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IEVADS
Kuldīgas Galvenajai bibliotēkai 2013.gads iezīmējās kā ļoti aktīvs un
veiksmīgs. Praksē tika pārbaudīta Attīstības stratēģijā 2012 – 2015
definētā vīzija – uz klientu orientēts personāls sniedz augsta līmeņa
pakalpojumus. Dalība kampaņā „Uzslavē labu servisu 2013”
vainagojās ar apbalvojumu. Vairākas balvas par savu darbu saņēma
bibliotēkas Bērnu literatūras centrs – V.Caunes balvu par radošu
darbu ar bērniem un centra vadītājai Ingai Brūverei Kuldīgas novada
dome Latvijas Republikas 95.gadadienā pasniedza Goda balvu par
izcilu darbu.
Sadarbībā ar Kuldīgas Novada muzeju tika izveidota virtuālā izstāde „Tautas frontei 25- Kuldīgas
nodaļa” http://tautasfronte.kuldiga.lv/ un tās veidotāju komandai pašvaldība Kultūras darbinieku
dienā piešķīra balvu – diplomu nominācijā „Kopdarbs „Vēsturiskā atmiņa”„
Lai attīstītu bibliotēku par vietu mūžizglītībai un pašmācībai, dodot iespēju visa vecuma
cilvēkiem iespēju pārveidot un uzlabot dzīvi ar informāciju, jaunām zināšanām un prasmēm,
bibliotēka startēja ELFLA projektā, guva atbalstu un iegādājās planšetdatorus, e-lasītājus un egrāmatas.
Kuldīgas galvenā bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka ir konsultāciju un apmācību centrs
24 Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadu bibliotēkām. Saskaņā ar Latvijas Bibliotēku padomes
atzinumu,

Kuldīgas novada p/a “Kuldīgas Galvenā bibliotēka” direktore Laima Mirdza Ostele

1. AĢENTŪRAS IZVEIDOŠANAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1. Aģentūras mērķis, īstenojot pašvaldības funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, veikt pasaules
kultūras mantojuma — iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu —
uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu; nodrošināt
bibliotēkas krājumā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu; nodrošināt
vietējas nozīmes kultūras mantojuma saglabāšanu; veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū;
sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas komunikāciju tehnoloģiju apguvē un epakalpojumu izmantošanā; nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu.
2. Aģentūras uzdevumi ir:
2.1. veikt bibliotēkas funkcijas;
2.2. veikt reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Kuldīgas novadā; pēc novadu domju
savstarpējas vienošanās veikt reģiona galvenās bibliotēkas funkciju vairāku novadu
teritorijā.
2.3. izstrādāt un īstenot pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas, kas saistīti ar
noteikto mērķu sasniegšanu, bibliotēkas funkcijām un uzdevumu izpildi;
2.4. veikt vienreizējus uzdevumus, kas Aģentūrai uzdoti ar Domes lēmumiem.
3. Lai izpildītu uzdevumus, Aģentūra veic sekojošo:
3.1. nodrošina bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu;
3.2. veic

bibliotēkas

krājuma

organizēšanu

(sistematizēšanu,

kataloģizēšanu

un

bibliografēšanu) un papildināšanu;
3.3. nodrošina brīvu pieejamību Nacionālajam bibliotēku krājumam un informācijas sistēmām;
3.4. nodrošina operatīvu un kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu sniegšanu bibliotēkas
lietotājiem;
3.5. veic bibliotēkas darbinieku regulāru apmācību;
3.6. sniedz Nacionālajam kopkatalogam nepieciešamās ziņas par bibliotēkas krājumu;
3.7. rada iespēju bibliotēkas lietotājiem izmantot bibliotēku pakalpojumus neatkarīgi no viņu
dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas un atrašanās vietas un
citiem faktoriem, kā arī veidot atbilstošu bibliotēkas lietošanas aprīkojumu personām ar
kustību un redzes traucējumiem;
3.8. iesaistās valsts starpbibliotēku abonementu un starptautisko starpbibliotēku abonementu
sistēmā;
3.9. iepazīstina bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
3.10.

rūpējas par bibliotēkas krājumā esošo reto grāmatu, rokrakstu, seniespiedumu

konservāciju un cita veida saglabāšanu, kā arī restaurāciju;

3.11.

rūpējas par jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkā;

3.12.

nodrošina lietotāju apmācību darbam ar jaunajām informācijas tehnoloģijām un e-

pakalpojumu saņemšanu;
3.13.

pievērš īpašu uzmanību bibliotēku krājumu kvalitātes uzlabošanai, jaunu

informācijas tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt bērnu un jauniešu vēlmi lasīt un izkopt
viņu iemaņas informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē;
3.14.

veic bibliotēkas darba procesus atbilstoši Latvijas Nacionālā standartizācijas un

metroloģijas centra izstrādātajām bibliotēku darba nacionālo standartu prasībām.
4. Kā pašvaldības bibliotēka Aģentūra veic īpašus pienākumus:
4.1. dara pieejamu bibliotēku lietotājiem valsts un pašvaldību institūciju sagatavoto un
publicēto informāciju;
4.2. nodrošina publisku pieejamību bibliotēkas gada publiskajam pārskatam;
4.3. bez maksas uz laiku no saviem krājumiem izsniedz iespieddarbus un citus dokumentus un
to kopas pēc citu bibliotēku pieprasījuma;
4.4. nodrošina bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem
elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošina iespēju bez maksas izmantot datoru.
Datora bezmaksas izmantošanas kārtību nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumos.
5. Kā reģiona galvenā bibliotēka Aģentūra veic sekojošo:
5.1. nodrošina, ka tās krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši attiecīgās administratīvās
teritorijas attīstības interesēm;
5.2. nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu
pieejamību ikvienam lietotājam, izmantojot starpbibliotēku abonementu pakalpojumus;
5.3. veido attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma elektronisko kopkatalogu un
Novadpētniecības datubāzi un nodrošina to pieejamību internetā ikvienam interesentam;
5.4. nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu komplektēšanas
koordināciju;
5.5. sadarbībā ar bērnu bibliotēkām veic bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas attiecīgajā
administratīvajā teritorijā;
5.6. sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās administratīvās teritorijas
bibliotēkām un popularizē to darbu;
5.7. veic depozītbibliotēkas funkcijas;
5.8. nodrošina bibliotēku lietotājus ar valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldību
institūciju sagatavoto un publicēto informāciju;
5.9. organizē reģiona bibliotēku darbinieku tālākizglītības un apmācības pasākumus.

