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Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 2006.gadā
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā un 2.bibliotēkā)
kā pastāvīgi lietotāji reģistrēti vairāk nekā 22,8% Rēzeknes iedzīvotāju. Kopējais pilsētas tautas
bibliotēkās reģistrēto lietotāju skaits – 8362 (2005.g. -9233), apmeklējumu skaits – 139083 (2005.g.
– 132063), izsniegumu skaits – 280244 (2005.g. – 315169).
Katrs Centrālās bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku vidēji 15 reizes gadā,
2.bibliotēkas lietotājs – 16, Bērnu bibliotēkas – 17 reizes. Katra pilsētas iedzīvotāja rīcībā CB
kopkrājumā – vidēji 3,1 iespieddarbi. Informācijas vienību skaits uz vienu bibliotēkas lietotāju:
Centrālajā bibliotēkā – 12 vienības, 2.bibliotēkā – 18, Bērnu bibliotēkā – 13 vienības, vidējais
izsniegums uz vienu lietotāju: Centrālajā bibliotēkā – 15 vienības, 2.bibliotēkā – 45, Bērnu
bibliotēka – 37 vienības.
Aizvadītais gads Rēzeknes pilsētas bibliotēkām ir bijis darbīgas un radošs. Pateicoties
vairāku projektu veiksmīgu īstenošanai, uzlabojies ne tikai bibliotēkas pieejamo pakalpojumu
klāsts, bet arī to kvalitāte. Bibliotekāro pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana ir bijusi visu
bibliotēku uzmanības centrā. Esam gandarīti, ka gan Centrālajā bibliotēkā, gan abās tās filiāles,
lietotāji var izmantot ne tikai tradicionālos informācijas nesējus – grāmatas un periodiskos
izdevumus, bet arī plašu elektronisko informācijas resursu klāstu: interneta pakalpojumus,
tiešsaistes datu bāzes: NAIS, Lursoft, Letonika, Rubricon, EBSCO, kā arī CD_ROM enciklopēdijas
un citus elektroniskos dokumentus.
Kopš 2001.gada Centrālā bibliotēka pielieto bibliotēkas informācijas sistēmu ALISE, kurā
tiek veidoti un uzturēti: elektroniskais katalogs, analītikas datu bāze, novadpētniecības datu bāze.
CB veidotās datu bāzes pieejamas arī internetā. Visās bibliotēkas ir automatizētā lasītāju
reģistrācija. Izveidota kopējā bibliotēku lietotāju datu bāze, kas atrisina bibliotēkās reģistrēto
lietotāju dublēšanās problēmu un atvieglo darbu ar parādniekiem.
Centrālajā bibliotēkā 2006.gadā reģistrēti 5183 lietotāji. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
bibliotēkas lietotāju skaits samazinājies par 467. Bibliotēkas lasītāju skaits samazinājies arī
filiālbibliotēkās. Bibliotēkas lasītāju samazināšanās tieši saistīta ar pilsētas iedzīvotāju
samazināšanos un labāko mācību iestāžu bibliotēku komplektēšanu.
Bibliotēkas apmeklējumu skaits samazinājies tikai Bērnu bibliotēkā, bet Centrālajā
bibliotēkā un 2. bibliotēkā apmeklējumu skaits pieaudzis. Domājams, ka tas ir saistīts ar bezmaksas
interneta pieejamību.
Salīdzinot ar 2005.gadu, gan Centrālajā bibliotēkā, gan 2.bibliotēkā samazinājies arī
izsniegums: lietotāji izmanto ne tikai tradicionālos informācijas nesējus, bet arī elektroniskos
resursus.
Bibliotēku kā kultūras dzīves organizatori raksturo tajā notiekošie pasākumi.
Aizvadītajā gadā plašāku skanējumu ieguvušas sekojošas pilsētas bibliotēku aktivitātes:
Bibliotēku nedēļa, enciklopēdijas „Latvijas luterāņu baznīcas: vēsture, arhitektūra, māksla un
memoriālā kultūra” atvēršanas svētki un tikšanās ar autoru Vitoldu Mašnovski, tikšanās ar dzejnieci
Olgu Sedakovu (Krievija), seminārs „Vecticībnieku kapsētu izpēte” projekta „Vecticībnieku
kultūrvēsturiskais mantojums Latgalē” ietvaros (realizēts ar „Sabiedrības integrācijas fonda”
atbalstu), tikšanās ar novadnieku, žurnālistu, pedagogu un dzejnieku Pjotru Antropovu.
Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēka (tai skaitā filiāles: Bērnu bibliotēkā un 2.bibliotēkā)
reģistrēto lietotāju kopskaits – 8362.
Pilsētas bibliotēkās lasa ne tikai rēzeknieši, bet arī Rēzeknes rajona (1598) un citu Latvijas
reģionu (632) iedzīvotāji, kā arī ārzemnieki (8). Bibliotēku aktīvākie apmeklētāji ir skolēni un
studenti – 50% no reģistrēto lietotāju kopskaita. Sekojošās plašāk pārstāvētās sociālās grupas:
nodarbinātie – 20%, bezdarbnieki -7%, pensionāri – 5%.
2006.gadā RCB lietotājiem bija pieejami dažādi informācijas nesēji, t.sk. 54284 grāmatas, 3166
seriālizdevumi (ap 132 nosaukumu žurnālu un laikrakstu latviešu, krievu, angļu, vācu valodās, kā
arī 41 elektroniskais dokuments, bezmaksas internets un pieeja šādām tiešsaistes datu bāzēm: NAIS,
Lursoft, Letonika, Rubricon, EBSCO.

