JELGAVAS BĒRNU BIBLIOTĒKAS ,,ZINĪTIS”
2017. GADA DARBA PĀRSKATS
1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Jelgavas bērnu bibliotēka „Zinītis” ir Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiāle – specializēta bērnu
publiskā bibliotēka, kas apkalpo Jelgavas pilsētas un citu novadu iedzīvotājus, nodrošinot piekļuvi
iespieddarbiem dažādās valodās, datortehnikai un bibliotekāru pakalpojumiem. Bibliotēkā regulāri
notiek tematiski lasīšanas vecināšanas pasākumi dažāda vecuma bērniem, jauniešiem un ģimenēm.
Bibliotēkas prioritātes pārskata periodā:


jauniešu piesaiste bibliotēkai, izmantojot sociālā tīkla Facebook.com iespējas;



pirmsskolas vecuma bērnu un ģimeņu piesaiste bibliotēkai, piedaloties lasīšanas
veicināšanas programmā „Grāmatu starts”;



jaunas sadarbības veicināšana ar pirmsskolas izglītības iestādēm Jelgavā un mācību
iestādēm novadā;



Latvijā ražotu galda spēļu iegāde un popularizēšana;



„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas2017” noslēguma pasākuma organizēšana Jelgavā.

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

2. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas
apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
t.sk. Sociālo tīklu
apmeklējums (skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie
izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz.
skaita apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

2015
2945
1860

2016
3193
2120

2017
3344
2116

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+2% ; +1%
+1%; -0.04%

21694

29561

28133

-16%; -14%

12948
39755

15068
32375

+3%; -8%
+179%; +134%

39755

32375

14227
45796
45796

39643
28403

40900
32209

42737
33647

- 30%; +18%
+20%; +14%

9894

7581

7949

-51%; +3%

17213

19473

20339

+11%; +8%

0.04%

0.05%

0.05 %

61 623

61304

+179%; +134%

61183
(uz 01.07.2017)

Tabulā “Bibliotēkas pamatrādītāji” redzams, ka ar katru gadu palielinās reģistrēto lietotāju
skaits un izsniegums kas panākts ar regulāru tematisko pasākumu un ekskursiju organizēšanu bibliotēkā.
2017.gadā bibliotēkas lietotāju skaits apkalpes zonā procentuāli nav mainījies; iedzīvotāju
skaits pilsētā samazinās, bet lasītāju skaits bibliotēkā – palielinās. Palielinājies ir arī periodisko izdevumu
izsniegums, jo tie tiek izsniegti uz mājām un šo iespēju lasītāji izmanto, bet lasīšanai uz vietas vien trīs
pēdējie mēneša izdevumi.
Sociālo tīklu apmeklējums ir ievērojami palielinājies, jo 2017.gadā Facebook vietnē tika izveidota
bibliotēkas lapa, kas šobrīd ir populārāka par Draugiem.lv bibliotēkas lapu.


Lasītāju kategorijas (lielākās grupas):

Pirmsskolas vecuma bērni – 78; Skolēni - 2072; Studenti - 90; Skolotāji – 78; Strādājošie – 516;
Nestrādājošie – 204; Pensionāri - 113.

Lasītāju kategorijas
6% 4% 3%

Studenti 3%

16%
2%
3%

Pirmsskolas
vecuma bērni 3%
Skolēni 66%

66%

Skolotāji 2%
Strādājošie 16%
Nestrādājošie 6%
Pensionāri 4%

Diagramma Nr. 1

Diagrammā Nr.1 redzams, ka lielākā daļa bibliotēkas lasītāju ir skolēni, kas bibliotēku apmeklē
pēc skolas nodarbībām, brīvlaikos, lai pavadītu laiku kopā ar draugiem, mācītos, izmantotu internetu un
izvēlētos iespieddarbus lasīšanai. Otra lielākā kategorija ir strādājošie cilvēki, kas pamatā bibliotēkā
izmanto datortehnikas iespējas (drukāšana, skenēšana, kopēšana) un iespieddarbus līdziņemšanai. Liela
daļa no viņiem ir bērnu vecāki vai vecvecāki, kas pavada bērnu uz bibliotēku.



