
Daugavpils pilsētas BJC “Jaunība” 

bibliotēkas 2018. /2019. mācību gada atskaite 

 
Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” ir izglītojoša iestāde, kuru apmeklē 

apmēram 3000 Daugavpils pilsētas jaunieši un bērni.  Šiem bērniem BJC „Jaunība” ir 

vieta, kur viņi interešu izglītības pulciņos apgūst dažādas prasmes un iemaņas, kur 

visiem ir iespēja kontaktēties ar citiem vienaudžiem. lai paplašinātu savu redzes loku 

un labāk sagatavoties nodarbībām. BJC „Jaunība” audzēkņiem ir pieejama bibliotēka, 

kur ir speciālā literatūra, metodiskā un daiļliteratūra. Ir pieejams internets un ir iespēja 

nokopēt vajadzīgo materiālu. BJC „Jaunība ir metodiskais centrs izglītības iestādēm 

audzināšanas darba jomā, tāpēc te ir atrodama arī metodiskā literatūra domāta klases 

audzinātājiem, direktoru vietniekiem audzināšanas darba jomā un interešu izglītības 

skolotājiem. 

 Tika nodrošināti visiem bibliotēkas apmeklētājiem literatūras un informācijas 

saņemšanu, sniedzot bezmaksas informatīvos un bibliotekāros pakalpojums; 

 Sniegta palīdzība skolniekiem pilnveidoties garīgi un attīstīties intelektuāli. 

 Sniegta  skolniekiem un pedagogiem bibliogrāfiskos un informatīvos 

pakalpojumus. 

 Tika  realizēta līdzdalība skolas izglītības, audzināšanas un interešu izglītības 

programmās.  

I.   Darbs ar krājumu 

Bibliotēkā  informatīva sistēma - LIIS un LidaBook. Bibliotēkas krājumā 

atrodas: 6599 grāmatu eksemplāri, 26 grāmatu eksemplāri ziedojumi -  KOPĀ: 6625 

eksemplāru. Inventarizācija  tika veikta no 2014.gada 12.decembra līdz 2015. gada 

23. martam. BJC “Jaunība” bibliotēka ir tikai MK noteikumi 

(Nacionāla bibliotēku krājuma noteikumi). 

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā BLB 0156 (11.11.2003); 

Bibliotēkas pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar bibliotēkas nolikumu un darba laiku. 

Bibliotēkas darba laiks ir atbilstošs lasītāju interesēm. Ir dienas, kad bibliotēka atvērta 

pēcpusdienā- otrdiena un ceturtdiena.    

Bibliotēkas lietotāji ir skolēni līdz 18 gadiem    –  110, skolotāji un citi lasītāji – 230, 

kopā – 340; 

 

II.  Darbs ar lasītājiem  

            Bibliotēka piedāvā tematiskās izstādes, iespēju sagatavot kādu mājas darbu, 

sagatavoties pasākumam vai semināram. Bieži bērni nāk uz bibliotēku, gaidot savas 

nodarbības. Tad viņi lasa kādus žurnālus, pilda mājas uzdevumus, izmanto datoru, utt. 

Jaunieguvumu apstrādi veic uz vietas bibliotēkā tūlīt pēc saņemšanas. Ar jaunām 

grāmatām lietotāji var iepazīties izstādē „Jaunas grāmatas”.  

Bibliotēkas izmantošanas pēdējo divu gadu dinamika: 

Gads 2017.- 2018. m.g. 2018.- 2019. m.g. 

Lasītāju skaits 340 340 

 

Es nevaru pateikt, ka lasītāju skaits ir  pieaudzis, daži bērni pārstāja apmeklēt 

bibliotēku, daudz jaunu lasītāju pierakstījās.  

Gads 2017.- 2018. m.g. 2018 .- 2019. m.g. 

Apmeklējumu  sk. 1590 1600 

 

Gads 2017.- 2018. m.g. 2018.- 2019. m.g. 

Izsniegumu skaits 5320 5240 



 

Kā mēs varam redzēt samazinājās grāmatu izsniegumu skaits. Un es redzu 

divus iemeslus: pirmkārt, finansējuma trūkuma dēļ bibliotēkas krājums gandrīz 

nepaplašinājās ar jaunu bērnu daiļliteratūru, otrkārt, bērni biežāk un biežāk sāka 

apmeklēt bibliotēku nevis pēc grāmatām, bet priekš interneta. Internētā bērni meklē 

nepieciešamo informāciju, kā arī dažiem skolēniem nākas pildīt mājas uzdevumus 

dažādās programmās, jo ne visiem mājās ir datori.  

