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Ocena poprzedniego okresu 

 Od czasu przeniesienia Szkoły Technicznej w 

Jełgavie do nowych, nowoczesnych pomieszczeń 

wykonanej modernizacji, zainteresowanie biblioteką 

wzrosło wielokrotnie. Komfortowe warunki pracy, 

dostępność księgozbioru, szybkość reakcji i wiedza 

pracowników zmieniły nastawienie do kultury w Szkołe 

Technicznej w Jelgavie. Znacznie zwiększyło się także 

wykorzystanie zbiorów, co można wytłumaczyć nie tylko 

wzrostem liczby czytelników, ale także dobrze 

wyposażoną czytelnią, w której znalazło się miejsce nie 

tylko na wypoczynek i bieżące czytanie, ale także na 

komputery do nauki i czytanie e-booków. Pracownicy 

biblioteki wykonali cenną pracę, zagospodarowując 

i ożywiając nową bibliotekę, tworząc pozytywne 

doświadczenie odwiedzin i chęć powtórnego 

odwiedzenia. 

Tradycją biblioteki jest organizowanie regularnych wystaw sztuki, na których czytelnicy 

mogą zapoznać się ze znanymi artystami, a także z nowymi nabytkami księgozbioru. Biblioteka 

oferuje również szeroki wachlarz usług, takich jak wydawanie czasopism, ich archiwizacja, 

referencje i konsultacje, druk, oprawa, możliwość czytania e-booków. 

 

Plany biblioteki na przyszłość 

Nowe zamierzenia Biblioteki Szkoły Technicznej w Jełgavie koncetrują się na poprawie 

dotychczasowych osiągnięć i tworzeniu nowych strategii opartych na pięciu filarach:  

1) Zbiory biblioteczne w erze cyfrowej;  

2) Biblioteka jako środowisko otwarte na rozwój i wzmacnianie umiejętności i intensywności 

czytania;  

3) Zbiory biblioteczne jako unikalny i niezastąpiony zasób badawczy;  

4) Tworzenie doświadczeń kulturalnych w bibliotece;  

5) Biblioteka jako wsparcie dla rozwoju Szkoły Technicznej w Jełgavie. 

 

 



Zadania biblioteki w zakresie poprawy jej funkcjonowania  

W celu poprawy funkcjonowania biblioteki i tworzenia coraz to nowych pomysłów rozwoju, 

bibliotece Szkoły Technicznej w Jelgavie postawiono następujące zadania 

1) Ocena zgodności książek z zasobu naukowego z nowymi tendencjami w nauce, moralnym 

i fizycznym zużyciem; 

2) twórcze dążenie do tego, aby książki były jeszcze bardziej dostępne, a tym samym 

zaspokajały potrzeby i wymagania czytelników; 

3) Nawiązanie współpracy ze specjalistami w zakresie przedmiotów zawodowych w celu 

zapewnienia wysokiej jakości treści zbiorów; 

4) Nawiązanie współpracy i koordynowanie zbiorów z innymi bibliotekami szkół zawodowych; 

5) Uznając istotną rolę czytania w rozwoju zdolności intelektualnych człowieka, jego wyobraźni 

i języka, podtrzymywanie i promowanie umiejętności czytania i kultury czytelniczej, zwłaszcza 

wśród młodzieży; 

6) Kontynuowanie wprowadzania gier, które pomagają w wyzwalaniu myślenia i budowaniu 

umiejętności czytania; 

7) Analizowanie potrzeb czytelników, aby precyzyjniej pracować z docelowymi odbiorcami, 

rozwijać zbiory, usługi i środowisko badawcze. 

8) Wykorzystać okazję do udziału w projektach podnoszących kompetencje bibliotekarzy 

i pozyskać wsparcie materialne na zakup książek; 

9) Zapraszać autorów nowych książek na popołudnia literackie, zachęcając w ten sposób 

młodych ludzi do samodzielnego czytania i rozumienia świata. 
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