Informācijas pakalpojumi

Bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem tiek piedāvātas JPB abonētās datubāzes, LNB Digitālā
bibliotēka.
Bibliotēkā ir 11 datori, no kuriem 6 ir lasītāju rīcībā. Datortehnikas stāvoklis ir apmierinošs.
Lasītājiem bibliotēka piedāvā bezmaksas interneta piekļuvi kā stacionārajos datoros, tā bezvadu
internetu, konsultācijas datoru lietošanā un informācijas meklēšanā datu bāzēs.
Bibliotēkai ir sava e-pasta adrese: zinitis@biblioteka.jelgava.lv, uz kuru lasītāji var sūtīt sev
interesējošos jautājumus un pagarināt iespieddarbu lietošanas termiņu.
Bibliotēkas aktualitātes tiek publicētas sociālajos tīklos www.draugiem.lv oficiālajā lapā
(draugiem.lv/zinitis), Facebook.com (facebook.com/jelgavasbernubiblioteka/) un
www.berniemunjauniesiem.mozello.lv.



Citi bibliotēkas sniegtie pakalpojumi

Bibliotēkas lasītājiem ir pieejami arī maksas pakalpojumi: kopēšana, skenēšana, datorizdrukas,
lasītāja kartes dublikāta izgatavošana, tematiska bibliogrāfiska saraksta sagatavošana, tālruņa
izmantošana, tematiska pieprasījuma izpilde un telpu noma.
Grāmatas un citi iespieddarbi bibliotēkas abos abonementos lasītājiem tiek izsniegti lasīšanai
mājās, bet lasītavā esošie preses izdevumi un grāmatas - darbam uz vietas.



Bibliotēkas pakalpojumu izmantošana:
2017. gadā bibliotēka lasītājiem bija atvērta 277 dienas;

vidējais apmeklējums dienā bibliotēkā
vidējais apmeklējums dienā bibliotēkā
(bērni līdz 18 gadu vecumam)

vidējais izsniegums dienā

101
51
154 eksemplāri

vidējais izsniegums dienā

73 eksemplāri

(bērniem līdz 18 gadu vecumam )

vidējais izsniegums dienā lasītavā
lasītāju skaits uz vienu bibliotekāro darbinieku
izsniegums uz vienu bibliotekāro darbinieku
izsniegumu skaits uz vienu lasītāju
krājuma apgrozība

29 eksemplāri
836 lasītāji
10684 eksemplāri
12.7 eksemplāri
1.7

3. Krājums
Jelgavas bērnu bibliotēkas galvenais bibliotēkas pakalpojums ir grāmatu, periodisko
izdevumu un augstvērtīgu elektronisko resursu (audiovizuāli materiāli, klausāmgrāmatas,
datubāzes) komplektēšana un pieejamības nodrošināšana ikvienam bibliotēkas lietotājam. Bērnu
bibliotēka ir publiska bibliotēka, kuru apmeklē ģimenes ar bērniem, tāpēc tiek komplektēts universāls
krājums, kas aptver dažādas zinātņu nozares un daiļliteratūru arī pieaugušajiem. Lielākā daļa krājuma ir
bērnu literatūra atbilstoši lasītāju sastāvam un interesēm. 2017.gadā krājums papildināts ar dažādām
Latvijā ražotām galda un sarunu spēlēm.
Jelgavas bērnu bibliotēkas krājumu komplektē Jelgavas pilsētas bibliotēkas Komplektēšanas un
apstrādes nodaļa.

