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Iepriekšējā perioda izvērtējums 

 

Kopš Jelgavas tehnikuma pārcelšanās uz 

jaunām, laikmetīgi iekārtotām telpām pēc 

renovācijas, interese par bibliotēku ir daudzkārt 

augusi. Ērtā darba vide, krājuma pieejamība, 

personāla atsaucība un zināšanas ir mainījušas 

attieksmi pret kultūru Tehnikumā. Ievērojami audzis 

ir arī krājuma izmantojums, kas skaidrojams ne vien 

ar lasītāju skaita pieaugumu, bet arī ar labiekārtotu 

lasītavu, kur rasta vieta ne tikai atpūtai un lasīšanai, 

bet arī datoriem, kur mācīties un lasīt e-grāmatas. 

Bibliotēkas darbinieces ar atbildību veikušas vērtīgu 

darbu, apdzīvojot un iedzīvinot jauno bibliotēku, 

radot pozitīvu apmeklējuma pieredzi un vēlmi 

atgriezties.  

Bibliotēkā ir izkopta tradīcija regulāri rīkot mākslas izstādes, kurās lasītāji var iepazīties 

ar zināmiem māksliniekiem, kā arī ar krājuma jaunieguvumiem. Tāpat pieejams plašs 

pakalpojumu klāsts, kā periodiskie izdevumi, to arhīvs, uzziņas un konsultācijas, drukāšana, 

iesiešana, iepazīstināšana ar iespēju lasīt e-grāmatas. 

 

Bibliotēkas ieceres 
 

Jaunās Jelgavas tehnikuma bibliotēkas ieceres ir balstītas uz sasniegtā pilnveidošanu 

un jaunu stratēģiju radīšanu, kas balstās piecos pīlāros:  

1) Bibliotēkas krājums digitālajā laikmetā;  

2) Bibliotēka kā izaugsmei un lasītprasmes nostiprināšanai atvērta vide;  

3) Bibliotēkas krājums kā unikāls un neaizvietojams pētniecības resurss;  

4) Kultūras pieredzes radīšana bibliotēkā;  

5) Bibliotēka kā balsts Tehnikuma attīstības virzībai. 

 

 

 



Bibliotēkas uzdevumi darbības pilnveidošanai 
 

Lai pilnveidotu bibliotēkas darbību un radītu arvien jaunas idejas attīstībai, Jelgavas 

tehnikuma bibliotēkā ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 

1) Izvērtēt mācību fonda grāmatu atbilstību jaunajām mācību tendencēm, morālajam 

un fiziskajam nolietojumam; 

2) Radoši meklēt iespēju vēl pieejamāk izvietot grāmatas, tā atbalstot lasītāju 

vajadzību un pieprasījumu; 

3) Veidot sadarbību ar profesionālo priekšmetu ekspertiem, lai nodrošinātu augstu 

krājuma satura kvalitāti; 

4) Veidot sadarbību un veikt krājuma koordinēšanu ar citām profesionālo skolu 

bibliotēkām; 

5) Apzinoties lasīšanas lomu cilvēka intelektuālo spēju, iztēles un valodas attīstībā, 

uzturēt un veicināt rakstpratību un lasīšanas kultūru, īpaši jauniešu vidū; 

6) Turpināt ieviest spēles, kas palīdz atraisīt domāšanu un ceļ lasītprasmi; 

7) Analizēt lasītāju vajadzības, lai precīzāk varētu strādāt ar mērķauditorijām, attīstīt 

krājumu, pakalpojumus un vidi pētniecībai. 

8) Izmantot iespēju piedalīties projektos, lai celtu bibliotekāru kompetenci un gūtu 

materiālu atbalstu grāmatu iegādei; 

9) Aicināt jauno grāmatu autorus uz literārām pēcpusdienām, tā ieinteresējot 

jauniešus lasīt un izprast pasauli patstāvīgi. 
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