Skolēnu un studentu vidū īpaši pieprasītas ir pasaules vēstures, ekonomikas, jurisprudences,
psiholoģijas un pedagoģijas zinātņu grāmatas. Aktuālas ir lietišķo zinātņu grāmatas – mārketings,
menedžments, loģistika, reklāma, sabiedriskās attiecības. Palielinājusies lasītāju interese par
medicīnu – gan tradicionālo, gan netradicionālo.
No nozaru literatūras visvairāk lasītāju bija pierakstījušies rindā pēc šādām grāmatām:
„Veselības grāmata”, V.Siņelņikova „Saproti savu slimību”, „Dārzkopības pamati”, „Mājokļa
interjers”, „100 ievērojamākie mīlasstāsti”, „100 skandalozākās pašnāvības”, Dž. Džonstones
„Ceļvedis psiholoģijā”, Ošo „Drosme, prieks dzīvot riskējot”.
No oriģināldaiļliteratūras pieprasītas bija M.Zīles, E.Lukjanska, N.Ikstenas, I.Ābeles,
L.Muktupāvelas grāmatas.
No tulkotās daiļliteratūras pieprasītākie bija D.Stīlas, P.Koelju un D.Brauna romāni. Šo
autoru darbus tikpat aktīvi lasa arī krievu valodā. Lai pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu lietotāju
pieprasījumus, tāpat kā iepriekšējos gados, CB izmantoja filiāļu krājumus un SBA pakalpojumus.
Bibliotēkas lasītāji pastāvīgi izmanto uzziņu bibliogrāfisko aparātu, abonementā – visbiežāk
alfabētisko katalogu un elektronisko kopkatalogu, jo no 2006.gada sistemātiskais kartīšu katalogs
netiek papildināt, lasītavā tiek izmantotas Analītikas un Novadpētniecības datu bāzes,
Elektroniskais katalogs, NAIS, Lursoft, Dienas Bizness, Letonika, Rubricon. Šinī gadā aktīvi
popularizējām savas bibliotēkas mājas lapu. Ļoti daudzi lasītāji paņēma uz mājām bukletus, kuros
var atrast informāciju, kādas datu bāzes piedāvā mūsu bibliotēka. Vairāki lasītāji jau strādā ar
elektronisko katalogu, sēžot mājās pie saviem datoriem. 2006.gadā mūsu bibliotēkas mājas lapu ir
apmeklējuši aptuveni 2000 lietotāju.
CB lietotājiem ir pieejami 10 datori ar interneta pieslēgumu, 2.bibliotēkā – 2, Bērnu
bibliotēkā - 4.
Centrālajā bibliotēkā tika nodrošināta lietotāju pieeja internetam gan pilnīgi patstāvīgi, gan
bibliotekārā vadībā – uzziņu darbam – bez maksas.
Kopētāja pakalpojumi ir visās bibliotēkās.
CB kopkrājuma popularizēšanas nolūkos sagatavotas 312 izstādes, no tām CB – 177 (104 –
lasītavā, 44 – abonementā, 29 – Vipingā).
CB abonementā visas izstādes bija iedalītas četros ciklos: „Gadskārtu svētki”, „Ir vērts
izlasīt”, „Gada jubilāri” un „Jūsu ģimenei”. Apmeklētāju ievērību bija guvušas šādas tematiskās
izstādes: „Ievērojamu cilvēku dzīve”, „Veselību visu gadu”, „Izdevniecībā „Jumava” izdotās
grāmatas”, „Jums, vecāki”, „Mājai un ģimenei” un „Par spīti visam – laimīgs”.
Visvairāk lietotāju joprojām interesē jauno grāmatu izstādes. CB tās ir divas reizes mēnesī –
1. un 16. datumā. Nozaru literatūras jaunieguvumu izstāde ilgst 2 nedēļas: šai laikā izstādē
eksponētās grāmatas lietotājiem netiek izsniegtas, uz tām var pierakstīties rindā.
Bibliotēku nedēļas ietvaros CB abonementā tika organizēta izstāde „Izdevniecībā „Avots” izdotas
grāmatas”.
Joprojām pastāv problēma ar lietotājiem, kuri laikus nenodod grāmatas. No 11. līdz 30.
decembrim bibliotēka rīkoja Ziemassvētku akciju „Atlaide parādniekiem. Atnāc un iegūsti”.
Informācija par to bija publicēta avīzes „Rēzeknes Vēstis”, „Rēzeknes Vēstnesis”, „Panorama
Rezekne”. Akcijas laikā aizmāršīgie lasītāji varēja nodot grāmatas, kā arī atjaunot iepriekš slēgtos
abonementus, nemaksājot soda naudu. Daudzi šo iespēju arī izmantoja. Akciju noslēdzot, atlaides
kopējā summa bija 414, 82 Ls (atnāca 122 lasītāji).
Novembrī bija Ziemeļu un Baltijas bibliotēku nedēļa. CB abonementā tika organizēta
izstāde „Ziemeļvalstis un elpu aizraujošie ziemeļu stāsti”.
2006.gadā visu rekatoloģizēto izdevumu izsniegšana/ saņemšana CB abonementā bija
automatizēta. Šie jaunievedums ir ļoti efektīvs tāpēc, ka uzreiz varam redzēt, kur pieprasītā grāmata
atrodas – vai plauktā, vai pie lasītāja, vai jau pie parādnieka. Galvenais, ka sistēma ALISE uzrāda,
pie kura lasītāja izdevums ir un kad tas ir jānodod. Gada nogalē CB abonementā tika ievests vēl
viens jaunievedums – grāmatu rezervēšanas modulis. Piešķirot lasītājam noteiktu lietotājvārdu un
paroli, kura sastāv no lasītāja kartes numura un vārda, uzvārda pirmajiem burtiem (mazajiem
burtiem, bez mīkstinājumiem un garumzīmēm), lasītājam tiek dota iespēja, atrodoties ārpus
bibliotēkas pie datora ar interneta pieslēgumu, pasūtīt grāmatas.

No 1.apriļa līdz 1.novembrim CB notika profesionālais konkurss „Lasītāju apkalpošanas
kultūra”. Tā mērķis bija izvērtēt bibliotēkas darba kvalitāti ar nolūku pilnveidot bibliotēkā sniegto
pakalpojumu servisu Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un filiālēs.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Galvenais uzdevums 2006. gadā bija turpināt centrālās bibliotēkas fonda rekataloģizāciju, jo
ar 2006. gadu ir uzsākta automatizēta abonementa lasītāju apkalpošanu ( grāmatu izsniegšana un
saņemšana) un ir nepieciešams lai darbā ar fondu varētu pēc iespējas vairāk veikt darbības
elektroniski, gan izsniedzot grāmatas lasītājam, gan pārbaudot vajadzīgo grāmatu esamību
bibliotēkā caur internetu. Liela nozīme ir arī meklēšanai elektroniskā veidā pēc priekšmetiem,
atslēgvārdiem un personālijām.
Rekataloģizētas CB 5,6,63 7 un daļa 82. nodaļas kā arī lielākā daļa daiļliteratūras latviešu valodā.
Elektroniskā veidā ir pieejami 62870 eksemplāri CB fondos esošās literatūras, kas sastāda 68,2% no
visa CB kopkrājuma. 2006. gadā ir uzsākta 2. bibliotēkas fonda rekataloģizācija.
KAN darbinieks ( nod. vadītāja V.Zvīdriņa ) piedalījās pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotajos
apmācības kursos skolu bibliotekāriem ar uzdevumu informēt tos par pareizu fondu uzskaiti un
jauno grāmatu apstrādi.
2006.gadā tiek turpināta Rēzeknes CBS un Rēzeknes rajona bibliotēku fonda kopkataloga
veidošana.

Ienācis CBS fondos 2006. gadā
Rēzeknes pilsētas CB kopkrājumā 2006.gadā no jauna ienākuši 5042 eks. iespieddarbu. Naudas
izteiksmē jaunieguvumi sastāda 7875,77 Ls. Ienākušās grāmatas ir gan pirktās, gan dāvinātās. Liela
daļa jaunieguvumu ienākuši no Latgales Kultūras centra izdevniecības, dažām citām izdevniecībām
un Nacionālās bibliotēkas bibliotēku dienesta.

Jaunās grāmatas iepērkam galvenokārt grāmatu bāzē L.Grāmata, grāmatu kopas pēc
Kultūrkapitāla Fonda finansējuma saņemam no LNB Bibliotēku dienesta. Stabils savu izdevumu
piegādātājs ir Valsts Centrālā statistikas pārvalde. Regulāri tika izmantoti izdevniecību izbraukuma
tirdzniecības uz vietas piedāvājumi. Jauniegūto grāmatu skaits salīdzinājumā ar 2005. gadu ir
samazinājies par 237 vienībām. Tas izskaidrojams ar to, ka grāmatu cenas ir augušas un atvēlētā
finansējuma ietvaros iepērkamo grāmatu eksemplāru skaits uz cenu rēķina samazinās. Nedaudz arī
pieaudzis pasūtāmās periodikas nosaukumu skaits visās sistēmas bibliotēkās. Arī dāvinājumu skaits
ir samazinājies jo samazinājies gan piedāvājumu klāsts, gan arī dāvinājumu piedāvājumi tiek
atteikti, jo piedāvātā literatūra ir pietiekamā daudzumā atrodama bibliotēku fondos.