Tabula “Krājuma rādītāji”
2015
Jaunieguvumi kopā
t.sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2016
1728
22875
207
504
395
26853
1.05
2.7

2017
1518
21733
272
484
2913
25458
1.26
2.2

1885
1429
263
560
2489
24854
1.61
2.2

2017.gadā 67.9% no kopējā bibliotēkas grāmatu krājuma veido bērnu grāmatas, kas ir atbilstoši
lasītāju sastāvam. Savukārt no krājuma izslēgti 10% nolietotie un mazpieprasītie izdevumi, bet
jaunieguvumi veido 7.5% no kopējā krājuma.
Pārskata periodā ir palielinājies jaunieguvumu skaits bibliotēkā, tostarp arī jaunās bērnu
grāmatas.
Viss Jelgavas bērnu bibliotēkas krājums pilnībā ir rekataloģizēts un atspoguļots Jelgavas
reģiona elektroniskajā kopkatalogā. Pārskata periodā krājuma inventarizācija nav veikta.
Tiek turpināts darbs pie daiļliteratūras krājuma tematiskās klasifikācijas, grāmatas atzīmējot ar
īpašām uzlīmēm, lai lasītājiem būtu

vieglāk atrast nepieciešamo vai viņus interesējošo literatūru:

detektīvus/kriminālromānus, šausmu stāstus, fantastiku/fantāziju, jauniešu daiļliteratūru, vēsturiskie
romāni, biogrāfiskie romāni, piedzīvojumus/ceļojumus un latviešu autoru lugas.
Tāpat tiek atzīmētas Starptautiskās Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvas laureātu
grāmatas un „Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijas” laureātu grāmatas, uz kurām tiek uzlīmētas uzlīmes
ar vecuma grupā iegūto vietu attiecīgajā gadā. Šīs grāmatas tiek popularizētas arī bibliotēkas mājas lapā:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/filiales/bernu-zurijas-laureati-2015/.
Bērniem

izveidotajā

mājas

lapā

http://berniemunjauniesiem.mozello.lv/sakums/atrodi-pats/

izveidots tematisks bibliotēkas krājuma katalogs „Atrodi pats”, kurā vajadzīgo iespieddarbu
iespējams izvēlēties tematiski.
Bibliotēkas lasītāju ieteikumi un pieprasījumi tiek ņemti vērā komplektējot grāmatu jaunumus,
pieprasītus izdevumus, kā arī preses izdevumu abonēšanas procesā.

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem


Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji

Bibliotēkas mērķgrupa ir ģimenes ar bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem. Skolēni ir lielākā
bibliotēkas apmeklētāju grupa (66% no kopējā lasītāju skaita), kas bibliotēku izmanto mācībām un tajā
pavada savu brīvo laiku, spēlējot datorspēles, galda spēles, pildot mājasdarbus, lasot žurnālus un
grāmatas.
Diemžēl, reģistrēto pirmsskolas vecuma bērnu skaits ir mazs (3% no kopējā lasītāju skaita), bet
salīdzinot ar pērno gadu, tas ir palielinājis. Reģistrēto pirmsskolas vecuma bērnu skaits pieaudzis, jo
2017.gadā bibliotēkā tika realizēta LNB programma „Grāmatu starts”.

Tabula “Darba ar bērniem un jauniešiem pamatrādītāji”
Rādītājs
2015
2016
2017
Dinamika(+/-)
Lasītāju skaits – bērni līdz 18 g.
1860
2120
2116
+144; -4
Apmeklējums – bērni līdz 18 g.
12948
15068 14227 +353; -841
Izsniegums – bērni līdz 18 g.
17213
19473 20339 +1101; +866
Bibliotekārais aptvērums – bērni līdz 18 g.
26%
23%
- 3%
Piezīme. Bibliotekārais aptvērums – bērni līdz 18 g. ir atbilstošajā administratīvā teritorijā dzīvojošo bērnu līdz 18
g. (9122) skaita un lasītāju skaita procentuālā attiecība.