2. AĢENTŪRAS DARBĪBA 2013. GADĀ
Galvenie uzdevumi:
 Organizēt pagastu bibliotēku vadītājiem profesionālās pilnveides kursu dzīvesstāstu un
atmiņu vākšanā, dokumentēšanā, apstrādē un publicēšanā;


Padziļināti strādāt pie Kuldīgas mantojuma apguves – aktivizēt novadpētniecības
materiālu digitalizāciju galvenajā bibliotēkā un pagastu bibliotēkās;



Popularizēt attālo pakalpojumu – izdevumu rezervēšana un grāmatu lietošanas termiņa
pagarināšana, uzsākt tā ieviešanu pagastu bibliotēkās;



Sākt veidot virtuālas novadpētniecības materiālu izstādes;



Uzlabot informatīvo darbu par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem;

 Attīstīt bibliotēkas tehnoloģisko aprīkojumu, to pakāpeniski nomainot ar jaunākās
paaudzes aprīkojumu;
 Attīstīt darbinieku kompetences, paaugstinot viņu profesionālo kvalifikāciju

2.1. KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS
POLITIKA
Kuldīgas galvenās bibliotēkas krājums 2013. gadā tika papildināts ar 3433 jauniem
izdevumiem, no kuriem 2164 bija grāmatas, 1111 seriālizdevumi, 101 audiovizuālie izdevumi, u.c.
Kuldīgas galvenajā bibliotēkā grāmatu, DVD, galda spēļu un citu dokumentu
komplektēšanai 2013. gadā tika izlietoti 11 848 lati. Preses abonēšanai izlietoti 2310 lati. Kopā
komplektēšanai izlietoti 14 158
Kuldīgas galvenajai bibliotēkai piešķirtie finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai atbilst
LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma
normatīvi” ieteikumiem un sastādīja 1,15 Ls (2012. - 0,90 Ls) uz vienu pilsētas iedzīvotāju un 4,07
Ls (2012.-3,16 Ls) uz vienu bibliotēkas lietotāju.
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar 2009. gadā izstrādāto krājuma komplektēšanas
politiku, kas darbojas līdz 2013.gadam.
Salīdzinot ar 2012.gadu, grāmatas lasa mazāk – 2012.gadā grāmatu izsniegums bija 77720,
2013.gadā – 72289 grāmatas. Toties arvien aktīvāk lietotāji vēlas lasīt preses izdevumus. To
apliecina izsnieguma analīze. Ja 2012.gadā preses un citu seriālizdevumu izsniegums bija 24 813,
tad 2013.gadā 31075 vienības. Bibliotēka piedāvā 86 dažāda satura preses izdevumus dažādām
gaumēm. Ir abonēti arī elektroniskie izdevumi pedagogiem - ‘’Skolas Vārds’’ un ‘’Pirmsskolas
Izglītība’’.

1.tabula
Galvenie krājuma attīstību raksturojošie kvantitatīvie rādītāji Kuldīgas galvenajā
bibliotēkā:
Rādītājs

2010

2011

2012

2013

Krājuma apgrozība

2,9

2,6

2,3

2,2

Izsniegumu skaits uz vienu 40
lasītāju
Dokumentu nodrošinājums 14
uz 1 lasītāju
Dokumentu nodrošinājums 3,7
uz 1 iedzīvotāju

35

33

33

13,5

14

15

3,8

4,1

4,3

Pēc izdevumu veidiem no kopējā krājuma 52646 vienībām grāmatas ir 42700 vienības, kas
ir 81,1%. Grāmatu krājuma apgrozība ir 1,7 Preses izdevumi no kopējā krājuma sastāda 17,7% un
to apgrozība ir 3,3

2.2. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
Kuldīgas Galvenā bibliotēka lietotājiem atvērta 6 dienas nedēļā. - darbdienās atvērta no
09:00-18:00, sestdienās no 10:00-16:00
Ikdienā lietotājiem bibliotēkā ir pieejami šādi bezmaksas pakalpojumi:





















lietotāju reģistrācija;
konsultācijas par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, krājumu un tā
izmantošanas iespējām;
grāmatu un citu dokumentu izmantošana uz vietas lasītavā;
galda spēļu izmantošana;
grāmatu, multiplikāciju filmu un citu izdevumu izsniegšana uz mājām no
bibliotēkas krājuma;
OPAC, datubāžu izmantošana;
www.filmas.lv piedāvātie pakalpojumi;
interneta pakalpojumi, WiFi;
dažāda rakstura uzziņu izpilde klātienē, telefoniski un virtuāli;
starpbibliotēku abonements;
dokumentu elektronisko kopiju piegāde;
elektroniska
informācijas piegāde klientiem par jaunumiem un
pasākumiem, izmantojot sistēmas ALISE piedāvātās iespējas;
attālināta grāmatu rezervēšana un grāmatu nodošanas termiņa pagarināšana;
grāmatu nodošana ārpus darba laika ( „Grāmatu nodošanas kaste”);
nakts abonements jaunākajai presei un lasītavā pieejamajiem izdevumiem;
tematisko literatūras apskatu sagatavošana;
speciālās datortehnikas piedāvājums cilvēkiem ar redzes problēmām
Apmācība datorlietošanā un informācijas meklēšanā, e-pakalpojumu
izmantošanā;
lasīšanas veicināšanas pasākumi un mākslas darbu izstādes;
ekskursijas pa bibliotēku;

2.tabula
Lietotājiem pieejamie maksas pakalpojumi Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā:
1.
Kopēšanas pakalpojumi un datorizdrukas:
A4 formāta 1 melnbalta lappuse
Ls 0,04
A3 formāta 1 melnbalta lappuse
Ls 0,08
A4 formāta 1 krāsaina lappuse
Ls 0,14
A3 formāta 1 krāsaina lappuse
Ls 0,27
2. Dokumentu iesiešana:
Dokumenta iesiešana
Ls 1,30
3.Dokumentu laminēšana
Dokumentu laminēšana – A3 formāts
Ls 0,30
Dokumentu laminēšana – A4 formāts
Ls 0,20
4. Citi pakalpojumi:
Attēla un teksta skenēšana – 1 vienība
Ls 0,10
Semināru zāles īre
Ls 6,57
Semināru zāles īre mācībām (Atlaide 50%)
Ls 3,28
3.tabula
Pakalpojumu izmantošanas kvantitatīvie rādītāji:
2010