Jaunieguvumi:
Centrālā bibliotēka
2. bibliotēka
Bērnu bibliotēka

2738 eks. no kopējā jaunieguvumu fonda 54,3%
1202 eks

no kopējā jaunieguvumu fonda 23,9%

1102 eks. no kopējā jaunieguvumu fonda 21,9%

Kopējo jaunieguvumu sadalījums CBS fondos (eks)
Nozaru literatūra

Daiļliteratūra

Bērnu literatūra

Centrālā bibliotēka

1941

769

28

2. bibliotēka

622

436

144

Bērnu bibliotēka

548

207

347

Kopā CBS

3111

1412

519

Kopējo jaunieguvumu sadalījums CBS fondos pa valodām

Latviešu

Krievu

Svešvalodās

Centrālā bibliotēka

1842

805

91

2. bibliotēka

776

423

3

Bērnu bibliotēka

890

211

1

CBS fondi uz 2006.gada 01.01
Eksemplāri
Centrālā bibliotēka

66426

2. bibliotēka

25308

Bērnu bibliotēka

25141

2006.gadā no kopējā CBS fonda izslēgts 10113 iespieddarbi (7655) grāmatas un 2403
seriālizdevumi) Tika norakstīta lasītāju nozaudētā un nolietotā literatūra. 2006. gadā turpinājās
aktīva centrālās bibliotēkas un 2. bibliotēkas fondu rekataloģizācija, kas veicināja nozaru literatūras
fondu analīzi, kā rezultātā daļa literatūras tika norakstīta kā saturiski novecojusi, liekās dubletes vai
maz pieprasīta.

Uzdevumi 2007. gadam:
1. Turpināt iepriekšējā gadā centrālās bibliotēkas fondu rekataloģizāciju.- 81.,82.,79.,91.,94. un
novadpētniecības nodaļas un atlikusī daiļliteratūra latviešu un krievu valodā.
2. Turpināt pilsētas 2. bibliotēkas fonda rekataloģizāciju izvirzot šo darbu kā galveno uz 2007.
gadu.
3. Uzsākt bērnu bibliotēkas fonda rekataloģizāciju ( vispirms rekataloģizējot daiļliteratūru).
Izvirzot šo darbu kā vienu no galvenajiem uz 2007. gadu.
4. Turpināt CBS un rajona bibliotēku kopkataloga veidošanu. Darbs ar 3i klientu Viļānu
pilsētas bibliotēkā un tās bērnu nodaļā galvenokārt konsultāciju veidā.
5. Darbs komplektēšanas padomē tālākai tās darba uzlabojumu izstrādei (mēģināt rast iespēju
pieredzes apmaiņai ar citām bibliotekām).

6. Pēc pieprasījuma sniegt darba konsultācijas pilsētas skolu bibliotēkām par fondu
komplektēšanu un apstrādi.
7. Visiem komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbiniekiem piedalīties visās apmācībās un
kursos, kas saistīti ar nodaļas darba veikšanu.
Uzziņu un informācijas darbs
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā un 2.bibliotēkā)
2006.gadā pavisam sniegta 24971 uzziņa (2005.- 27143), no tām CB – 18290 (2005.-20 012).
Plaša apjoma bibliogrāfiskas uzziņas sagatavotas par novadniekiem: B.Brežgo, V.Andžāni,
J.Klīdzēju, A.Kūkoju, J.Šešolinu, P.Antropovu, A.Rupaini, par Rēzeknes vēsturi un ekonomiku.
Pēc pieprasījuma plašas tematiskās uzziņas sniegtas jauniešu centram JACis, 14.arodvidusskolas
bibliotēkai, Latgales kultūrvēstures muzejam, pilsētas laikrakstu redakcijam, teātrim "Joriks",
Jelgavas Zinātniskai bibliotēkai.
Sagatavotas un publicētas 45 publikācijas vietējā presē: laikrakstos "Rēzeknes Vēstis"
(latviešu un krievu valodā), "Vietējā", "Panorama Rezekne", "Rēzeknes Vēstnesis", kā arī Kultūras
ministrijas mājas lapā un Rēzeknē veidotajā web lapā www.pravda.lv
Publikācijas stāsta par bibliotēkas darbību un pasākumiem, par jaunumiem un
novadpētniecības darbu, par Latgales vēsturi un novadniekiem (piemēram, „Piesaistīt lasīšanai
bērnus”, „Lasa ne tikai pensionāri un bezdarbnieki”, „Vecticībnieku kultūrvēsturiskais mantojums”,
„Elektroniskie resursi Rēzeknes pilsētas bibliotēkas lasītājiem” u.c.).
Pilsētas tautas bibliotēkās sagatavotas 312 izstādes, 177 no tām - Centrālajā bibliotēkā: 104 lasītavā, 44 – abonementā, 29 – Vipingā.
Bibliotēkas popularizēšanas nolūkā CB tika rīkotas konsultācijas: „Jauno tehnoloģiju
izmantošana bibliotēkā”, „Informācijas atlase IIS ALISE” (Starptautiskās psiholoģijas institūta
studentiem), informatīvā stunda „Par informācijas iespējām bibliotēkā” (Rēzeknes ģimnāzijas
11.klases skolēniem), ekskursijas: skolēniem no Rēzeknes 4. vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas,
Rēzeknes ģimnāzijas, kolēģiem no Preiļu novada bibliotēkām.
Ekskursijas - bibliotekārās stundas regulāri tiek rīkotas arī Bērnu bibliotēkā.
Sastādīts bibliogrāfiskais rādītājs „Ārzemju periodiskie izdevumi Rēzeknes pilsētas
bibliotēkās” LAB ZB nodaļai.
2006.gadā turpinājās Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas elektronisko datu bāžu
veidošana. Izveidoto ierakstu skaits gada beigās: elektroniskajā katalogā – 26568 ieraksti (2005. –
19540), analītikas datu bāzē - 55643 ieraksti (2005.gadā – 46047).
Starpbibliotēku abonements
2006. gadā bijuši 96 ( t. sk. 6 – SSBA ) SBA pieprasījumi. Izpildīti – 80 pieprasījumi, par
pārējiem saņemti atteikumi. Atteikumu galvenie iemesli – nav bibliotēkās vai pasūtītie izdevumi
izmantojami tikai lasītavā uz vietas.
SBA pakalpojumus izmantojis 31 lasītājs, galvenokārt studenti. Pieteiktās grāmatas un
žurnāli bijuši nepieciešami mācībām, darbam vai pašmācībai.
20 pieprasījumi bija CB vajadzībām, no tiem 16 novadpētnieciska rakstura.
2006. gadā citām Rēzeknes pilsētas un rajona pagastu bibliotēkām SBA kārtā no CB
fondiem izsniegtas 60 grāmatas.