Tabulā “Darba ar bērniem un jauniešiem pamatrādītāji” redzams, ka salīdzinot ar pērno gadu
mazliet ir samazinājies reģistrēto bērnu skaits, bet palielinājies izsniegums bērniem un jauniešiem.
Statistika rāda, ka bērni uz bibliotēku atnāk retāk, bet vairāk lasa grāmatas un periodiskos izdevumus.
Bibliotekārais aptvērums 2017.gadā ir samazinājies par 3%.

Diagramma Nr. 3

Diagramma Nr. 4

Pēc diagrammu Nr.3 un Nr.4 datiem redzams, ka 2017.gadā bibliotēkā visnoslogotākie bijuši
vasaras mēneši. Tas izskaidrojams ar skolēnu vajadzību pēc vasarā ieteicamās literatūras, kad vasaras

mēnešos izsniegums bērniem līdz 18 gadiem ir lielāks. Savukārt mēnešu ietvaros gada garumā
izsniegums bērniem un jauniešiem veido pusi no kopējā mēneša izsnieguma, jo bibliotēku apmeklē arī
bērnu vecāki, vecvecāki, kā arī citi pieaugušie.

Izsniegums dažādās valodās
11%

1%
Latviešu
valodā
Krievu valodā

88%

Angļu valodā

Diagramma Nr. 5

Analizējot krājuma izsniegumu pēc valodām, redzams, ka 88% no izsniegtajiem iespieddarbiem ir
bijuši latviešu valodā, 11% - krievu valodā, bet 1% - angļu valodā.


o

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes:

„Čaklāko lasītāju godināšanas pasākums” notika 2017.gada janvārī, kad bibliotēkas lasītavā
svinīgā gaisotnē tika sveikti čaklākie lasītāji. Koncertu sniedza Jelgavas Mūzikas vidusskolas
audzēkņi, kas spēlēja akordeonu, lasīja dzeju un dziedāja. (http://ejuz.lv/i4s)

o Kopš 2001.gada bibliotēka piedalās LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija”. 2017.gadā pilsētas mērogā tika rīkots „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas
2016” noslēguma pasākums „Grāmatmīļu salidojums” Jelgavas kultūras namā. Šis bija pirmais
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” noslēguma pasākums Jelgavas reģionā, kuru apmeklēja visu
Jelgavas reģiona skolu un publisko bibliotēku „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” eksperti, kas
bija aizpildījuši novērtējuma anketas. Pasākums vienoja dažāda vecuma bērnus un jauniešus ar
dažādām interesēm, bet vienotu mērķi – noteikt labākās bērnu un jauniešu grāmatas. Lasīšanas
svētku noslēguma pasākums tika veidots ar mērķi izcelt lasošus, rakstošus, zinātkārus un radošus
bērnus.

Bet pēc šī pasākuma bija jūtama pastiprināta interese par

lasīšanas veicināšanas

programmu un iepriekšējo gadu grāmatu laureātiem. Dzirdējām ļoti daudz pozitīvu atsauksmju no
apmeklētāju puses par radošu pieeju lasīšanas popularizēšanā. Šī pasākuma realizēšanā liela loma
bija dažādu sadarbības partneru kopīgam darbam. Bērnu žūrijas ekspertu noslēguma pasākums
"Grāmatmīļu salidojums" realizēts ar Jelgavas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas
piešķirto finansējumu. Pasākumu atklāja Jelgavas Mūzikas vidusskolas un Jelgavas 4.vidusskolas
mūzikas klašu audzēkņi ar koncertu.