2011

2012

2014

Reģistrēto lietotāju
skaits

3457

3522

3539

3478

Izsniegums

137 148

121602

118076

115961

Apmeklējumu skaits
klātienē

40 839

59775

79904

78297

Virtuālais bibliotēkas
tīmekļa vietnes
apmeklējums

55752

54504

36751

38273

Kvantitatīvie darba rādītāji, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz samazinājušies. Tas
izskaidrojams ar to, ka 2012.gadā bibliotēka bija tikko uzsākusi darbu jaunajās telpās un to
apmeklēja ļoti daudz interesentu. 2013.gads bibliotēkā jau pagāja mierīgākā atmosfērā un to var
saukt par stabilizācijas gadu. Turklāt jāņem vērā, ka norādītais klientu skaits – 3478 - ir sistēmā
ALISE reģistrētie lietotāji. Tie apmeklētāji, kuri bibliotēkas pakalpojumus – materiālu
izdrukāšana no interneta, preses lasīšana, kopēšana – izmanto neregulāri vai iegriežas vienkārši
garāmejot, netiek reģistrēti. Tā kā faktiskais bibliotēku pakalpojumu izmantotāju skaits ir lielāks.
Turpmāko gadu izaicinājums - noturēt esošo līmeni un esošos klientus, un panākt, lai
klienti atgriežas pie mums. Statistika uzrāda, ka pilsētā dzīvo 12 265 iedzīvotāji, bet reāli
iedzīvotāju skaits ir mazāks, jo aizbraucēji ne vienmēr izdeklarējas no uzrādītās dzīvesvietas.
Formāli bibliotēkas pakalpojumus izmanto 28,4% no iedzīvotājiem. Visvairāk – 39% no lietotāju

skaita ir bērni un jaunieši līdz 18.gadiem. Otra lielākā lasītāju grupa ir vecumā līdz 45 gadiem –
27,3%. Turpmākajos gados vajadzētu panākt, lai iedzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas
aptvērums būtu vismaz 30-35%. Tuvākajā nākotnē plānojam ieviest jaunu pakalpojumu – grāmatu
piegādi uz mājām vai biroju.
Būtiska problēma, kas ietekmē sniegtā pakalpojuma kvalitāti, ir klienti, kuri neievēro
grāmatu nodošanas termiņus. 2013.gada nogalē bibliotēkā bija 652 lietotāji, kuri nebija nokārtojuši
savas saistības ar bibliotēku. Gada nogalē tika uzsākta jauna aktivitāte– tiek sūtītas atgādnes visiem
klientiem, kuriem līdz grāmatu nodošanas termiņam atlikušas 3 dienas. Rezultātus varēs apkopot
un izvērtēt 2014.gadā.
Pakāpeniski pieaug attālināto pakalpojumu izmantošana – Ja 2012.gadā bija apmēram 500
rezervācijas, tad 2013.gadā attālināti rezervētas jau 1417 grāmatas.
Turpinās sadarbība ar pansionātu „Venta”, uz kurieni reizi ceturksnī nogādājam apmēram
40 grāmatas. To izsniegšanu un apmaiņu pansionāta darbiniekiem nodrošina sociālais darbinieks.
Lai veicinātu krājuma izmantošanu, 2013.gadā izliktas 52 literatūras izstādes, sagatavoti
42 apskati, kuri publicēti gan laikrakstā „Kurzemnieks, gan pašvaldības izdevumā „Kuldīgas
Novada Vēstis”. Sadarbībā ar laikrakstu „Kurzemnieks” katru mēnesi tajā tiek publicēta
informācija par mēneša jubilāriem – literātiem un apskati par divām grāmatām no projektā
„Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” iegūtās kolekcijas.
Kuldīgas

Galvenā

bibliotēka

lietotājiem

piedāvā

virtuālo

pakalpojumu

„Jautā

bibliotekāram”
Viena no Kuldīgas Galvenās bibliotēkas struktūrvienībām ir Mākslas nams, kas piedāvā
iedzīvotājiem iespēju iepazīt profesionālo mākslu. Mākslas namā ir ļoti laba akustika, tāpēc tajā
notiek arī kamerstila koncerti. 2013.gadā tika noorganizētas 11 izstādes, kuras apskatīja 7479
interesentu.
Uzziņu un informācijas darbs
Kopumā Kuldīgas galvenajā bibliotēkā sniegtas 1136 uzziņas, kuru izpildē darbinieki
iegulda lielu darbu un zināšanas un patērē daudz laika, lai nokļūtu pie vēlamā rezultāta. Salīdzinot
ar 2012. gadu sniegto uzziņu skaits ir audzis par 427.
SBA pakalpojumi
2013. gadā SBA kārtā no LNB izpildīti 87 pieprasījumi. SBA pieprasījumu skaits, salīdzinot
ar citiem gadiem, ir samazinājies. Tam par iemeslu varētu būt tas, ka daudzas grāmatas un
periodiskie izdevumi ir pieejama digitālā formātā un lietotājs var ātri un kvalitatīvi iegūt sev
nepieciešamo informāciju. Pavisam kopā Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā SBA kārtā izsniegti 339

izdevumi. No citām Latvijas bibliotēkām saņemti 142 dokumenti, uz citām bibliotēkām nosūtīti
197 dokumenti.

2.3. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
2013. gadā Bērnu literatūras centrā bija reģistrēti 1111 lietotāji vecuma grupā no
pirmsskolas līdz devītās klases audzēkņiem. (skat. 5.tabulu), kas ir 32% no kopēja bibliotēkā
reģistrēto lietotāju skaita.
5. tabula
Kuldīgas BLC lietotāju sadalījums pa vecuma grupām un salīdzinājums ar 2012. gadu:
+ vai – salīdzinājumā

Vecuma grupas

ar 2012. gadu

2011

2012

2013

64

99

104

+5

1.-4. klase

475

455

456

+1

5.-7. klase

322

359

358

-1

8.-9. klase

195

194

193

-1

kopā

1056

1107

1111

+4

Pirmsskolas
vecuma bērni

Bērnu literatūras centra darbību raksturojošie kvantitatīvie rādītāji
Kuldīgas Galvenās Bibliotēkas Bērnu literatūras centra darbību raksturojošie kvantitatīvie
rādītāji:
6.tabula
+ vai –

2011

2012

2013

Lietotāji (bērni
līdz 9. klasei)

1056
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1111
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43019

39605

37875

-1730

480

475

468
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7038

9685

9805

+120

187

181

174
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Interneta
lietotāji
Interneta
apmeklējums

Uzziņas

salīdzinājumā ar
2012. gadu

2013. gadā Kuldīgas BLC ir notikuši 117 pasākumi, kuros ir piedalījušies 3362 dalībnieki
un iekārtotas 18 tematiskās literatūras izstādes. Lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija” piedalījās 313 dalībnieki, bet Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novadā
kopā piedalījās 727 dalībnieki.