Novadpētniecības darbs
2006.gadā sniegtas 764 novadpētnieciska rakstura uzziņas, no tām CB - 496.
2006.gadā izstāžu ciklā "Latgale un latgalieši" jau vienpadsmito gadu turpinājām
iepazīstināt savus lietotājus ar novadniekiem. CB lasītavā sagatavotas 39 izstādes. Izstādes veltītas
gan pazīstamiem Latgales kultūrvēstures darbiniekiem (kinorežisoram J.Streičam „Jāņa Streiča

dzīves ainiņas”, rakstniekam Antonam Rupainim „Treju mūžu kalps”, komponistam Jānim
Ivanovam „Un skanēs Latgales simfonija”, „Latgolas ceļaveiram Ontonam Skryndam – 125”,
keramiķim Andrejam Paulānam „Māla tautas dvēsele”, „Filoloģei un dzejniecei Paulīnei Zalānei –
75”), gan vēsturiskiem notikumiem („Katoļu avīze „Sākla”, „Katoļu Dzeivei”- 80, gan mūsdienu
notikumiem: „Rēzeknes Tautas teātris”, „Latgale jūs aicina un viesmīlīgi gaida!”, „Latgalei būs
Latgales radio”, „Rēzeknes pilsētas svētki”, par baznīckungiem (N.Rancānu, J.Rancānu,
A.Springoviču, J.Velkmi) un baznīcām („Bērzgales sv. Annas baznīcai – 230”).
2006.gadā tika turpināta Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas novadpētniecības materiālu
e-datu bāzes veidošana. Pavisam tika izveidoti 20 066 elektroniskie ieraksti (2005.gadā - 16 240).
2005.gadā tika turpināts darbs pie Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un Latgales
Kultūrvēstures muzeja Zinātniskās bibliotēkas vienotās novadpētniecības materiālu e - datu bāzes
izveides. Izveidoti 2000 elektroniskie ieraksti par LKM ZB krājumos esošajiem materiāliem un
uzsākts darbs ar muzeja Latgaliešu Literatūras Fonda krājuma bibliogrāfisko aprakstu IIS ALISE
(izveidoti 1467 elektroniskie ieraksti).
Pēc lasītāju pieprasījuma sagatavoti bibliogrāfiskie saraksti: par Rēzeknes ielām, par
novadnieci, preses darbinieci un literāti Moniku Zīli, Jelgavas Zinātniskajai bibliotēkai sagatavots
bibliogrāfiskais saraksts par Rēzeknes radio un TV staciju, tūrisma firmai „Tēvzeme” par Latgales
ezeriem.
Turpinājās novadpētniecības materiālu kārtošana tematiskajās mapēs: "Personālijas"
(pavisam 102) un dažādas tematikas mapēs (pavisam 220). Novadpētniecības materiālu tematisko
mapju izsniegums aizvadītajā gadā – 411. Vispopulārākās ir bijušas mapes par Rēzeknes vēsturi,
Latgales muižām, par reģiona ekonomiku (uzņēmējdarbība un nodarbinātība), par Rēzeknes
uzņēmumiem un pilsētas domes darbību, par Latgales baznīcām, nacionālo minoritāšu, par
novadniekiem.
Bijušas 45 publikācijas presē. Tie ir gan CB darbinieku raksti par bibliotēku un
bibliotekāriem: M.Sproģe. Lasa ne tikai pensionāri un bezdarbnieki (Rēzeknes Vēstis); V. Belka.
Kā jūs apkalpo bibliotēkā (Rēzeknes Vēstis); S.Belova. Piesaistīt lasīšanai bērnus (Rēzeknes
Vēstis); A.Keirāne. Iegūsti, atnākot uz bibliotēku! (Rēzeknes Vēstnesis), M.Šeršņova. Elektroniskie
resursi – Rēzeknes pilsētas bibliotēkas lasītājiem (Panorama Rēzekne); gan profesionālo žurnālistu
raksti par pasākumiem bibliotēkā (T.Konstantinova. Viņas dzeju lasīja Jānis Pāvils: [tikšanas ar
dzejnieci Olgu Sedakovu Rēzeknes pilsētas CB] (Rēzeknes Vēstis) un bibliotekāriem „Es labprāt
pārkvalificētos par… vecmāmiņu”: žurnālistes A.Elksnes saruna ar Rēzeknes CB direktori Mariju
Sproģi un „Bibliotekāre uz pilnu slodzi”: žurnālists D.Žagatas saruna ar Rēzeknes CB direktores
vietnieci Mariju Šeršņovu. Starp interesantākajam publikācijām jāatzīmē rakstus par zinātnisko
semināru „Latvijas vecticībnieku kultūrvēsturiskais mantojums”, kas notika Rēzeknes CB
(A.Grodzickis, Rēzeknes Vēstis), „Bibliotekāru studiju vizīte Īrijā (M.Ločmele, Vietējā), rakstu
cikls „Pastaiga pa Rēzekni”: Kultūras nama vēsture, J.Raiņa parks, Rēzeknes upe, Rēzeknes
vecpilsēta, J.Raiņa ielas vēsture, Rēzeknes centrs, Rēzeknes pilskalns (M.Šeršņova, Panorama
Rēzekne), Latgales radio un valoda (M.Šeršņova, Panorama Rēzekne), „Latgales kultūras vēsture”:
[par P.Zeiles grāmatu] (M.Šeršņova, Panorama Rēzekne), „Tūrisms Latgalē”: [RCB
novadpētnieciskiem materiāli par tūrisma objektiem Latgalē] (M.Šeršņova, Panorama Rēzekne).
Gada beigās pilsētas avīzes savās pasākumu afišās saka publicēt arī pilsētas bibliotēku izstāžu
plānus.

Automatizācija
Konsultatīvais darbs
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka sniedz konsultācijas par bibliotekāro darbu ne tikai
filiālbibliotēkām, bet arī skolu (Rēzeknes poļu vidusskola, 14.arodvidusskola, Mākslas vidusskola)
bibliotēku darbiniekiem, rajona bibliotekāriem (Stoļerovas, Čornajas, Maltas bibliotēkas), citu
iestāžu bibliotēkām (Latgales kultūrvēstures muzeja Zinātniskajai bibliotēkai), iestādēm un
individuāliem interesentiem. Konsultācijas pēc pieprasījuma tiek sniegtas gan uz vietas bibliotēkā,
gan pa tālruni.

