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DARBA PLĀNS

Norises
laiks
augusts

Plānotais tematiskais darbs lasītavā

•
•

Lasītavas telpas vizuālais noformējums.
Apsveikuma izstādes sagatavošana.

•
•
septembris

Zinību diena: izstāde - apsveikums.
1 .kursa audzēkņu iepazīstināšana ar bibliotēku, bibliotēkas lietošanas
noteikumiem un iespējām.
• Dzejas dienas. Novadnieki par dzimto pilsētu un dzimto zemi.
"Latvijai -100": Foto izstāde "Limbaži cauri gadsimtiem..."

oktobris

•
•

Rakstniekam Albertam Belam - 80. Tematiskā grāmatu izstāde.
"Latvijai -100": Brīvības pieminekļa tēlniekam Kārlim Zālēm - 130.

novembris

•
•
•

"Latvijai -100": Literatūras un vēstures materiālu vākšana.
Izstāde "Latvija grāmatās un foto".
Skolotāju atbalstīšana ar vajadzīgo literatūru un informāciju.

decembris

•
•

Dzejniekam Ojāram Vācietim - 85.
Adventes laiks. Ziemassvētku noskaņas lasītavā, telpas svētku
noformējums.

Fonds: iekšējais darbs

Ārpusskolas pasākumi.
Piezīmes.

Grāmatu fonda sakārtošana.
Jauno mācību grāmatu un
līdzekļu iegāde, apstrāde.
Bibliotēkas darba plāna
2018./2019.m.g. sastādīšana.
Lasītāju pārreģistrācija.
Dokumentu sakārtošana.

Informācija par dzejas
pasākumiem Limbažos un
tikšanos dzejnieci Dainu
Sirmo.
Novada bibliotekāru seminārs
LGB.

Bibliotēkas dokumentācijas
salīdzināšana ar RVT
grāmatvedību pirms gada
inventarizācijas.

Kvalifikācijas paaugstināšanas
kursi.

Periodikas abonēšana
nākošajam gadam.

Novada bibliotekāru seminārs
Limbažu GB

Darbs ar bibliotēkas
parādniekiem.

Novada bibliotekāru gada
nobeiguma seminārs Limbažu
GB.

Ziemas
brīvdienas,
janvāris

februāris

marts

•
•

Darbs ar dokumentāciju.
20.01.1991 .g. Barikāžu aizstāvju atceres diena. Tematiskie materiāli.

•

Izcilajam krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam - 190 un
Ivanam Turgeņevam - 200.

•

"Uz veselību!" Tematisko materiālu izstāde, veltīta Vispasaules
veselības dienai.

•

aprīlis

maijs

jūnijs

1 .aprīlī - Joku diena. "Pasmaidi!": rakstnieku - humoristu grāmatas,
materiāli par šo tēmu.
• 23.aprīlī - Vispasaules grāmatu diena, Starptautiskā bibliotēku nedēļa.
Izstāde: materiāli par pirmajām grāmatām, pirmajām bibliotēkām, citi
tematiskie materiāli.

•

Izcilajam angļu dramaturgam, dzejniekam Šekspīram - 455.

•

9.maijā - Eiropas diena. Informatīvo materiālu plaukta noformēšana.

•

"Ieskaties vasarai acīs " Mākslinieku reprodukcijas un foto par vasaru.

Grāmatu fonda pārbaude un
kārtošana. Bibliotēkas
lasītāju formulāru pārskats.
Darbs e-programmā "Skolu
Alise".

Bibliotēkas valsts statistiskas
gada atskaites sagatavošana
un nodošana LNB.

Novecojušās un neizmantotās
grāmatas norakstīšana. Jauno
grāmatu pasūtījumu
precizēšana nākamajam
mācību gadam.

Iepriekšējā gadā laikrakstu
pārskatīšana; rakstus par
RVT Limbažu
struktūrvienību un aktuālām
tēmām kopēšana un
noformēšana.
Darbs ar bibliotēkas
parādniekiem. Grāmatu
fonda sakārtošana. Grāmatu
labošana.

Novada bibliotekāru seminārs
Limbažu GB.

Novada bibliotekāru seminārs
Limbažu GB.

Novada bibliotekāru
izbraukumā mācību seminārs.

Bibliogrāfiskais darbs.
* Jauno grāmatu iegāde, apstrāde, ievadīšana elektroniskajā katalogā. Bibliotēkas
kataloga ,,Skolu ALISE" veidošana.
* Darbs ar bibliotēkas fondu.
Grāmatu un mācību līdzekļu uzskaite. Norakstīšana. Bibliotēkas fonda
sakārtošana. Grāmatu izsniegšana, savākšana, pārbaude, labošana. Periodikas
izdevumu uzskaite un glabāšana.
Bibliotēkas vizuālais noformējums.
* Darbs ar lasītājiem.

Gada laika

Grāmatu izsniegšana un apmaiņa. Bibliogrāfiskās konsultācijas sniegšana.
Palīdzība vajadzīgās informācijas meklēšanai. Atzīmējamām dienām un
kultūras darbinieku jubilejām veltītas

tematiskās izstādes (plānotais

tematiskais darbs). Kopēšanas, drukāšanas, datora un TV izmantošanas
pakalpojumi. Darbs ar bibliotēkas parādniekiem.
* Sadarbība ar administrāciju un pedagogiem.
* Kvalifikācijas celšana.
Piedalīties bibliotekāru metodiskās apvienības organizētajos semināros un
pasākumos. Apmeklēt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.
Regulāri iepazīties ar aktuālo profesionālo informāciju.

Bibliotekāre:

