DAGDAS NOVADA TAUTAS BIBLIOTĒKAS DARBA
PLĀNS 2017. GADAM
Bibliotēkas darba saturs un galvenie virzieni
1. Nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu visiem pilsētas un novada
iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu sociālā stāvokļa, nodarbošanās, vecuma un
citiem faktoriem.
2. Nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieejamību bibliotēkas krājumam un
bibliotēkas informācijas sistēmām.
3. Nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un
vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, izmantojot bibliotēkas
datorus.
4. Bibliotēkas krājuma un informācijas sistēmu pilnīga izmantošana, apmierinot
lietotāju pieprasījumus; vajadzības gadījumā lietot SBA.
5. Iesaistīties pilsētas un novada mēroga pasākumos:
 Bibliotēku nedēļā;
 E-prasmju nedēļā;
 Pasākumos, kas veltīti LR 100. gadadienai;
 Pilsētas un novada pasākumos, piemēram:
“Ziemassvētku noformējuma skatē” u.t.t.
 Dzejas dienās.

„Dagdai

-25”

6. Sekot grāmatu apgādu darbam, lai atbilstoši savām iespējām, varētu iegādāties
grāmatas.
7. Turpināt novadpētniecības darbu: savas bibliotēkas dokumentu izpēti,
bibliotēkas vēstures albūma noformēšanu, jaunu novadpētniecības materiālu
vākšanu un apkopošanu mapēs, to izmantošanu izstādēs, apskatos, citos
literāros pasākumos, individuālajā darbā ar lietotājiem.
8. Sākt veidot elektronisko novadpētniecības kartotēku.
9. Turpināt pilsētas un novada iedzīvotāju informēšanu par bibliotēkas darbu,
pakalpojumiem, informācijas resursiem Dagdas novada bibliotēkas blogā:
http://www.dagdasntb.blogspot.com/.
10. Informēt par bibliotēkas darbību ar novada informatīvā izdevumu „Dagdas
Novada Ziņas”, laikraksta „Ezerzeme”, Dagdas novada portāla
www.DAGDA.LV starpniecību.

Galvenie bibliotēkas darba rādītāji
1. Lietotāju skaits

-

760

2. Apmeklējumu skaits - 13000
3. Literatūras izsniegums- 31000

Lietotāju bibliotekārā apkalpošana
1. Sniegt klientiem uzziņas, pilnībā izmantojot bibliotēkas krājumu, internetu,
vispārpieejamos elektroniskos informācijas resursus, datu bāzes: NAIS,
Letonika, Lursoft, News.lv.
2. Izmantojot visas iespējas: e-pastu, informāciju bibliotēkas blogā, novada
mājas lapā: www.Dagda.lv, pašā bibliotēkā organizējot dažādas akcijas,
turpināt strādāt ar klientiem- parādniekiem,
3. Vadoties no lietotāju interesēm, informēt lietotājus par jaunpienākušo
literatūru,. Katra mēneša pēdējā piektdienā rīkot jaunumu dienu
(sagatavojot jaunumu apskatu un jaunumu izstādi). Informācijai par
jaunumiem izmantot bibliotēkas blogu un bibliotēkas informācijas sistēmu
ALISE.
4. Reizi mēnesī izvest literārus pasākumus: grāmatu apskatus, derīgo padomu
stundas, tematiskus vakarus, veltot tos svarīgiem notikumiem valsts un
pilsētas dzīvē, svētku dienām un atceres dienām, līdz ar to popularizējot
bibliotēkas krājumu un bibliotēku.
5. Turpināt automatizētu lietotāju reģistrāciju un apkalpošanu BIS ALISE.