CB direktores vietniece M.Šeršņova un galvenā bibliotekāre V.Zvīdriņa kā lektores
piedalījās Rēzeknes pilsētas skolu bibliotekāru kursos ar lekcijām: „Bibliotēkas krājums” un
„Bibliogrāfisko aprakstu izveide un novitātes aprakstu standartā”.
Bērnu bibliotēkas darbinieces regulāri piedalās Rēzeknes pilsētas skolu bibliotekāru
semināros.
Izstrādāts un sagatavots gadskārtējais visās Rēzeknes pilsētas bibliotēkas pasūtīto periodisko
izdevumu koprādītājs.
Skolēniem un studentiem regulāri tiek sniegtas individuālās konsultācijas par to, kā sastādīt
bibliogrāfiskos sarakstus, kā izmantot Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas elektroniskās datu
bāzes un citus informācijas avotus.
Pēc skolu iepriekšējiem pieteikumiem CB un Bērnu bibliotēkā tiek rīkotas ekskursijas –
bibliotekārās stundas.
Maijā mēnesī savu mācību praksi CB veica divas Latvijas Kultūras koledžas studentes
A.Bule un A.Kraule.
Jūnijā Rēzeknes augstskolas bibliotekāri pieredzes apmaiņa CB abonementā iepazinās ar
datorizētās grāmatu izsniegšanas un pieņemšanas sistēmu.
Darbinieku tālākizglītība, kvalifikācijas paaugstināšana
Dinamiskās pārmaiņas bibliotēku nozarē izvirza uzdevumu katram bibliotekāram nemitīgi
papildināt savas zināšanas. Mūsdienu bibliotēkas veiksmīgu darbību nosaka bibliotēku darbinieki,
viņu kvalifikācija, redzesloks.
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā 2006.gadā daudz uzmanības veltīts bibliotekāru
profesionālās kvalifikācijas celšanai.
2006.gadā notikuši 3 semināri un 4 informatīvās stundas CBS darbiniekiem, kurās esam
analizējuši 2005.gada bibliotēku darba rādītājus, pārrunājuši bibliotekārā darba metodikas
problemātiskos jautājumus, kā arī citus aktuālus darba jautājumus: darbs ar tiešsaistes datu bāzēm,
Tiek izmantota katra iespēja papildināt savas profesionālās zināšanas un paaugstināt vispārējās
izglītības līmeni, izmantojot citu institūciju piedāvātos tālākizglītības pasākumus gan uz vietas
bibliotēkā, gan ārpus tās. 2006.gadā bibliotēkas darbinieki piedalījušies:
• IIS ALISE kursi un semināri:
„IIS ALISE 3i”- 7 darbinieces;
„Z 39.50 klients” – 3 darbinieces;
„Vienotas autoritatīvo ierakstu sistēmas atbalsts”-2
darbinieces;
„Lasītāju reģistrācija. Izdevumu izsniegšana un
saņemšana” – 1 darbiniece;
• CB/Rīgas Centrālās bibliotēkas seminārs „Bibliotēkas komplektēšanas politika”;
„Bibliotekārā darba ētikas pamatprincipi” (Rīgas CB pieredze) – 21 darbiniece;
• Baltijas datoru akadēmija: „WBIS datorzinību pamatkurss” – 1 darbiniece;
• LNB Bibliotēku attīstības institūts: „Lasītāju apkalpošana: tradicionālais un elektroniskais
modelis” – 2 darbinieces;
• Latvijas Bibliotekāru biedrība/ LNB: seminārs „Digitālā bibliotēka tradicionālajā vidē” – 1
darbiniece;
• ES Informācijas aģentūra: seminārs „Latvijas dalība ES – aktualitātes un informācijas
iegūšanas iespējas” – 1 darbiniece;
• ES Informācijas aģentūra: ESIP koordinatoru mācību brauciens uz Īriju – 1 darbiniece;
• VA „Kultūras informācijas sistēmas”: seminārs „EBSCO datu bāzes publiskajām
bibliotēkām”- 2 darbinieces;
• VA „Kultūras informācijas sistēmas”/LURSOFT: seminārs „Lursoft datu bāzu izmantošana”
– 2 darbinieces.
No 2006.gada 1. jūnija līdz 2006.gada 29.decembrim Rēzeknes augstskola īstenoja projektu
„Iedzīvotāju mūžizglītības un informācijas tehnoloģiju apguves atbalsta centru izveide
bibliotēkās”.

Projekta mērķis – attīstīt IT zināšanu pilnveidošanas iespējas, uz Rēzeknes rajona un pilsētas
bibliotēku bāzes izveidojot mūžizglītības un informācijas tehnoloģiju apguves atbalsta centrus.
Projekta īstenošanas laikā Eiropas datorprasmes sertifikāta (European Computer Driving
Licence, ECDL) iegūšanai, tika apmācīti 25 bibliotekāri, no kuriem šo sertifikātu ieguva 17
darbinieki.
2006.gadā CB direktore piedalījās Latvijas zinātnisko un publisko bibliotēku rudens
sanāksmi, Latvijas Bibliotēku padomes sēdēs, CB direktores vietniece M.Šeršņova apmeklēja
Rajonu un pilsētu galveno bibliotēku metodiķu semināru Rīgā.
Lai veicinātu personālā pašizglītību, CB bibliotekāriem dota iespēja darba laikā pusstundu
strādāt ar internetu, stundu lasīt jaunākos periodiskos izdevumus.
Rēzeknes CB aprīlī izsludinājusi kvalitātes noteikšanas konkursu „Lasītāju apkalpošanas
kultūra” pilsētas tautas bibliotēkās (Centrālā bibliotēka – abonements, lasītava; 2.bibliotēka;
Bērnu bibliotēka).
Konkursa mērķis – ar aptaujas palīdzību izvērtēt bibliotēkas personāla darba kvalitāti.
Bibliotekāru vērtēšanas konkurss notika līdz 1. novembrim. Lasītāju apkalpošanas servisa
novērtējumam bija izmantotas anketas (pieejamas bibliotēkās), bibliotēkas mājas lapa, kā arī
ierosinājumu un sūdzību grāmata (bibliotēkā). Konkursa vērtēšanas kritēriji: katra bibliotekāra
lasītāju apkalpošanas kvalitāte individuāli un katras struktūrvienības lasītāju apkalpošanas darba
kvalitāte kopumā. Konkursam bija iesniegtas 544 vērtējuma anketas. Augstāko individuālo
reitingu ieguvusi V. Logina (Bērnu bibliotēka), D. Germova (2.bibliotēka), L.Laizāne (CB
lasītava), L.Ivanova (CB abonements). Augstāko struktūrvienības kopējo reitingu ieguvusi
2.bibliotēka.
Bibliotēku publicitāte
Centrālās bibliotēkas darbinieki lielu uzmanību pievērš bibliotēku publicitātei. Par
aktualitātēm Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēku dzīvē sniedzam informāciju Kulturas ministrijas
mājas lapā un Rēzeknes veidotajā www.pravda.lv.
Papildināti ar jauno informāciju bukleti „Jaunās informāciju tehnoloģijas CB”.
Regulāri veikts darbs pie www.rezeknesbiblioteka.lv mājas lapas pilnveidošanai.
2006.gadā CBS tika sagatavotas un publicētas 45 publikācijas vietējā presē: laikrakstos
„Rēzeknes Vēstis”(latviešu un krievu valodā), „Vietējā”, „Panorama Rezekne”, „Rēzeknes
Vēstnesis”.
Publikācijas presē varētu sadalīt sekojoši:
• CB darbinieku raksti par pasākumiem bibliotēkā, par bibliotēku un bibliotekāriem;
• Profesionālo žurnālistu raksti par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā, par
bibliotekāriem;
• CB darbinieku raksti par novadpētniecību (no bibliotēkas krājuma materiāliem).
Publikācijas stāsta par bibliotēkas darbību un pasākumiem:
„Bibliotēkas jaunumi”: datu bāzes, grāmatu jaunumi, par P.Zeiles grāmatu „Latgales kultūras
vēsture”, „Mūsu novadnieks, dzejnieks un žurnālists Pjotrs Antropovs”, „Valerijas Seiles balva”,
„Atlaides parādniekiem”, „Par apkalpošanas kultūru”, „Bibliotekāru studiju vizīte Īrijā”, „Labākie
bibliotekāri: profesionālais konkurss”,
„Grāmatu izstādes Rēzeknes bibliotēkās”, „Daudz laimes dzimšanas diena, Pele!”, ”Latgales radio
un latgaliešu valoda”, „Mūsu novadnieki: poļi”, „Vecticībnieku kultūrvēsturiskais mantojums”,
„Sinagogas un rabīni”.
2006.gadā uzstāšanas vietējā televīzija bibliotekāri stāstīja par atlaides akciju parādniekiem,
CB direktore M.Sproģe piedalījās Latgales Reģionālas Televīzijas raidījuma no cikla „Vakara
sarunas” – „Bibliotēka vakar, šodien, rīt” (piedalījās arī V.Kocere (LAB), I.Dundure (LKV muzejs).
„Latgales radio” raidījumos uzstājas CB direktore M.Sproģe: par V.Seiles balvas vēsturi
„Valerijas Seiles balva`2006” un intervijā „Projekta „Gaismas tīkls” norise”.
Bibliotēkas izveidoti informatīvie stendi. Tajos lietotāji var iepazīties ar piedāvāto
pakalpojumu klāstu, pilsētas bibliotēku darba laiku, bibliotēkas darba noteikumiem. Centrālajā
bibliotēkā informācijas stendā atrodas mapes „Bibliotēku likumdošana”, „Rēzeknes pilsētas CBS

