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…par Feimaņu pagasta bibliotēku 

Bibliotēka dibināta 1948.gadā 
 

Bibliotēkas pamatrādītāji: 
 Lasītāji – 249 
 Apmeklētāji – 5422 
 Izsniegums – 7345 
 
Lietotāju rīcībā ir 5 datori 

 
 

Pavisam tās krājumā uz 01.01.2017. atrodas 9152 vienības, tai skaitā 7357 grāmatas 



 
 
 

Bibliotēkas novadpētniecības krājums 
 Tematiskās mapes 
 Grāmatas 
 Fotogrāfijas 
 Albūmi 
 Kompaktdiski 
 Skolēnu darba projekti,  
studentu bakalaura un kursa darbi 
 Pašvaldības informatīvais izdevums  
“Feimaņu zvans” un “Rēzeknes novada ziņas” 
 Iedzīvotāju  atmiņas, vēstules, dzīvesstāsti, 

dienasgrāmatas 
 Draudzes revīzijas grāmata 



 
 
 

Novadpētniecības tematiskās mapes 
 Pagasta ezeri un upes  
 Latgales vidienes podniecības centrs (Silajāņu keramika; Rušona ezera 

ziemeļu krastā) 
 Feimaņu pagasta dabas, kultūras, arheoloģijas, arhitektūras pieminekļi un 

teritorijas 
 Feimaņi agrāko laiku periodikā 
 Silajāņu un Feimaņu pagasta bijušās un esošās skolas 
  Feimaņu draudze 
  Feimaņu draudzē strādājošie priesteri 
 Feimaņu katoļu baznīca 
 Novadnieki un ievērojami cilvēki 
 Mēs periodikā  
 Feimaņu pagasta vēsture 
 Represētie Feimaņu pagasta iedzīvotāji u.c. 



Fotoalbūmi 
 Feimaņu pagasts 

fotomirkļos 
 Kāzas un bērna  svinīga 

reģistrācija Feimaņu ciema 
padomē 

 Feimaņu pagasta 
bibliotēkai - 50  

 Feimaņu pagasta 
bibliotēkai -60 

 Rēzeknes un Viļānu 13. 
Grāmatu svētki Feimaņos 

 Skolotāja Antona Leperova 
personīgie fotoalbūmi 



 
 
 

Novadpētniecības izstādes 

 “Feimaņu pagasts laikmetu griežos”  
(Feimaņu pagastam-60) 

 “Mūsu novadniekam , literātam  
      Juoņam Ryučānam-55” 
 “Keramiķiem Andrejam Paulānam -120” 
 “Keramiķim Polikarpam Vilcānam- 120” 
 “Cilvēkam , tāpat kā kokam , ir savas 

saknes.” (veltīta novada dienām) 
 “Es dzejai dzimusi” (veltīta Janīnai 

Astahovskai (Ņikulinai)) 



Novadpētniecības pasākumi 

Feimaņu pagasta 
bibliotēkai 50! 



Feimaņu pagasta bibliotēkai 60! 



Grāmatas «Feimaņu draudzes pasakas» 
atklāšanas pasākums  
“Riti, riti komuleiti” 

Grāmata 
izdota  
2009.gadā 
Rīgā. 
Lūk, viena 
maza daļa no 
latvju tautas 
gara mantām 
ar Feimaņu 
zelta provi    



Dzejas pēcpusdiena ar novadnieci  
Irinu Šejevsku  

 Dzejas pēcpusdiena ar novadnieci   
Margaritu Krolli 



Janīnas Astahovskas 
(Ņikulinas) grāmatas 

atvēršanas svētki. 
Uzstājas mūsu 

novadnieks, publicists, 
dzejnieks Juoņs Ryučāns  

(Ivars Magazeinis)   



«Andrejam Paulānam – 120!» 



Fotogrāfiju meklēšana, skenēšana, 
aprakstīšana un nosūtīšana topošajam 
nacionālajam albumam “Latvijai -100” 









Bibliotēkas sadarbības partneri 

 Feimaņu pagasta pārvalde 
 Feimaņu pamatskola 
 Feimaņu kultūras nams 
 Feimaņu katoļu draudze un priesteris Rinalds Broks 
 Novadnieki –entuziasti 
 Novadnieki- radošie ļaudis 
 Vietējie  masu  mediji 



Paldies par uzmanību! 

Ar zemi, kai maizes riceņu saujā, 
Ar volūdu senu un dzīsmu, 

Ar sērmas mōmuļas pōrmastu krystu 
Es eju, lai nepazustu 

(P.Zalāne) 