„Grāmatmīļu salidojums” tika organizēts kā teatrāls uzvedums, kurā grāmatu feja sastop bērnus
un atklāj noslēpumu, ka starp grāmatmīļiem spēj uzburt Lasāmkoku, kura ziedos parādās visas
labākās un bērniem vislabāk patikušās grāmatas. Pasākuma laikā feja kopā ar bērniem pildīja
dažādus uzdevumus un radīja Lasāmkoku ar iepriekšējo gadu „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas”
labākajām grāmatām koka ziedlapiņās. Pasākuma noslēgumā bērni uzbūra uz skatuves īstu burvju
mākslinieku Danti Pecolli, kas priecēja bērnus un jauniešus ar saviem burvju trikiem.
(http://ejuz.lv/hxq ; http://ejuz.lv/hz3)
Šis pasākums tika izvirzīts nominācijai “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017” LBB.
o Tematiskās ekskursijas bibliotēkā
Tematisko ekskursiju piedāvājums ir publicēts Jelgavas pilsētas bibliotēkas mājas lapā:
www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/pakalpojumi/apmacibas-ekskursijas un to lieto
pedagogi, lai pieteiktu bērnu grupas ekskursijām. Ļoti bieži pedagogi lūdz sagatavot kādu tēmu,
kas nav piedāvātajā sarakstā un iespēju robežās to mēs arī izdarām. Dažas no 2017.gada
pieprasītākajām tēmām:
 Populārākā pirmsskolas vecuma bērniem ir tēma „Rotaļgrāmatas” - tiek apskatītas
interesantākās bērnu grāmatas – telpiskas, pop-up, skanošas, ar lodziņiem utt..
 Teātris – bērni tika iepazīstināti ar teātri un uzzināja kā tas izveidojās. Pēc grāmatas
lasījuma bērniem iespēja izspēlēt teātri par grāmatas notikumiem.
 Latvijas Nacionālie dārgumi – skolas, kas piedalījās Latvijas Nacionālo dārgumu
medībās, apmeklēja bibliotēku, lai par Nacionālajām vērtībām uzzinātu no grāmatām.
(http://ejuz.lv/i00)
 Putni – izmantojot enciklopēdiju un interneta resursus, datubāzi Letonika.lv tika aplūkota
tēma

par

putniem.

Ekskursija

pirmsskolas

un

sākumskolas

vecuma

bērniem.

(http://ejuz.lv/hzz)
 Transports- vilcieni. Drošība uz ceļa. - izmantojot P.Timrota grāmatu par vilcieniem
sākumskolas

vecuma

bērni

tika

iepazīstināti

ar

transporta

attīstību.

(http://ejuz.lv/hzy)
 Laba uzvedība – ekskursija pirmsskolas vecuma bērniem, kuras laikā pētījām labas
uzvedības ābeces un lasījām stāstus, kuros varoņi uzvedās gan labi, gan slikti, lai izvērtētu
un salīdzinātu uzvedību.
 Dzejas dienas. Rainis. – bērni tika iepazīstināti ar Raiņa biogrāfiju un dzejas grāmatām.
(http://ejuz.lv/hzw)
 Emocijas – Dusmas. Bibliotēkā viesojās Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolēni ar kuriem
runājām par dusmu savaldīšanu un spēlējām Latvijā ražotu „Dusmu kontroles spēli”.
(http://ejuz.lv/hzv)
 Salas literārajos darbos un enciklopēdijās – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma.

 Radoši darbiņi – ideju grāmatu apskate un radošā darbnīca. (http://ejuz.lv/hzt;
http://ejuz.lv/hzu ;

o Brīvlaika aktivitātes – eksperimentu nedēļa. Skolēnu brīvlaikā, atsaucoties lasītāju vēlmēm
pētījām eksperimentu grāmatas un izmēģinājām interesantākos un realizējamos eksperimentus.
;

(http://ejuz.lv/hxr

http://ejuz.lv/hxs

;

http://ejuz.lv/hxt)

Savukārt rudens brīvlaikā tika organizēts foto konkurss bibliotēkā „Book face”.
(http://ejuz.lv/hy1)
o Lugas „Tuntuļu Jurītis” pirmizrāde bibliotēkā sadarbībā ar Jelgavas Ā.Alunāna teātra
direktoru Arvīdu Matisonu. Sagaidot Lieldienas bibliotēkā rīkojām tikšanos ar Ā.Alunāna teātra
bērnu

studijas

audzēkņiem,

kas

rādīja

fragmentus

no

lugas

„Tuntuļu

Jurītis”.