bibliotēku darba pārskats”, materiāli par dažādām akcijām, piemēram, „Akcija parādniekiem”,
konkursiem u.c.
Informācija par Rēzeknes tautas bibliotēku izstādēm ir atrodama arī speciālā informācijas stendā,
kas atrodas CB.
CB darbinieki labprāt piedalās citu pilsētas iestāžu un organizāciju rīkotājos pasākumos,
piemēram, izstāžu atklāšanas Latgales kultūrvēstures muzejā, pasākumos Kultūras namā un teātrī
„Joriks”.
Finansiālā un saimnieciskā darbība
Projektizstrāde
Sadarbības tīkls, partneri
Bibliotēku sadarbībai ir visdažādākās formas: tā var būt vienreizēja informācijas vai
grāmatu apmaiņa, kas aizpilda trūkumu vienas vai otras bibliotēkas krājumos, un var būt regulāra.
Sadarbība un resursu apmaiņa ir laba tradīcija. Bibliotēku automatizācijas process, interneta
pieejamība, kas nodrošina izdevīgus sakarus un elektronisko publikāciju izveidi, paver jaunas
iespējas sadarbībai un resursu apmaiņai. Rēzeknes pilsētas bibliotēkas strādāja kā partneri ar kopīgu
mērķi – sniegt bibliotēku lietotājiem mūsdienu prasībām atbilstošus informacionālos pakalpojumus.
Palielinājies sadarbība starp dažādu tipu bibliotēkām.
Mūsu bibliotēkas partneri: Ziemeļu Ministru padomes informācijas birojs, Rēzeknes pilsētas
izglītības pārvalde, Rēzeknes rajona bibliotēkas, Rēzeknes augstskola.
Nozīmīgākie Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbības partneri 2006.gadā:
Latgales Kultūrvēstures muzejs. Turpinās projekta „Par Rēzekni un Latgali internetā:
Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un Latgales Kultūrvēstures muzeja Zinātniskās bibliotēkas
vienotās novadpētniecības materiālu datu bāzes digitālā versija” ietvaros sāktā sadarbība. CB
novadpētniecības materiālu elektroniskā datu bāze regulāri tiek papildināta ne tikai ar muzeja ZB
materiāliem, bet arī ar Latgaliešu Literatūras Fonda materiāliem, izmantojot muzeja ZB un LLF
sniegtos datus par krājumā esošajām novadpētnieciska rakstura monogrāfijām. Regulāri notiek
informācijas apmaiņa ar muzeju par latgaliešu grāmatniecību, grāmatām par Latgali. Bibliotekāri
regulāri apmeklē muzeja organizētos pasākumus, kā arī muzeja darbinieki apmeklē CB pasākumus.
Latgales Kultūras Centra izdevniecība regulāri dāvina bibliotēkai grāmatas, žurnālus un
laikrakstus. Savukārt bibliotēka cenšas popularizēt izdevniecībā izdotās grāmatas, rīkojot speciālas
izstādes un citus pasākumus.
Latgales Druka pēc savstarpējas vienošanās piegādā CB uzņēmuma iespiestos preses
izdevumos.
Latgales bibliotēkas ir pastāvīgas sadarbības partneres gan informācijas apmaiņas, gan
ikdienas kontaktu ziņā. Rēzeknes CB jau vairākus gadus veic starpnieka funkcijas, izplatot novada
bibliotēkām Latgales Kultūras Centra izdevniecības dāvinātās grāmatas.
Rēzeknes rajona padomes Kultūras nodaļa. Turpinām sadarbību pamatojoties uz 2005.gadā
noslēgto Sadarbības līgumu bibliotekārā darba jomā. Ciešā sadarbība ar rajona bibliotēku darba
speciālisti A.Belogubovu ir izdevies atrisināt vairākus praktiskā darba jautājumus. Rēzeknes
pilsētas CB sadarbības līguma ietvaros sniedz atbalstu rajona bibliotēkām, nodrošinot atsevišķu
reģiona CB funkciju izpildi. Starp pilsētas un rajona bibliotēkām notiek regulāra informācijas
apmaiņa un konsultācijas bibliotēku darba jomā, kopīgu bibliotēku darbinieku semināru un citu
pasākumu rīkošana, grāmatu pasūtīšana Centrālajā bibliotēkā pagastu bibliotēkām. 2006.gadā
turpinājās darbs pie rajona bibliotēku datu ievadīšanas reģionālajā (pilsētas un rajona) ekopkatalogā.
Pilsētas bibliotēkas. Laba sadarbība izveidojusies ar Rēzeknes pilsētas bibliotēkām.
Izveidots „Rēzeknes pilsētas bibliotēkas 2006.g. saņemto periodisko izdevumu Koprādītājs”, kuru
saņem visas pilsētas bibliotēkas.
Rēzeknes augstskolas bibliotēka. Visas pilsētas bibliotēkas ir ieinteresētas un piedalās savstarpējā
grāmatu apmaiņā. Saņemot SBA pasūtījumu, mēs vienmēr meklējam RA bibliotēkā, vai šis
izdevums nav atrodams viņu bibliotēkā. Tāpat rīkojas arī augstskolas bibliotekāri. Centrālās

bibliotēkas informācijas stendā izvietota informācija par augstskolas bibliotēku – adresi, telefoniem,
darba laiku.
Rēzeknes pilsētas skolu bibliotēkas. Sadarbībā ar skolām, skolēnu grupām pēc pieprasījuma
tiek veiktas ekskursijas pa bibliotēku, iepazīstināšana ar bibliotēku darbību un informācijas
tehnoloģijām, pakalpojumiem, pieejamo informāciju, bet bibliotekāri vienmēr var saņemt
nepieciešamo konsultāciju vai palīdzību.
Naturalizācijas pārvaldes reģionālās nodaļas informācijas centrs izvieto savus informatīvos
materiālus CB informācijas stendos „Paņem un izlasi”.
Tūrisma firma „Tēvzeme” dāvina bibliotēkai materiālus par tūrisma attīstību Latgalē, CB
informē firmu „Tēvzeme” par jaunāko literatūru par tūrismu un ceļojumiem.
Rēzeknes zonālais valsts arhīvs palīdz sakārtot bibliotēkas arhīvu.
Rīgas Centrālā bibliotēka. Sadarbojamies bibliotekāru tālākizglītībā.
LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs un LBB: esam gandarīti par sadarbību un labprāt
piedalāmies pasākumos.