Lielākie plānotie pasākumi
___________________________________________________________
____ Pasākuma nosaukums___________
_Datums
Novadpētniecības dokumentu izstāde „Dagdas pilsētai -25”

Janvārī

Derīgo padomu stunda „Glezno sveces un vēro laiku”

Februārī

Latviešu mīlas lirikas apskats „Priekā un skumjās rakstītie panti”

Februārī

Novadpētniecības dokumentu izstāde „Par Dagdas sievietēm un
viņu veiksmi” (Starptautiskajai sieviešu dienai)

Martā

Derīgo padomu stunda „ Lieldienu jampadracis”

Aprīlī

Tematiskais pasākums „Mans vaļasprieks - lasīšana” (Bibliotēkas nedēļā)

Aprīlī

Bibliotekārā stunda „Bibliotēka internetā”

Aprīlī

Viktorīna vidusskolēniem „Kontinents - Eiropa”

Maijā

Literatūras izstāde „Latgales latviešu kongress 1917. gadā ”(LR 100-gadei)

Maijā

Derīgo padomu stunda „Manai māmiņai” (papīra pinumi)

Maijā

Derīgo padomu stunda „Saulgrieži tuvojas” (radošas idejas Līgo svētkiem)

Jūnijā

Grāmatu apskats bērniem un viņu vecākiem„Ko lasīt un darīt vasarā! ”

Jūlijā

Apmeklētāju aptauja „Bibliotēka: kādai tai jābūt 21. gadsimtā?”

Augustā

Derīgo padomu stunda „Meiteņu frizūras: ikdienā un svētkos ”

Augustā

Dzejas stunda „Tikšanās ar dzejoli” (Dzejas dienām)

Septembrī

Literatūras apskats „Iesaku izlasīt!” (jaunākā daiļliteratūra)

Oktobrī

Daiļliteratūras izstāde „Ceļā uz Latvijas valsti”

Novembrī

Derīgo padomu stunda „Adventes kalendārs” (ģimenei)

Novembrī

Tematisks pasākums „Lai ienāk eņģels kluss…”

Decembrī

Darbs ar bibliotēkas krājumu
1.Turpināt strādāt pie bibliotēkas krājuma, atbrīvojot to no fiziski un morāli
nolietotiem iespieddarbiem. Norakstīt atlasītos dokumentus: 850 vienības.
2.Iegādājoties jaunu literatūru, īpašu uzmanību pievēršot nozaru un uzziņu literatūras
iegādei latviešu valodā; iegādāties latviešu rakstnieku jaunākos darbus; populāru
tulkotu literatūru.
3.Krājuma papildināšanai, izmantot iespējas, ko dod Valsts Kultūrkapitāla fonds,
lasītāju un sponsoru dāvinājumi.
4.Turpināt ievadīt elektroniskajā katalogā bibliotēkā esošus seriālizdevumus.

Novadpētniecības darbs
1.Papildināt ar jauniem materiāliem no vietējiem izdevumiem: „Ezerzeme”, „Latgales
Laiks”, „Dagdas Novada Ziņas” un Dagdas novada mājas lapas DAGDA.LV,
novadpētniecības mapes un kartotēku.
2.Turpināt veidot Dagdas novada bibliotēkas vēsturi.
3.Turpināt sadarbību ar Dagdas novadpētniecības biedrību „Patria”, veidojot
pasākumus, kuros tiek popularizēts mūsu novads un novada talantīgie cilvēki.
4.Turpināt veidot novada bibliotēkas fotoalbumu: 2016.

5.Turpināt veidot novadpētniecības dokumentu krājumu.
6. Sākt veidot elektronisko novadpētniecības kartotēku.

Automatizācija
1.Ievadīt jaunās grāmatas un 2017. seriālizdevumus elektroniskajā katalogā.
2.Labot neprecizitātes, kas radušās, strādājot ar BIS ALISE, ievadot dokumentus un
lietotāju datus.
3.Pilnībā pāriet uz automatizēto statistikas uzskaiti .
4.Norakstīt nestrādājušos projekta “Trešā tēva dēls”.

Saimnieciskais darbs
1.Iegādāties:
divus skenerus vadītājai un lasītavas darbiniecei klientu apkalpošanai;
vienu datoru vadītājai;
trīs grāmatu plauktus abonementam;
televizoru.
2.Bibliotēkas logiem nopirkt žalūzijas (darba aizsardzības prasība).

Dagdas novada tautas bibliotēkas vadītāja:

/M. Aņisimova