(http://ejuz.lv/hxu)
o Māmiņdienas pasākums. Bibliotēkas kolektīvs savām lasītājām – māmiņām ar bērniem svētkos
deva iespēju izmēģināt ko jaunu, bibliotēkā organizējot pasākumu „Māmiņas un bērna kopābūšana
caur deju, stāstiem un pasakām”. Pasākumā ģimenēm bija iespēja iepazīt citam citu izmantojot
Tanzpro metodi (praksē pārbaudīta un zinātniski izvērtēta uz deju orientēta programma).
Nodarbību

vadīja

Ilze

Šteinburga

un

Alise

Lūse.

Pasākumam

bija

trīs

daļas:

1. stāsts „Ceļojums uz Ķīnu” un pasaka par Mēnesi, kurš vēlējās tikt nomazgāts;
2. Biodanza daļa (tematiski specifiskas dejas), kurā tiek izdejoti pasakas notikumi;
3. Noslēgums (pārdzīvotā zīmēšana) un ieskats literārajā izstādē „Māmiņa un mazulis”, kurā
apkopotas grāmatas gan no daiļliteratūras, gan nozaru literatūras par bērnu un vecāku attiecībām.
(http://ejuz.lv/hxv ; http://ejuz.lv/hz5; http://ejuz.lv/i04)
Arī šis pasākums tika izvirzīts nominācijai “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017” LBB.
o LNB programmas „Grāmatu starts” „Pūčulēnu skola” 3 nodarbības ģimenēm ar bērniem
līdz 4 gadu vecumam. Pirmajā nodarbībā ģimenes tika iepazīstinātas ar bibliotēku. Pirmā tēma
nodarbību ciklam bija „Pūce” – grāmatas un interneta resursi par pūcēm, priekšālasījums un
radošā darbnīca. Otrajā nodarbībā ar vecākiem tika pārrunāta grāmatu priekšālasīšanas nozīme,
priekšālasījums no grāmatas „Paslēp mani, Kiper!” un iepazīšanās rotaļa „Ir jau visi pūčulēni
sanākuši te!”, bet bērniem tika piedāvāta interesantāko rotaļgrāmatu izstāde. Savukārt noslēguma
nodarbība pagāja svinīgā gaisotnē ar Pūces ierašanos, rotaļām un diplomu pasniegšanu. Bērni
piedalījās arī radošajā nodarbībā „Mana grāmatiņa” un klausījās lasījumu no H.Dokertijas
grāmatas

„Grāmatčiepējs”.

(http://ejuz.lv/hxx

;

http://ejuz.lv/hxy

;

http://ejuz.lv/hxz)

o Uzlīmju dizaina maiņa uz „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” laureātu grāmatām. Šīs
uzlīmes vienmēr piesaistījušas lasītāju interesi grāmatām, bet ar laiku nolietojušās, tādēļ tika
mainīts dizains izmantojot jauno logo.

o „Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās” Jelgavas reģionā tika iesaistītas 9 skolas.
o Helovīna šausmu stāstu vakars, kas tiek rīkots pēc lasītāju pieprasījuma jau otro gadu.
Bibliotēkas telpas tiek izdekorētas atbilstoši tematikai, samazināts apgaismojums un tiek lasīti
bibliotēkā pieejamie šausmu stāsti. (http://ejuz.lv/hy0; http://ejuz.lv/hz6)
o Kamišibai papīra teātra izmantošana Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā (http://ejuz.lv/hy2
; http://ejuz.lv/hy3)

o „Klusie grāmatu stāsti” PII „Ķipari”, kad bibliotēkas pārstāves bērniem lasīja pasaku un gāja
rotaļās. (http://ejuz.lv/hy4)