RĒZEKNES PILSĒTAS
2.BIBLIOTĒKAS – CB FILIĀLES
ATSKAITE PAR DARBU
2006.GADĀ

1. 2006.g. bibliotēkas darbs tika organizēts tā, lai izvērtētu visu bibliotēkas krājumu un
atlasītu nolietojušos, novecojušo, lieko literatūru pirms rekataloģizācijas.
Rezultātā tika norakstīts 3 reizes vairāk grāmatu nekā saņemts jaunieguvumos,
bet svarīgāka ir kvalitāte. Kam gan vajadzīgas gadu desmitiem nelasītas vai arī tik nolietotas
grāmatas, kuras jūk jau no rokā paņemšanas vien. Te gan ir vēl viena problēma: ne visas grāmatas
var salabot un vēl retāk piepirkt klāt, jo to veikalos vairāk nav.
Otrs akcents mūsu darbā bija uz jau esošā krājuma popularizēšanu. Ar nožēlu jāatzīst, ka
neskatoties uz visu, cilvēki uz bibliotēku nāk retāk un arī lasa mazāk. To apstiprina arī skaitļi.
Lasītāji.
Apmeklējums.
Izsniegums.
2006.g.
1 342
22 247
60 698
2005.g.
1 553
23 643
67 887
2004.g.
1 562
24 966
73 998
Tam ir arī savi iemesli:
1) skolēni izmanto internetu un, kā paši atzīstas, izprintē jau gatavus sacerējumus un referātus un,
viņuprāt, vairs nemaz nav jālasa grāmatas;
2) pilsētā iedzīvotāju un skolēnu ar katru gadu paliek mazāk;
3)vecākā gadagājuma cilvēki nenāk lasīt, jo nespēj to veselības dēļ, bet vidējā vecuma cilvēki tik
daudz strādā, ka neatliek tam laika.
2. Tāpēc mūsu galvenā uzmanība tiek pievērsta mazajiem bērniem, kuriem vēl nav tik lielas
datorprasmes, un sadarbojamies ar bērnudārziem. Apkalpojam ne tikai pilsētas, bet arī rajona
iedzīvotājus, tomēr visvairāk nāk tieši Ziemeļu rajona iedzīvotāji. 2006.gadā sākām uzskaitīt arī
attālinātos apmeklējumus : 871.
Lai veiksmīgāk organizētu bibliotēkas krājuma atbilstību pieprasījumam,
darbu veicām divos virzienos :
1) izņēmām no krājuma to, kas nav vajadzīgs;
2) ar dažādu izstāžu palīdzību popularizējām to, kas ir.
Tāpēc jau gadu iepriekš saplānojām daudz literatūras izstāžu. Gada garumā, neskaitot
pastāvīgos ciklus „Jaunās grāmatas’’ un „Šodien”, sagatavojām 93 izstādes: jubilejām veltītās – 30,
Latgale un latgalieši-10, gadskārtu tradīcijas un svētki- 9, tematiskās- 43.
Lasītavā vispopulārākās bija R. Paulam, V.A. Mocartam, J. Streičam veltītās, ‘’Vecā un
jaunā Rēzekne’’ , visas svētkiem un tradīcijām veltītās u.c.
Tematiskās izstādes apvienojām ciklā „Atrodi, izlasi, iegūsti”. Tieši ar šo ciklu tika
visvairāk popularizēta mūsu bibliotēkas krājuma daudzveidība. Bērnu abonementā lasītāji visvairāk
ņēma grāmatas no izstādēm „Bilžu grāmatu pasaulē”, „Mana jautrākā un mīļākā grāmata”, „Vai
pazīsti Latvijas putnus”, „Atpūties un palasi”, ”Ieskaties dzelmē, dziļā, tālā, plašā ”(enciklopēdijas)
u.c.
Abonementā vislielāko popularitāti ieguva izstādes : „Ieskaties datoru pasaulē”,
„Ar smaidu cauri gadsimtiem”, „Meža un dārza veltes veselībai”, „Lido doma zelta spārniem”, „Par
viņiem raksta grāmatas” ,”Grāmata dvēseles dziednīca” u.c.
Izstādes ir tā darba forma, kurā var apvienot literatūru tematiski, veltīt vienai personai
vai notikumam. Par atsevišķiem notikumiem bija izstādes Bibliotēku nedēļai, Eiropas nedēļai,
Rēzeknes pilsētas svētkiem, humora dienai, pirmajai skolas dienai, dzejas dienām, kāzām,
krustībām u.c. Arī šajā gadā izmantojām iespēju papildināt izstādes ar materiāliem, kas nepieder
bibliotēkai. Martā bija Bērnu jaunrades nama darināto mīksto rotaļlietu izstāde, bet novembrī mūsu
bibliotēkas lasītāja B.Kravaļa naudas kolekcijas izstāde „Rubļi, lati, eiro…”. Par izstādēm jāpiebilst,
ka visās bibliotēkas nodaļās visa vecuma lasītājiem vienmēr vispievilcīgākās ir jauno grāmatu
izstādes, jo no tām gaida visjaunāko skolas romānu, šausmu stāstus, detektīvus, mācību literatūru
un daudz ko citu.
3. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bibliotēkas krājums ir samazinājies, jo norakstīts vairāk
grāmatu, nekā saņemts no jauna. Nodrošinājums uz vienu lasītāju ir 18,85, krājuma apgrozība –
2,39, bet pa nodaļām : D- 2,05; B+J- 2,87; noz.-2,64.
Apgrozība pa valodām ir: latv.val - 2,09; kr. - 2,76; citās - 0,76. Lasītāju kontingents gandrīz
neizmanto nozaru literatūru angļu valodā, izņemot vārdnīcas. Visvairāk skolēni prasa dzejoļus

