KO JAUNU PIEDĀVĀ LUDZAS BIBLIOTĒKA UN BJC
Jau ās teh oloģijas arvie i te sīvāk ietek ē ūsu dzīvi. Vidējā paaudze vēl
at eras, kā agrāk kopēja doku e tus, t.i. rakstīja uzreiz vairākus doku e tus
iespied ašī ā ar kopēša as papīru. I ter ets bija kaut kas eiedo āja s. Bet tagad
ēs dus oja ies, ja pēkšņi i ter ets pazūd vai kāda ājas lapa lē i veras.
Mūsu ovada pašvaldī ai pastāvīgi jāseko līdzi jau ievedu ie , tās iestādes
arī es auduļo u ievieš jau us pakalpoju us u piedāvāju us iedzīvotājie .
2
. gadā Attīstī as odaļas spe iālisti izstrādāja projektus „Ludzas pilsētas
galve ās
i liotēkas ie esīgu a kapa itātes paaugsti āša a u
aktivitāšu
dažādoša a” u „Datorteh ikas iegāde ēr u u jau iešu rīvā laika pavadīša ai u
radošo pras ju attīstī ai”. Pateicoties projektiem, bi liotēkā tika uzstādīti četri
datorkomplekti, divas multifu k io ālās iekārtas u čeku pri teris. Ar tā sau a o
ultifu k io ālo iekārtu palīdzī u var kopēt, ske ēt u izdrukāt doku e tus. Tagad
i liotēkā var okopēt arī krāsai us doku e tus. Pašreiz i liotekāri vēl pēta visas
papildus funkcijas.
Čeku pri teris atvieglo i liotekāra dar u u eko o ē laiku, jo atkrīt
vajadzī a lasītāja for ulārā ar roku ierakstīt izvēlētās grā atas: ar ske era palīdzī u
o grā atas tiek olasīts svītrkods u izdrukāts grā atu saraksts. Čeku pri teris ir
uzstādīts i liotēkas Bēr u apkalpoša as odaļā.

Jau o azot es ēr us i teresē datori: viņi čato, iesaistās so iālajos tīklos,
u daudzi o viņiem zina par citā iespējā darbam ar datoru, et tās eiz a to.
Bēr u u jau iešu e trā tika uzstādīti astoņi jau i datori ar progra
ā (Vegas
Movie Studio, Adobe Photoshop un CorelDRAW) un projektors, kas ļaus apstrādāt
video un grafikas failus, līdz ar to BJC varēs piedāvāt jau iešie u var ūt, e tikai
jau iešie iespēju lietderīgi pavadīt laiku pie datora u apgūt jau as pras es.
Projektus fi a sēja Eiropas Lauksai ie ī as fo ds lauku attīstī ai; Lauku
attīstī as progra
as 2007.-2013. gadam pasāku s „Lauku eko o ikas
dažādoša a u dzīves kvalitātes vei i āša a vietējo attīstī as stratēģiju īste oša as
teritorijā”:
- Ludzas pilsētas galve ās
i liotēkas ie esīgu a kapa itātes
paaugsti āša a u aktivitāšu dažādoša a (11-01-LL33-L413202-000007)
- Datorteh ikas iegāde ēr u u jau iešu rīvā laika pavadīša ai u radošo
pras ju attīstī ai (11-01-LL33-L413204-000005)