2.4. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU
NODROŠINĀJUMS
Bibliotēka informācija tīmeklī
Kuldīgas Galvenā bibliotēka informāciju ievieto ne tikai savā tīmekļa vietnē
http://biblio.kuldiga.lv , bet ir sastopama arī portālos draugiem.lv un twitter.com. 2013. gadā
mikroblogošanas vietnē publicēta 131. ziņa, neskaitot retvītotos jaunumus vai ziņas, kurās
pieminēta Kuldīgas bibliotēka vai arī aktualitātes no citām Latvijas bibliotēkām, kā arī nozares
aktualitātēm Latvijas un arī ārvalstu mērogā. Mikroblogošanas vietne twitter.com izmantota arī,
lai sekotu līdzi jaunumiem citās Latvijas bibliotēkās un arī nozarei kopumā. Šobrīd vietnē Kuldīgas
bibliotēkas profilam ir 449 sekotāji.
Laba sadarbība notiek arī ar Kuldīgas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti,
kas informāciju par aktualitātēm ievieto gan pilsētas portālā, gan arī novada laikrakstā Kuldīgas
novada vēstis. Kuldīgas pilsētas portālā www.kuldiga.lv 2013. gadā publicēti 15 ar bibliotēkas
aktivitātēm saistīti raksti un 5 raksti par izstāžu jaunumiem Kuldīgas Mākslas namā. Bibliotēka
informējusi sabiedrību par literārā cikla „Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs” norisi, bibliotekārā
darba procesiem bibliotēkā, grāmatu jaunumiem, apmācību programmu, pasākumiem un citiem
notikumiem. Sižetu par bibliotēku uzņēmusi arī telekompānija LNT raidījumā „Labvakar” 2013.
gada 21. martā.
Par lielākiem un nozīmīgākiem pasākumiem tiek informēta arī Skrundas novada televīzija,
kas pasākumus atspoguļo īsa sižeta veidā un ievieto tos vietnē youtube.com un portālā draugiem.lv.
2013. gadā par pasākumiem bibliotēkā un Mākslas namā Skrundas TV izveidojusi 11 sižetus –
izstāžu atvēršanas pasākumi, nozīmīgi grāmatu dāvinājumi, bibliotēkas automatizācijas jubileja,
Muzikālās trešdienas Mākslas namā, informācija par Bērnu literatūras centra akcijām, Bērnu
žūrijas noslēgums u.c. Bibliotēka pieminēta arī sižetos par lielajiem pilsētas pasākumiem, kā Lido
zivis, Pilsētas svētki un Muzeju nakts.
Bibliotēkai izveidots arī profils portālos pilseta24.lv un bibliotēka.lv, kur ievietota
informācija par pasākumiem, izstādēm un profesionālo darbību.
Darbs ar elektronisko katalogu
Kā liecina Google analytic informācija, tad bibliotēkas elektronisko katalogu apmeklējusi
4921 persona (unikālie apmeklētāji) 20 856 reizes. 21,9% ir atkārtoti apmeklējumi, 78,1% ir jaunie
apmeklējumi. Viena apmeklējuma laikā skatīto lapu skaits ir 7,06 un pavisam fiksēti 147 325 lapu
skatījumi. Vidējais apmeklējuma ilgums ir 6 minūtes, atlēcienu līmenis ir 40,51%, kas ir labs
rādītājs. Visvairāk katalogā ieiets, izmantojot bibliotēkas tīmekļa vietni – 11611. Lai katalogs
kļūtu vēl draudzīgāks lietotājiem, 2013.gada nogalē tika iegādāts skeneris un no decembra
aprakstiem tiek pievienots skenēts grāmatu satura rādītājs.

Elektronisko datubāžu piedāvājums, pašu veidotās datubāzes
Uzziņu darbā katru dienu izmanto Lursoft datu bāzes – laikrakstu bibliotēka + uzņēmumu
datubāzes. Pastāvīgie lietotāji to izmanto, lai saņemtu sava uzņēmuma gada pārskatus,
Letonikas datu bāze izmantota 1434 (2012.gadā 489) reizes. 2013.gadā abonēta datubāze
Britannica Library edition, kas noderīga skolu jaunatnei. Kā rāda datubāzes statistika, tā izmantota
167 608 reizes. Bibliotēkas darbiniekiem nav skaidrs kā šī statistika veidojas.
Kuldīgas galvenā bibliotēka kā viena no atmiņu institūcijām veic vietējā mantojuma
apzināšanu, to dokumentēšanu un saglabāšanu. Bibliotēka veido gan novadpētniecības datubāzi,
gan datubāzi par Kuldīgu www.mantojums.kuldiga.lv , ir pieejams arī fotogrāfiju apkopojums –
Kuldīga

fotogrāfijās

-

http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=mt&op0=%3D&val0=k&addCrit
eriaBop=AND&c=2 Bibliotēkas veidotās datubāzes ir noderīgs un ērti pieejams materiāls skolēniem,
studentiem, vēstures interesentiem, kā arī kalpo par savdabīgu Kuldīgas vēsturisko vērtību
popularizētāju Kurzemes un visas Latvijas mērogā. Pieejamais digitalizētais materiāls palīdz
katram kuldīdzniekam labāk apzināties savu identitāti un veidos jauniešos patriotiskas jūtas.
Lai datubāzi www.mantojums.kuldiga.lv uzturētu labā kvalitātē, visu 2013.gadu turpināts
darbs pie tās papildināšanas. Digitalizēts 621 dokuments un 55 attēlizdevumi. Ir izstrādāta
datubāzes jauna vietne, bet laika trūkuma dēļ materiāli nav pārcelti.
Eksperimentālā kārtā tika izveidots audio stāsts ar fotogrāfijām „Kuldīgas Pilsētas
laukums”, kurā izmantots kuldīdznieka Žaņa Grīnberga atmiņu stāsts par Pilsētas laukuma izbūvi,
kuru

ilustrē

Kuldīgas

Novada

muzeja

un

iedzīvotāju

nestās

fotogrāfijas.

http://www.biblio.kuldiga.lv/?id=481&r=Pilsētas-laukuma-būvniecība-audioierakstā-arfotogrāfijām-un-atmiņu-stāstu Materiālu atzinīgi novērtējuši kolēģi, kā arī „draugiem.lv” lietotāji.
Jādomā par to kā uzlabot skaņu, kas šajā ierakstā ir slikta.
No atmiņu vakaru dalībniekiem un arī citiem kuldīdzniekiem 2013. gada laikā iegūtas 500
fotogrāfijas un 19 diapozitīvi. No tām ieskenētas 240 (iegūtās līdz 6. novembrim).
Sadarbībā ar Kuldīgas Novada muzeju, izveidota jauna virtuālā izstāde „Latvijas Tautas
fronte Kuldīgas nodaļa” - http://tautasfronte.kuldiga.lv/ No laikrakstiem „Padomju Dzimtene”,
„Kuldīgas Vēstis” un „Kurzemnieks” digitalizēti 120 materiāli, kā arī tika aprakstītas un
digitalizētās 27 fotogrāfijas. Darbs pie materiālu digitalizēšanas un virtuālās izstādes
papildināšanas turpināsies arī 2014.gadā.
2013.gadā tika uzsākts darbs pie virtuālās izstādes „Bērnu koris „Cantus”” veidošanas.
Uzsākta materiālu apzināšana un vākšana sākot no 1968.gada, kad tika dibināts Ernesta Vīgnera
Kuldīgas

Mūzikas skolas

koris.

Izstādes

darba variants

apskatāms

tīmekļa vietnē

http://biblio.kuldiga.lv/izstades/cantus/par-izstadi/. 2013.gadā tika digitalizēti 95 „Bērnu koris

„Cantus”” materiāli. Darbs pie vietnes izstrādes, materiālu vākšanas, apstrādes, skenēšanas un
ievietošanas vietnē turpināsies arī 2014.gadā.
Lai sekmīgi varētu veikt novada laikraksta digitalizāciju un savākto atmiņu apstrādi
2013.gada nogalē iegādāts A3 skeneris, programma ABBYY Fine Reader , mikrofoni, kurus
pievienot diktafoniem, lai būtu labāka ieraksta kvalitāte.
Visa gada garumā turpinājās darbs pie novadpētniecības materiālu aprakstīšanas. Kopējais
izveidoto ierakstu skaits laika periodā 01.01.2013. – 31.12.2013 – 2162, izveidotas 2547
anotācijas. No Z.39.50. datubāzes importēti 228 ieraksti. Uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliogrāfijas institūtu eksportēti 2105 laikraksta „Kurzemnieks” ieraksti. Salīdzinot ar
2012.gadu, eksportēto ierakstu skaits ir pieaudzis par 407 ierakstiem.
Lietotāju apmācība
Kopumā bibliotēkā 2013.gadā apmācīti 767 lietotāji. Galvenokārt apmācība notiek Uzziņu,
konsultāciju un apmācību centrā (UKAC), kurā 429 bibliotēkas lietotāji apmācīti:


lietot internetu,



meklēt informāciju elektroniskajos katalogos, datu bāzēs,



izveidot e-pastu un nosūtīt vēstules ar pielikumiem,



reģistrēties Skype, nomainīt tur paroli,



uzrakstīt un izdrukāt CV,



izmantot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS,



veikt pārskaitījumus internetbankās un izdrukāt konta pārskatu,



nomainīt paroli ieejai internetbankā,



pasūtīt preses izdevumus,



ievietot sludinājumus internetā,



nopirkt un izprintēt aviobiļetes un prāmja biļetes,



izmantot Lattelecom mājas lapu un Latvenergo mājas lapā – apmaksāt elektrības rēķinus,



izprintēt iesnieguma veidlapas, tās aizpildīt, ieskenēt un nosūtīt klientu apkalpošanas
centram,



paņemt ātros kredītus,



izveidot savu profilu „draugiem.lv” ( nomainīt paroli, profila bildi, izveidot galerijas,
pievienot attēlus, uzaicināt draugus utt.)



Portālā www.latvija.lv piedeklarēt dzīves vietu, apskatīt sadaļu Mani dati u.c.
Individuāli bibliotēkas lietotāji UKAC tiek apmācīti meklēt informāciju elektroniskajos

katalogos un dažādās datu bāzēs, izmantojot speciālo datoru „Informācijas meklēšanai”. Pavisam
apmācīti ap 300 lietotāju - galvenokārt studenti un skolēni. Informācijas datoru pagājušajā gadā
izmantojuši 1728 lietotāji (daļa no tiem ir bibliotēkā nereģistrētie lietotāji).

Skolu projektu nedēļas laikā novadītas 4 bibliotekārās stundas Kuldīgas 2.vidusskolas
9.klašu skolēniem (25) un Kuldīgas Centra vidusskolas pamatskolas klasēm. Nodarbībās skolēni
apmācīti meklēt ZPD nepieciešamo informāciju bibliotēkas katalogos un datu bāzēs.
Janvārī veikta praktiska apmācība 10 skolu bibliotekāriem kā meklēt informāciju LNB un
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas katalogos, Mantojuma datu bāzē. Izveidota arī interneta adrešu
kopa pedagoģijā un psiholoģijā un nosūtīta metodiskās apvienības vadītājai. Oktobrī skolu
bibliotekāri iepazīstināti ar elektroniskajiem žurnāliem pedagoģijā (Skolas Vārds, Pirmsskolā,
Vecākiem un Pirmsskolas izglītība).

2.5. PROJEKTIZSTRĀDE
Projekts „Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pakalpojumu modernizēšana, ieviešot mobilās
tehnoloģijas un e-grāmatas” - iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai ( ELFLA)

Lauku attīstības programmas pasākuma "Lauku ekonomikas

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"
ietvaros. Projekts tika atbalstīts un bibliotēka iegādājās 15 planšetdatorus, 5 e-lasītājus un 58 egrāmatas 160 eksemplāros
Projekts Profesionālās pilnveides kurss Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada publisko
bibliotēku vadītājiem un Kuldīgas Novada muzeja darbiniekiem „Dzīvesstāstu un atmiņu
vākšana, dokumentēšana, apstrāde un publicēšana” iesniegts VKKF Kurzemes programmā.
Projekta ietvaros tika apgūti atmiņu vākšanas teorētiskie aspekti un apgūtas prasmes savākto
materiālu apstrādāt.
Projekts „Literārais cikls”Rakstnieks.Literatūra.Lasītājs.”3.kārta – iesniegts VKKF.
Projekts – „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”

2.6. METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS
RAKSTUROJUMS
Bibliotēkas metodiskā darba galvenie virzieni aizvadītajā periodā - reģiona pašvaldību
bibliotēku profesionālā vadība, bibliotekārā darba koordinācija, metodiskā palīdzība pagastu
bibliotēku vadītājiem un skolu bibliotēkām, kā arī gatavošanās 12 novadu bibliotēku akreditācijai
2013.gada septembrī.
Aizvadītajā gadā notikuši 22 vizitācijas braucieni uz novada bibliotēkām, izvērtējot bibliotēkās
esošo dokumentāciju, pārbaudot krājuma kārtojumu, pārskatot materiāli tehnisko bāzi un finansiālo
nodrošinājumu.
2013. gadā atkārtoti akreditētas un par vietējās nozīmes bibliotēku statusam atbilstošām atzītas
12, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas funkciju īstenošanas teritorijā esošās pagastu bibliotēkas.
2012.gadā novadu bibliotēku vadītājiem noorganizēti 9 semināri (skat.9.tabulā) un 3
nodarbības profesionālā pilnveides kursa „Dzīvesstāstu un atmiņu vākšana, dokumentēšana, apstrāde
un publicēšana” ietvaros.
9.tabula

Seminārs

Organizētājs

Kuldīgas
Galvenās
bibliotēkas KGB
automatizācija: attīstība un progress –
pirmā desmitgade.
Profesionālās pilnveides kurss „Runas KGB
māksla” Pasniedzēja Dace Skadiņa.

