

Abonementa pakalpojumi tiek izmantoti visvairāk tāpēc, ka ļoti patīk lasīt-55% 

Citi varianti: ja iepatīkas kāda grāmata, labprāt to izlasu, kad nav ko darīt, labprāt 

palasu, lai nodarbinātu sevi, lai uzzinātu ko vairāk 

 

 

8. Iemesli, kāpēc Tu izmanto lasītavas pakalpojumus 

Iemesli, kāpēc Tu izmanto lasītavas 

pakalpojumus

54%

21%

19%

6%

šeit ir liela žurnālu izvēle

enciklopēdijas man palīdz mācībās
šeit es satiekos ar draugiem

es neizmantoju lasītavas pakalpojumus
 

 

54% respondentu izvēlas lasītavu, jo šeit ir liela žurnālu izvēle 
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9. Iemesli, kāpēc Tu izmanto internetu bibliotēkā 

Iemesli, kāpēc Tu izmanto internetu bibliotēkā

44%

19%

28%

9%

jo internets b-kā ir par brīvu jo man mājās nav interneta

es internetu b-kā neizmantoju cits variants

 
Visvairāk- 44% izmanto internetu, jo tas ir par brīvu 

Citi varianti: jo var nākt ar draugiem kopā, jo internetā ir viss, jo šeit ir laba atmosfēra 

 

10. Kāda b-kā pieejamā literatūra Tev interesē visvairāk? 

Kāda bibliotēkā pieejamā literatūra Tev interesē 

visvairāk

29%

13%
31%

4%

10%

9% 4%

piedzīvojumi,fantastika pusaudžu savstarpējās attiecības
spoku stāsti grāmatas no ieteicamā saraksta
enciklopēdijas es lasu tikai žurnālus
man grāmatu lasīšana neinteresē

 
 

Visvairāk interesē spoku stāsti-31% un piedzīvojumu un fantastikas grāmatas 29% 

 

11. Kādus pakalpojumus Tu gribētu saņemt b-kā, kādu nav pašlaik? 

Daţi no tiem: 

lai varētu kopēt par brīvu, lai būtu lielāks rotaļu stūrītis, atpūtas telpa jauniešiem, lielu 

televizoru, mācību stūrīti, kafejnīcu bibliotēkā ,lai lasītava un abonements būtu vienā 

vietā, lai būtu vairāk konkursiņu utt. 
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12. Vai esi apmierināts ar bibliotēkas telpām un iekārtojumu? 
 

Vai esi apmierināts ar bibliotēkas telpām un 

iekārtojumu

85%

0%
15%

jā nē tavi ieteikumi

 
 

13. Kas Tevi mūsu b-kā neapmierina 

 

 

Kas Tevi mūsu bibliotēkā neapmierina

84%

16%

viss apmierina mani neapmierina

 
 

16%  ir  ar kaut ko neapmierināti , kā piemēram, 

bērni, kas daţreiz traucē, tas, ka maz vietas, tas, ka maz datoru u.c. 

14.Tavi ieteikumi 

Daţi no tiem: bieţāk rīkot pasākumus, gribētos vairāk enciklopēdijas, mantas, ar ko 

spēlēties, galda spēles, plašākas telpas un „čupošanās vietu jauniešiem”, likt nelielus 

sodus par sliktu uzvedību, vai stipru traucēšanu, labi būtu, ja grāmatas un ţurnālus 

varētu izņemt vienā vietā, gribētos vairāk pasākumu par literatūru ar tērpiem un 

maskām, gribētos jaunas mantas rotaļu stūrītī. 
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15.Kas Tev mūsu b-kā patīk vislabāk 
 

 Patīk, ka šeit var padzīvoties, es šeit jūtos labi, šeit ir interesanti, patīk grāmatas un 

daţas bibliotekārītes, patīk, ka varu pabeigt mājasdarbus, tas, ka ir liela grāmatu 

izvēle, patīk atmosfēra utt. 

 

16. Dati par personu 

Dati par personu

77%

23%

sieviete vīrietis

 

17. Vecums 

Vecums

43%

23%

18%

16%

7-10 gadi 11-12 gadi 13-14 gadi 15-18 gadi

 

Visvairāk aptaujāto bija vecumā no 7-10 gadiem- 43%, bet vismazāk no 15-18 

gadiem-16% 

 