Visi pakalpojumi  bibliotēkā ir bezmaksas(kopēšanas un datorizdrukas 

lasītajiem. Datoru un interneta izmantošana.). Konsultācijas un apmācības 

bibliotēkas lietotāji saņem individuāli pēc vajadzības, gan tradicionālo, gan 

elektronisko resursu izmantošanā. Lai lasītāji vieglāk varētu orientēties bibliotēkas 

krājumos, meklējot sev nepieciešamo literatūru, ir izgatavotas un bibliotēkā izvietotas 

jaunas informatīvas norādes un plauktu sadales. Ekskursija pa bibliotēku. Bibliotēkai 

nav pašai savas atsevišķas mājas lapas. 

Par to kāda bijusi fonda kustība pēdējo divu gadu liecina tabula. 

Krājuma 

apjoms 

2017.- 2018. m.g. 2018 .- 2019. m.g. 

Grāmatas 3180 3010 

Seriālizdevumi 2120 2220 

 

Bibliotēka 2018./2019. gadā abonēja 6 žurnālus un 2 avīzes. 

 

III. Literatūras un mākslas popularizēšana 

 

         Bibliotēkā tika rīkoti šādi pasākumi: ekskursijas , skolotāju sanāksmes un 

metod. semināru uzstāšanās. 

2018. gada 18.novembrī Latvijas Republika nosvinēja savu simto gadadienu. 

Sakarā ar to šī gada darba programma bija balstīta šo svētku popularizēšanu un 

intereses atklāšanu skolēnu vidū. Mūsu valsts mantojuma apguve ir process, kurā 

jaunieši iekļaujas, sākot ar savas ģimenes un dzimtas vēstures izzināšanu un 

noslēdzot Latvijā esošu starptautiski atzītu materiālu un nemateriālu vērtību 

apzināšanu n saglabāšanu. 

3.1 Bibliotēkā organizēti literatūras unlasīšanas popularizējoši pasākumi 

veltīti Latvijas Republikas un Latgales 100 gadadienai. 

11. -19.18. 

 Spēle “Mana Latvija”; 

 Dzejas un lasīšanas konkurss; 

 Ceļojums pa Latgale;  

         Š.g. novembrī un maijā  pulciņi “Veidošana” ,skolotāja M.Bojarova , 

„Floristika”, skolotaja O, Sverčkauska,  „Mūsdienu ritmi” T.Šušunova, apmeklēja 

BJC “Jaunība” bibliotēku  pasākumā “Mana Latvija” un konkursu “Kas? 

Kur?Kad?” , kurā audzēkņi piedalījās  attīstošās spēlēs un erudīcijas konkursā. 

Spēles mērķis bija – skolēnu patriotisma jūtu attīstīšana, pilsoniskās līdzdalības 

veicināšana, sekmējot cieņu pret Latvijas valsti, tās kultūru un tradīcijām, kā arī 

tautu. Attīstīt sākumskolas interesi un zināšanas par Latviju. Dalībnieki dāvanā 

saņēma grāmatzīmes un saldās dāvanas. Bibliotēka paplašinājās ar jauniem 

bibliotēkas apmeklētājiem. (Skat.pielikuma1.) 

  



3.2 Ekskursijas organizēšana; 

Visa gada garumā 

o BJC “Jaunība”audzēkņiem; 

o Pilsētas izglītības iestadēm ( skolēniem un studentiem) 

o Skolotāju sanāksmes un semināru uzstāšanās; 
 Š.g. notika literatūras un tematiskās izstādes bibliotēkā:   

 

Literatūras izstādes: 

 Rakstniekam Albertam Belam – 80! (1938.g.); 

 Krievu rakstniekam Ivanam Turgeņevam 200 (1818 – 1883); 

 Dzejniekam Ojāram Vācietim – 85! (1933 – 1983);  

 Rakstniekam, Apsīšu Jēkabam – 160! (1858-1929); 

 

Tematiskās izstādes: 

 „Latviešu  tautastērps”; 

  18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas diena ( 100. gadadiena); 
 Latgales 100  gadadiena; 

 „Ziemassvētku dāvana „; 

  „Sv.Valentīna dienas dāvanas” ; 

 “Ŗaibas,raibas oliņas” 

3.4.    Literatūru un lasīšanu pasākumi: 

03.03   Vispasaules rakstnieku diena; 

02.04  Starptautiskā bērnu grāmatu diena; 

 

  Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kursi, semināri, pieredzes apmaiņa): 

 

1. Latgales reģionālais seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības 

elektroniskā platforma un tās piedāvātās iespējas”, Daugavpils, 2018.g. 12.09 

(6 akadēmiskās stundas) 

2. ”Bibliotēku resursi Latvijas valsts simtgadei”, Daugavpils, 2019.g.10.04., 

       ( 2 akadēmiskās stundas) 

 

 

 

2019 .gada 7.jūnijā 

 

 

   

 Daugavpils BJC "Jaunība" bibliotekāre:                            Tatjana Smirnova   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums 1 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