Datu bāzes Britannica Library
edition izmantošana”
Izbraukuma
(1.att.)

seminārs

KGB
sadarbībā ar
V/A „KIS”

Vecpiebalgā KGB

Jaunās darba sezonas aktualitātes, KGB
informācija par LNB organizētajām
akcijām. Atskats uz Stāstu bibliotēku
vasaras skolu un novadpētniecības
nometni Ventspilī.
Tikšanās ar Aivaru Berķi.
Tendences
un
aktualitātes KGB
novadpētniecības darbā. Ierosmes un
idejas
mūžizglītības
pasākumu
organizēšanā bibliotēkās – kursu
pieredze Prāgā.
Tikšanās ar fotomākslinieci, grafiķi
Irinu Tīri un dzejnieci Janu Egli.
Literārā žurnāla „Latvju teksti” KGB
apskats. 2014. gada metodiskā darba

Norises laiks

Dalībnieki

21. februāris

Kuldīgas, Alsungas
un Skrundas novada
pagastu bibliotekāri
(22)
21.
marts, Kuldīgas, Alsungas
11.aprīlis,16.maijs un Skrundas novada
pagastu bibliotekāri
(22)
16.maijs
15 KGB darbinieki

16. – 17. augusts

19. septembris

17. oktobris

21. novembris

Kuldīgas, Alsungas
un Skrundas novada
pagastu bibliotekāri
un draugi (43)
Kuldīgas, Alsungas
un Skrundas novada
pagastu bibliotekāri
(18)
Visi interesenti
Kuldīgas, Alsungas
un Skrundas novada
pagastu bibliotekāri
(18)

Visi interesenti
Kuldīgas, Alsungas
un Skrundas novada

plāna prezentācija un diskusija.
Interneta rīku efektīva pielietošana
bibliotēkas publicitātes materiālu
veidošanā. Praktiska nodarbība.
Profesionālās pilnveides kurss
Kuldīgas
novadpētniecībā „Dzīvesstāstu un
Galvenā
atmiņu vākšana, dokumentēšana,
bibliotēka
apstrāde un publicēšana”
Gada noslēguma seminārs. Atskats uz KGB
pagājušo gadu un akreditācijas
apliecību pasniegšana.
Svētku koncerts.

pagastu bibliotekāri
(18)
KGB un Kuldīgas,
Alsungas
un
Skrundas
novada
pagastu bibliotekāri
19. decembris

Kuldīgas, Alsungas
un Skrundas novada
pagastu bibliotekāri

2013. gadā aizsākās un 2014. gadā turpināsies praktisko nodarbību cikls saistībā ar interneta
rīku pielietošanu bibliotēku darbībā. Nodarbību cikla ideja radās klausoties Pelču pagasta bibliotēkas
vadītājas Dainas Girvaites pieredzes stāstījumu par piedalīšanos Grundtvig pieaugušo izglītības
personāla profesionālās pilnveides kursos E-learning in classroom Prāgā.

3. BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA
VĒRTĒJUMS
Rekonstruētā bibliotēkas ēka eksplutācijā tika nodota 2011.gada novembrī, bet joprojām nav
likvidēti daudzi defekti.
Projektā netika iestrādāta prasība atjaunot vēsturisko ēkas pamatu hidroizolāciju kā rezultātā
bibliotēkas ēkas sienām gan ārpusē, gan iekšpusē, metru no zemes, ir mitruma josla, kas bojā sienas
un apmetumu.
Bojāta ir arī ēkas fasāde – daudzviet krīt nost apmetums. Bibliotēkas pārziņā esošajā Mākslas
namā joprojām nedarbojas ventilācija, jo ventilācijas caurules ir ieraktas zemē, bet tajās ieplūst
ūdens. Joprojām nav sakārtots ārējais apgaismojums un bibliotēkas galvenā ieeja ir slikti
izgaismota.
2013. gadā bibliotēka ieguldīja finanšu līdzekļus, lai atjaunotu datorparku. Iegādātas 7
datortehnikas vienības, no kurām 5 datori tika uzstādīti darbiniekiem tādējādi uzlabojot darbinieka
darbspēju, un nomainīti 2 lietotāju datori.
Lai veicinātu digitalizācijas attīstību bibliotēkā, iegādāts lielformāta (A3 izmēra) skeneris
avīžu skenēšanai, kā arī skeneris grāmatu saturu skenēšanai.
Realizējot projektu "Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pakalpojumu modernizēšana ieviešot
mobilās tehnoloģijas un e-grāmatas" tika saņemti15 planšetdatori un 1 digitālās lasītavas
aprīkojums (5 e-lasītāji un 4 adapteri) un 28 digitālās grāmatas kopumā 160 eksemplāri.
Kuldīgas Mākslas namam ir uzstādīta papildus siena mākslas darbu eksponēšanai un iegādāti
četri pārvietojamie izstāžu stendi. Mākslas darbu izgaismošanai iegādātas SPOT lampas.
Lai uzlabotu saimnieciskā darba kvalitāti un taupītu finanšu resursus, ir iegādāta grīdas
vaskošanas mašīna, un zāles pļāvējs.
Lai gan bibliotēkas pārziņā ir viss bijušais Kuldigas ebreju sinagogas ēku komplekss,
bibliotēkas pakalpojumu sniegšanai var izmantot tikai vienu no ēkām, jo otrajā ēkā atrodas izstāžu
zāle jeb Mākslas nams, kas nodrošina iedzīvotājiem piekļuvi profesionālajai mākslai. Telpu
apjoms un akustika bibliotēkas ēkā ierobežo darbošanos ar bērniem, nav iespējams izmantot,
kustību spēles, kas skolēniem lieti noderētu pēc sēdēšanas skolas solā. Šo spēļu ieviešana kļūst
arvien populārāka Latvijas bibliotēkās.
Telpu dēļ bibliotēka iedzīvotājiem nevar piedāvāt kvalitatīvas, ar rakstniecību saistītas
izstādes,

piemēram,

Rakstniecības

http://rmm.lv/?page_id=11761,
pasakumi/celojosas-izstades

LNB

un

mūzikas

ceļojošās

muzeja

ceļojošās

izstādes

-

izstādes-http://www.lnb.lv/lv/atbalsta-

4. PERSONĀLS
10.tabula
Skaits
Darbinieku kopskaits

24

t.sk.
bibliotekārie darbinieki
no tiem ar bibliotekāro izglītību

15

t.sk.
ar maģistra grādu
ar bakalaura grādu
ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb
koledžas izglītību
ar augstāko izglītību (līdz 1993.g)
ar profesionālo vidējo izglītību
no tiem ar izglītību citās jomās
t.sk.
ar maģistra grādu
ar bakalaura grādu
ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb
koledžas izglītību
ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.)
ar profesionālo vidējo izglītību
no tiem ar vispārējo vidējo izglītību
no tiem zinātņu doktori
pārējie darbinieki
no kopējā bibliotekāro darbinieku skaita studē
no kopējā bibliotekāro darbinieku skaita sievietes