Reizi ceturksnī vai par gadu dažādiem svētkiem tiek organizētas radošās darbnīcas bērniem,
kurās tiek gatavoti gan dekori, gan apsveikumi, rotaļlietas un dažādi aksesuāri.
(http://ejuz.lv/i01 ; http://ejuz.lv/i02 ; http://ejuz.lv/i03)

5. Publicitāte
Bibliotēkai gadu gaitā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vietējiem reģionālajiem
laikrakstiem ,,Zemgales Ziņas” un ,,Jelgavas Vēstnesis”, kuros tiek publicēta informācija par dažādām
aktivitātēm bibliotēkā.
Par bibliotēkas pakalpojumiem, aktualitātēm un pasākumiem potenciālie un esošie lasītāji var
uzzināt arī bibliotēkas mājas lapā www.jelgavasbiblioteka.lv, sociālajos tīklos www.draugiem.lv/zinitis/
un www.facebook.com/Jelgavasbernubiblioteka/, kā arī www.berniemunjauniesiem.mozello.lv.


Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
o Bibliotēka tiek pārstāvēta pilsētas mēroga pasākumā skolēniem „ZinīBums”, kurā
dalībniekiem piedāvā dažādus ar lasīšanu un literatūru saistītus atjautības uzdevumus.
(http://ejuz.lv/hxw)
o „Klusie grāmatu stāsti” PII „Ķipari”. PII metodiķe uzaicināja bibliotekāres „Kluso
grāmatu stāstu” mēneša ietvaros bērniem lasīt pasaku par ziemu. Tika lasīta M.Valdberga
pasaka „Eglīte biezoknī” un vadītas rotaļas „Rūķu darbi” un „Ko lai ziemā dara?”.
(http://ejuz.lv/hy4)
o Jelgavas bērnu bibliotēkas kolektīvs palīdz organizēt radošās darbnīcas Jelgavas pilsētas
bibliotēkas rīkotajās Ģimenes dienās un Muzeju nakts aktivitātēs, popularizējot un
aicinot apmeklēt arī Jelgavas bērnu bibliotēku, jo šajos pasākumos labprāt piedalās
ģimenes ar bērniem.

6. Sadarbības tīkla raksturojums


Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām

Pateicoties pašvaldības finansējumam skolēniem vasaras mēnešos ir iespēja strādāt pašvaldības
iestādēs un gūt darba pieredzi. 2017.gadā bibliotēkā strādāja 2 Jelgavas skolu audzēkņi, kas veica
dažādus palīgdarbus un administrēja datorlietotāju interneta izmantošanas laiku, veica kopēšanas un
skenēšanas darbus.
Sadarbojoties ar izglītības iestādēm, bibliotēkā tiek organizēti tematiski pasākumi, kurus
apmeklē gan skolu, gan pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Atsaucoties skolu un pirmsskolas
izglītības iestāžu iniciatīvai un atsaucībai bibliotēkā notika 21 ekskursija un 7 radošās darbnīcas,
kuras apmeklēja 613 izglītības iestāžu audzēkņi, 65 pedagogi. Bibliotēku gan tematiskos pasākumos, gan
ekskursijās 2017. gadā apmeklējuši: Jelgavas PII: „Ķipari”, „Zīļuks”, „Pasaciņa” un PPII ,,Punktiņš”,
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, 3.sākumskolas,

4.sākumskolas, 2. Internātpamatskolas,

Penkules pamatskolas, Ozolnieku vidusskolas, Rīgas Pļavnieku un 85.vidusskolas un Svētes
pamatskolas audzēkņi.
Bet sadarbojoties ar Jelgavas Mūzikas vidusskolas un Jelgavas Ā.Alunāna teātra bērnu
studijas audzēkņiem, bibliotēkā tika organizēti dažādi pasākumi lasītājiem.
Turpinām sadarbību ar JPPA Sabiedrības integrācijas pārvaldi, kuras organizētajam
daiļlasītāju konkursam „Riti raiti, valodiņa!” piedāvājam prozas darbus un dzeju no bibliotēkas
krājuma.


Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes

Joprojām bibliotēkā darbojās ESIP, kas atrodas LR Ārlietu ministrijas pakļautībā. Punkta
koordinatore 2 reizes gadā apmeklē LR Ārlietu ministrijas rīkotos seminārus par ES aktuālajām tēmām.
Jau vairākus gadus izveidojusies sadarbība ar Jelgavas aģentūru „Kultūra”, kas organizē
pasākumu „ZinīBums”, kurā ar dažādiem atjautības uzdevumiem bērniem piedalās bibliotēkas kolektīvs.
Sadarbojoties ar LNB Bērnu literatūras centru bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas
programmās, lai popularizētu lasīšanu un literatūru.
Sadarbībā ar VIAA tika organizētas tikšanās ar karjeras konsultanti Anitu Rāceni, kas 12. un 9.
klašu skolēnus iepazīstināja ar „Jauniešu garantiju” – iespēju apgūt profesiju - - 1.15 gadu laikā saņemot
stipendiju. (http://ejuz.lv/i05)
Sadarbojoties ar IK „Kurland Woodcake” vadītāju Baibu Altenu un Jelgavas pilsētas bibliotēkas
kolēģēm, 2017.gada aprīlī tika noorganizēts seminārs bibliotekāriem, kurā tika apskatītas tēmas:
 Galda spēļu izveide. Spēles „Burtošanas čempionāts” prezentācija
 Jaunums Jelgavas bērnu bibliotēkā – spēles „Stāstu stāstiem izstāstīju” metodes
 „Trīs soļi līdz mūsdienīgas bibliotēkas iekārtošanai” – ieskats T.Langenfelda seminārā LNB.

Pielikumi

o 2017.gada čaklākie lasītāji vecumā līdz 18 gadiem
Lasītāja vārds un uzvārds
Daniela Dolgova (2008. dzimšanas gads)
Marta Brakanska (2006. dzimšanas gads)
Paula Cirmane (2007. dzimšanas gads)
Linda Kuksa (2008. dzimšanas gads)
Kristaps Pētersons (2004. dzimšanas gads)
Zane Grīnblate (2013. dzimšanas gads)
Nazars Gamanists (2007. dzimšanas gads)
Kārlis Balodis (2012. dzimšanas gads)
Madara Balode (2010. dzimšanas gads)
Alvīne Jakimova (2013. dzimšanas gads)
Gustavs Šaicāns (2012. dzimšanas gads)

Gadā izlasīto grāmatu skaits
315
271
165
160
141
137
134
120
115
99
99

o „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” laureātu uzlīmes uz grāmatām un tematiskā
klasifikācija

JPB bibliotekāru semināra programma
bērnu bibliotēkā „Zinītis” 2017.gada 28.aprīlī

9:30 – 10:00 Rīta kafija, tēja.

10:00 – 11:00 Galda spēļu izveide. Spēles „Burtošanas čempionāts” (2016.gada Latvijas spēļu gada

balvas ieguvēja)prezentācija.
(IK „Kurland Woodcake” vadītāja Baiba Altena)

11:10 – 12:10 Jaunums Jelgavas bērnu bibliotēkā – spēle „Stāstu stāstiem izstāstīju”.
(B.Jaunzeme, B.Karčevska)

12:20 – 13:40 „Trīs soļi līdz mūsdienīgas bibliotēkas iekārtošanai” – ieskats T.Langenfelda seminārā LNB.
(V.Armanoviča, B.Karčevska)

13:40 – 14:10 Ideju prāta vētra JPB Muzeju nakts aktivitātēm.

Šo dienu izbaudīsim spēlējoties,
uz tikšanos „Zinītī”!



Fotoattēli no bibliotekāru semināra

