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Splitas pilsētas bibliotēka nosaukta Marka Maruliča (1450-1524) vārdā. 
Modernā ēka sākotnēji celta citam nolūkam, bet pēc pilsētas kultūras 

darbinieku, skolotāju, mākslinieku ierosmes piešķirta bibliotēkai



Grāmatu atdošanai ārpus bibliotēkas









Grāmatu atbalsta daleņus var stingri nofiksēt plauktā vajadzīgajā vietā 



Lasītāju darbu un bērnu pasākumu darinājumu izstādes



Grāmatas tiek popularizētas arī šādi



Jauniešu abonementa vadītāja: Kur teikts, ka bibliotēkā nevar sēdēt tā?



Tematu un nodaļu informatīvie uzraksti visur tiek izvietoti pie katra plaukta, ne 
tikai pie pirmā



Saprotam?





Lasīšanas veicināšana bērniem un jauniešiem







Pašapkalpošanās ierīce izsniegšanas un saņemšanas noformēšanai



Multimediju nodaļā strādā sava darba entuziasts





Novadpētniecības krājums novietots atsevišķā telpā, nestandarta formāta vienības, 
mapes u.c. glabājas skapīšos



Vitrīnās izvietoti vērtīgākie eksponāti



Viens no unikālākajiem ir 9.gs. rokraksts uz pergamenta 



E-grāmatu lasītājs tiek piedāvāts izmantošanai bibliotēkā





Lasītāja karte



Lasītājus iepriecina UDK shēma pie sienas...



... un floristikas darbiņi



Splitas pilsētas bibliotēka 
http://gkmm.hr/o_knjiznici.htm

http://gkmm.hr/o_knjiznici.htm


Štīrijas federālās zemes 
bibliotēka Grācā 

(Austrija)



Ieeja bibliotēka – ar eskalatoru pazemē





Vecie katalogi – goda vietā izsniegšanas/saņemšanas/informācijas punktā



Modernas apgaismes ierīces, lasītājiem ne visai patīkot



Laikrakstu kopijas mikrofilmās. Atkarībā no izdošanas gada, pieejamas arī 
tradicionālajā un digitālajā formā



Interesanta ideja – pie sienas senā laikraksta numura kopija,
kurā publicēts raksts par bibliotēkas dibināšanu



Dažādas ierīces grāmatu attīrīšanai restaurācijas nodaļā





Novadpētniecības materiāli krātuvē – sīkiespieddarbi, afišas, plakāti utt.





Kāpņu telpas sienas ar citātiem





Iedvesmojošas tēzes darba telpā:
Es mīlu šo darbu 
Es cienu savu šefu
Esmu apmierināts ar savu algu
Es meloju bez sarkšanas



Ar humoru par to, kāpēc Austrijā nepieciešams strādāt



Bibliotēkas izstāžu zālē



Pašapkalpošanās iekārta izraudzīto tekstu digitalizēšanai



Klusās lasītavas, vietu uz laiku var abonēt



Žurnālu skapīši atveramajos plauktos. Izdevuma vāks uzlīmēts uz durtiņām



Bērnu un jauniešu bibliotēka







Bērnu rīcībā arī dīvāniņi, kuros var atlaisties un pagulēt



Par Austrijas bibliotēkām 
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=27668&type=0

Štīrijas federālās zemes bibliotēka: 
http://www.landesbibliothek.steiermark.at/cms/beitrag/11550123
/68699268
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