2

7

-

5
6
1
2
1
3
9
22

Bibliotēkas darbinieki visa gada garumā ir izmantojuši iespēju mācīties un piedalīties
dažādos citu organizāciju piedāvātajos kursos un semināros.(11.tabula)
11.tabula
Seminārs

Organizētājs

Norises laiks

Dalībnieki

Profesionālās pilnveides kursi
„Jaunākā literatūra pieaugušo
auditorijai”

LNB Mācību
centrs

01.02.2013.

Raima Preisa

Liepājas Universitātes
Humanitārās un mākslas
zinātņu fakultātes, Dabas un
sociālo zinātņu fakultātes
5.zinātniski metodiskā
konference „Īstenoto ideju
diena”
Seminārs „Komunikācijas
māksla ar sevi un citiem”

Liepājas
Universitāte

12.03

AIRAN Vadītāja Gunta 4
Grundmane konferencē
prezentēja datu bāzi

Stundu
skaits

6

„Kuldīga:
Vēsture.
Notikumi. Cilvēki.”

Izglītības un
attīstības
centra „Ego”

21.marts

Gunta Grundmane

6

Profesionālās pilnveides kursi
„Uzstāšanās māksla”

LNB Mācību
centrs

21.03.2013.

Aija Kadeģe

Profesionālās pilnveides kursi
„Pedagoģiskais darbs ar
skolēniem publiskajā
bibliotēkā”

LNB Mācību
centrs

22.03.2013.

Gita Reboka

Iniciatīvas „Stāstu
bibliotēkas” pieredzes
apmaiņas un plānošanas
seminārs

UNESCO
Latvijas
Nacionālā
komisija

29.04.2013.

Inga Brūvere

Konference „Iztēles spēks:
spilgtākie tēli bērnu
literatūrā”

Latvijas Bērnu
un jaunatnes
literatūras
padome un
LNB

10.05.2013.

Gita Reboka

Reģionu galveno bibliotēku
metodiķu seminārs

LNB

30.05.2013.

Sanita Tilgale

Pieredzes apmaiņas brauciens
uz LNB par novadpētniecības
materiālu digitalizāciju

LNB

13.06.2013.

Gunta Grundmane

Kurzemes bibliotekāru
vasaras novadpētniecības
konference „Kurzemes
mantojums” Ventspilī
Iniciatīvas „Stāstu
bibliotēkas” Vasaras skola

Ventspils
bibliotēka

17.-18.jūlijs

Gunta Grundmane
Inita Fogele
Hedviga Šteinberga

UNESCO
Latvijas
Nacionālā
komisija

21.08.2013.- Inga Brūvere
23.08.2013.

Bibliotēku novadpētniecības
konference Balvos „Lokālās
kultūras vērtības nacionālās
identitātes stiprināšanai”
Starptautiskā Mākslas
Biennāle Stambulā

Balvu centrālā
bibliotēka un
LNB

18.-19.sept.

Informatīva tikšanās par
gatavošanos „Ziemeļvalstu
Bibliotēku nedēļai”

Ziemeļu
Ministru
Padome

04.10.2013.

Gita Reboka

Profesionālās pilnveides kursi
„Pasākums bērniem vai
pasākums sev?”

LNB Mācību
centrs

18.10.2013.

Inga Brūvere

Seminārs krājuma
komplektēšanas speciālistiem

LNB

23.10.2013.

Raima Preisa

Mācību seminārs Latvijas
LNB
publisko bibliotēku Reģionālo
mācību centru vadītājiem un
reģionu galveno bibliotēku

25.10.2013.

Sanita Tilgale

Gunta Grundmane

18.09.2013.- Ieva Vītola23.09.2013. Lindkvista

6

2 dienas

2 dienas

metodiķiem „Bibliotēkas
interešu pārstāvniecība:
ilgtspēja un iespējas”
BIS ALISE sistēmas
administratoru kursi (25.10.)
BIS ALISE komplektēšanas
kursi

Tieto Latvia

„Tieto Latvija” 13.11.2013.

Māra Stepiņa

Seminārs „Lasīšanas
veicināšana pirmsskolas
vecumā. Programma
„Grāmatu starts”

LNB Atbalsta
biedrība

27.11.2013.

Inga Brūvere

Kurzemes bibliotekāru
konference „Stipras
bibliotēkas – stabila
sabiedrība”

Liepājas
centrālā
zinātniskā
bibliotēka

29.11.2013

Laima Ostele

Seminārs reģionu galveno
bibliotēku metodiķiem

LNB

04.12.2013.

Sanita Tilgale

Iniciatīvas „Stāstu
bibliotēkas” tīkla plānošanas
semināru

UNESCO
Latvijas
Nacionālā
komisija

05.12.2013.

Inga Brūvere

25.oktobris

Gunta Grundmane

Sanita Tilgale
Inga Brūvere
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5. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Pašvaldības finansējuma apjoms, salīdzinot ar 2012.gadu ir palielinājies par 15311 latiem,
jeb 7,2% (12.tabula) un ir pietiekams bibliotēkas uzturēšanai un attīstībai.
Finansējums Kuldīgas Galvenās bibliotēkā(latos, veselos skaitļos):
Ieņēmumi (LVL)

(LVL) 2011

(LVL) 2012

(LVL) 2013

Atlikums pārskata perioda
sākumā
Pašvaldību līdzekļi (LVL)

2698

1382

4982

167 954

198 419

213 730

Maksas pakalpojumi

1400

2490

2363

3436

1885

VKKF
Izdevumi:

170 670

200 845

218 801

Algām

90 340

103 114

108 383

Darba devēja sociālais
nodoklis
Grāmatu iegādei

21 937

26 076

31 517

5333

8221

11257

Preses abonēšanai

2223

2332

2310

Elektronisko un citu
izdevumu iegādei
Pakalpojumu apmaksa

296

360

591

18 094

36 935

42 524

Informācijas tehnoloģijām

2829

1783

1662

Pārējie izdevumi

10 853

17 210

15 011

Kapitālie izdevumi

18 765

4528

5302

Atlikums pārskata perioda
beigās

1382

4982

4403

6. KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM.
PUBLICITĀTE
Bibliotēkai ir regulāra sadarbība ar vietējo laikrakstu Kurzemnieks. Katru mēnesi uz
laikrakstu tiek sūtīts plāns par pasākumiem un izstādēm Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadu
bibliotēkās, kā arī sūtītas preses relīzes un informācija par plānotajām aktivitātēm. Laikraksta
žurnālisti aktīvi seko līdzi informācijai, piedaloties dažādos pasākumos un atspoguļojot tos
laikrakstā.
Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri. Pārrobežu sadarbība.
Bibliotēkai ir izveidojusies teicama sadarbība ar Kuldīgas pilsētas un arī novada skolām,
pirmsskolas izglītības iestādēm un Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju profesionālo vidusskolu.
Jaunu mācību uzsākot, klases ierodas bibliotēkā, lai iepazītos ar informācijas meklēšanas iespējām
bibliotēkā, notiek tikšanās ar autoriem. Arī skolotāji – metodisko apvienību biedri, vasaras beigās
ierodas bibliotēkā, lai uzzinātu, ko jaunajā gādā tā piedāvās skolēniem un skolotājiem.
Šogad visaktīvākās ir bijušas Kuldīgas Centra vidusskola, Kuldīgas 2. vidusskola un
Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju profesionālā vidusskola. Šo skolu klasēm ir notikušas
bibliotekārās stundas par informācijas meklēšanu (elektroniskais katalogs, periodika.lv, Zudusī
Latvija, analītikas datu bāze, biblio.kuldiga.lv, informācija par bibliotēku sociālajos tīklos,
prezentēta jaunā datu bāze Britannica Library edition un meklēšanas un izguves iespējas tajā, kā
arī novembra beigās bibliotēkā notika latviešu valodas un literatūras stunda Kuldīgas Centra
vidusskolai, kurā bibliotēkas speciālisti stāstīja un prezentēja Kultūras projekta „Latviešu
oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās" ietvaros saņemtās grāmatas.
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas skolēni ar muzikāliem priekšnesumiem priecē
dažādus Kuldīgas Galvenās bibliotēkas organizētos pasākumus. Jau otro gadu Kuldīgas Mākslas
namā notiek bibliotēkas un E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas sadarbības projekts – Muzikālās
trešdienas, kuras veido skolotāja Stella Pavloviča un piedalās skolas esošie un arī bijušie audzēkņi
– mūziķi.
Novadpētniecības jomā notiek sadarbība ar Kuldīgas novada muzeju. 2013. gadā
projektu konkursa „Par Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu organizēšanu” ietvaros
sadarbībā ar muzeju tapusi virtuālā izstāde par Tautas Frontes Kuldīgas nodaļu http://tautasfronte.kuldiga.lv/.
Kuldīgas Kultūras Centrs katru gadu aicina bibliotēku piedalīties lielākajos pilsētas
mēroga pasākumos: Lido zivis un Kuldīgas Pilsētas svētki. Kultūras centra zāle tika izmantota arī
kā Bērnu Žūrijas noslēguma pasākuma norises vieta.
LNB Mācību centrs – bibliotēkas darbinieki apmeklē šī centru organizētās mācības;
SIA TietoLatvia – BIS ALISE uzturēšana un apmācības

Kuldīgas novada dome –finansē un nodrošina bibliotēkas darbību. Sniedz atbalstu dažādu
pasākumu organizēšanā. Informācija par norisēm bibliotēkā tiek ievietota Kuldīgas novada domes
informatīvajā izdevumā Kuldīgas Novada Vēstis un tīmekļa vietnē kuldiga.lv.
Laikraksta Viduskurzemei Kurzemnieks žurnālisti informē sabiedrību par bibliotēkā
notiekošajām aktivitātēm. Numura redaktore Mārīte Milzere nereti piedalās bibliotēkas
organizētajās tikšanās ar rakstniekiem, vadot tās.
Bibliotēkai ir izveidojusies sadarbība ar Birute Baltrušaitytė bibliotēku Tauragē
Lietuvā. 24. maijā bibliotēkas delegācija devās braucienā uz turieni, lai iepazītos ar kolēģu darbu,
pastāstītu un iepazīstinātu ar sevi un veidotu pamatus turpmākai ciešākai sadarbībai. Kolēģi
iepazīstināja ar savu bibliotēku, leļļu teātri „Runcis zābakos”, savukārt Kuldīgas bibliotēkas Bērnu
Literatūras centrs novadīja nodarbību Taurages bērniem.
2013. gada 7. novembrī Kuldīgas Galvenā bibliotēka noslēdza līgumu ar Valsts izglītības
attīstības aģentūru (VIAA), kļūstot par tās reģionālo partneri. Sadarbības līgums tika noslēgts uz
trīs gadiem. Bibliotēkā izvietots informatīvais stends un tiks sniegtas konsultācijas, lai dotu iespēju
vietējai sabiedrībai uzzināt par mācību, prakses, profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas
iespējām ārpus Latvijas.
Bibliotēkā ikvienam iedzīvotājam ir iespēja uzzināt un iepazīties ar VIAA darbību un
iespējām, ko sniedz Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programma, dažādas starpvalstu
sadarbības programmas, informatīvie tīkli un ES struktūrfondi.

7. 2014.GADA PRIORITĀTES:













Izstrādāt krājuma komplektēšanas politiku 2014.-2016.gadm;
Izstrādāt bibliotēkas klientu apkalpošanas standartu;
Iepazīstināt lietotājus ar jaunajām mobilajām tehnoloģijām – planšetdatoriem un elasītājiem;
Ieviest jaunu pakalpojumu – grāmatu piegāde mājās;
Piedalīties Latvijas Nacionālās komisijas (UNESCO LNK) projektā „Baltijas ceļa
stāsti”;
Ar dažādām metodēm (konference, konkursi, tikšanās ar autoriem) popularizēt latviešu
oriģinālliteratūru;
Sagatavot jauno grāmatu video apskatus;
Sarīkot Kurzemes reģiona novadpētniecības konferenci;
Sagatavot akreditācijai 12 pagasta bibliotēkas;
Organizēt konkursu pagastu bibliotēkām par novadpētniecības darbu;
Iesaistīties LNB Atbalsta biedrības projektā “Grāmatu starts” – pirmā tikšanās ar
bibliotēku;
Turpināt aktīvi darboties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”