angļu vai vācu valodā, bet mums to nav. Vēl vairāk: prasa dzejoļus, piem., par vasaru vai rudeni,
puķēm. Otra tēma, ko prasa, ir informācija par atsevišķām valstīm, piem., par Austrāliju, Īriju vai
Angliju angļu valodā, par Vāciju, Austriju – vācu valodā.
Ar katru gadu mēs papildinām bibliotēkas krājumu ar pieprasītāko literatūru.
2006. g. par Ls 111, 84 paši veikalā atlasījām bērnu bilžu grāmatas krievu valodā, enciklopēdijas,
vārdnīcas un grāmatas par mākslu u.c. 227 eks. grāmatu par Ls 388, 60 esam ieguvuši dāvinājumu
ceļā. Visjaunāko literatūru dāvina Rēzeknes Kultūras Centra izdevniecība, saņemam daudz
dāvinājumu arī no saviem lasītājiem.
Lai saglabātu jau esošās grāmatas, parādniekiem sūtām īsziņas, zvanām pa telefonu un
atgādinām, lai nodod paņemtās grāmatas. Diemžēl,visi neatsaucas, daudzus nevar sameklēt pa
uzrādīto telefonu. Tā pazūd daudzas vērtīgas grāmatas.
Novembra vidū tika uzsākta bibliotēkas krājuma rekataloģizācija.
4. 2006.gadā ir sniegtas 1392 uzziņas, t. sk. novadpētn. – 52, elektron.- 161.
Uzziņas ir ļoti dažādas: par vēsturi un kultūru atsevišķā teritorijā vai laika posmā par floru
un faunu noteiktā ģeogrāfiskā joslā vai valstī, par cilvēkiem, valstīm, mākslas un literatūras
žanriem, planētām, lietām, ķīmiskiem elementiem u.t.t.
Ir pat kuriozi jautājumi, piem., mana vismīļākā grāmata, bet nevar to nosaukt.
5. SBA ir tikai mūsu bibliotēku sistēmas robežās. Uz CB esam izsnieguši 3
grāmatas, saņēmuši no CB – 12 grāmatas.
6. Ar katru gadu samazinās arī novadpētniecisko uzziņu skaits. Šogad – tikai 52. Daudzi
lasītāji vajadzīgo informāciju atrod internetā, visvairāk šo materiālu ir centrālajā bibliotēkā vai
muzeja bibliotēkā. Pie mums visvairāk prasa par Rēzeknes vēsturi un Latgales rakstniekiem.
Arī literatūras izstādes no cikla „Latgale un latgalieši” ir sava veida novadpētniecības darba
forma. 2006. g. šajā ciklā bija 10 izstādes. Bibliotēku nedēļā bija izstāde „F.-B. Laizānam - 135”
.Viņš bija viens no pirmajiem Latgales cilvēkiem, kas vāca un pierakstīja tautas dziesmas. Tajā
pašā nedēļā bija arī pasākums ar folkloras kopu „Rūta” par Lieldienām un Jura dienu. Tika
dziedātas latgaliešu tautas dziesmas. Varbūt pat kādu no tām bija pierakstījis F.-B. Laizāns.
Rēzeknes pilsētas svētku nedēļā lasītavas izstāde „Vecā un jaunā Rēzekne” (fotogrāfijas, grāmatas,
gleznu reprodukcijas un pilsētai veltīti dzejoļi) piesaistīja vislielāko lasītāju uzmanību. Vēl par šo
tēmu interesantas izstādes bija „V. Seilei -115”, „M. Zīlei- 65”, „J. Streičam- 70”, „F.Kempam130” u.c.
7. 2006.g. tika saņemts vēl 1 dators. Tagad kopā bibliotēkā ir 5. 2 izmanto lasītāji, bet 3 –
darbinieki. Ir 2 printeri un 1 kopējamais aparāts.
8.Konsultācijas sniedz CB speciālisti.
9. 2006.g. visi bibliotekārie darbinieki apmeklējām datorprasmes kursus ECDL sertifikāta
iegūšanai, piedalījāmies visos CB rīkotajos semināros, noklausījāmies Rīgas CB direktores lekcijas
: „Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika”un „Bibliotekārā darba ētikas principi”. Bibliotēkas
vadītāja B. Selecka piedalījās bibliotekāru biedrības konferencē. Bērnu abonementa vadītāja Z.
Ruskule un bibliotēkas vadītāja B. Selecka apmeklēja ALISE 3i kursus.
Visi bibliotekārie darbinieki piedalījāmies konkursā „Lasītāju apkalpošanas serviss”, kurā
mūsu bibliotēkai lasītāji devuši visaugstāko vērtējumu .
10. Informācija tikai par 2. bibliotēku:
Germova Dz. Rotaļlietu pasaulē // Rēzeknes Vēstis.- (2006,25.martā), 4.lpp.
Ruskule Z. Mana mīļākā un jautrākā grāmata- Rēzeknes 2. bibliotēkā.// Vietējā.- Nr.44(2006,3.
novembrī), 15.lpp.
Svikša S. Folkloras kopa „Rūta” ar dziesmām stāsta bērniem par latviešu tradīcijām // Vietējā.Nr.16 (2006, 21.aprīlī), 20.lpp.

Informācija arī par 2.bibliotēku.
Svikša S. Rēzeknē bērni šuj brīnumjaukas rotaļlietas // Vietējā.-Nr.13 (2006, 31. martā),3.lpp.
Šeršņova M. Labākie bibliotekāri// Rēzeknes Vēstis.-Nr.158 (2006,23.novembrī), 3.lpp.
11. 2006.g.bibliotēkas naudas ieņēmumi:
par kopēšanu - Ls. 61,18
par izdrukām - Ls. 45,91
par nakts abon., las. kartēm un soda naudas – Ls. 70,22
kopā: Ls.177,31
Ziemassvētku atlaides 18 parādniekiem Ls.33,33.
12. Projektus neesam izstrādājuši.
13. Visvairāk sadarbojamies ar tuvākajām skolām un bērnudārziem.
Kopējie pasākumi:
Rēzeknes 5.vidussk. 4.a kl. bērnu zīmējumu izstāde „Mana mīļākā grāmata” un bibliotekārā
stunda par šo tēmu;
Rēzeknes 5.vidussk. 3.a kl. bērnu gatavoto telpisko olu izstāde;
Bērnudārza „Pasaka” bērnu zīmējumu izstāde „Rudens”;
Skolēnu interešu centra mīksto rotaļlietu pulciņa darbu izstāde;
Bērnudārza „Pasaka” sagatavošanas grupas iepazīšanās ekskursija;
Zarečnajas skolas 5.,6.kl. skolēnu ekskursija;
Bērnudārza „Laimiņa” vecākās grupas ekskursija;
Turpinām arī grāmatu izsniegšanu bērnudārzam „Laimiņa”.
14. Sadarbība ar pašvaldību ar CB starpniecību. 2006.g.izdevās panākt, lai zem bibliotēkas
esošais veikals pārliek savu izkārtni tā, lai neaizsegtu bibliotēkas logus.
II.
2006.g. bibliotēkā vienā no abonementiem daļēji nomainījuši divpusējos plauktus pret
vienpusējiem, izbrīvējot lielāku platību starp plauktiem.
Gada beigās pieslēgta ugunsdrošības signalizācija.
III.

Problēmas un ierosinājumi:
Būtu vajadzīga lielāka telpa bērnu abonementam, kurā varētu būt arī dators bērniem, lai viņi
netraucētu lasītavas apmeklētājus.
Jāpaātrina programmas Alise darbība.
Vairāk grāmatu studējošajiem.
Parādnieki.
Jaunākā problēma: skolēni, kuri bēg no stundām, lai sēdētu pie mūsu datora.
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RĒZEKNES PILSĒTAS BĒRNU
BIBLIOTĒKAS
PĀRSKATS PAR DARBU AR
BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
2006. GADĀ
1. Svarīgākie bibliotēkas darba rādītāji
Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas skolu valdes datiem 2006.gadā Rēzeknē dzīvojuši 3585 bērni
vecumā no 7 līdz 16 gadiem.
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā 2006.gadā pierakstījušies 1837 lietotāji,
pilsētas 2.bibliotēkas bērnu nodaļā
575,
Vipingas grāmatu izsniegšanas punktā 64,
Lietotāju kopskaits vecumā no 7 -16 gadiem Rēzeknes CB - 2476.
Bibliotekārais aptvērums aptuveni 69 %.
Apmeklējumu skaits bērnu bibliotēkā 2006.gadā
-35920,
pilsētas 2. bibliotēkas bērnu nodaļā
- 6069,
Vipingas grāmatu izsniegšanas punktā - 995.
Kopā Rēzeknes bērni bibliotēku apmeklējuši 42 984 reizes.
Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju bērnu bibliotēkā - 19,6 x.
Izsniegums Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā 2006.gadā - 68180,
pilsētas 2. bibliotēkas bērnu nodaļā
- 13391,
Vipingas grāmatu izsniegšanas punktā - 1008.
Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju bērnu bibliotēkā
- 37,1.
Izsniegumu skaits uz vienu bibliotekāro darbinieku - 17045
Kopā Rēzeknes bērniem 2006.gadā izsniegtas 82 579 grāmatas un periodikas izdevumi.
2. Bibliotēkas krājuma veidošana, papildināšana
2006. gadā Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas krājums papildinājies ar 1102 iespiedvienībām,
tajā skaitā saņemtas 503 jaunas grāmatas.
Liela krājuma daļa papildināta par pašvaldības budžeta līdzekļiem, taču daļa jauno grāmatu
iegādāta no projektizstrādē iegūtiem līdzekļiem.
Dalība Latvijas KKF finansētajā lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu Žūrija” bibliotēkas
krājumam devusi 48 eksemplārus visjaunāko grāmatu dažādām vecumgrupām.2006.gadā krājums
papildināts Centrālās bibliotēkas izstrādāto projektu rezultātā : "Bibliotēku fondu latviskošana" (CB
projekts, atbalsts no PBLA Latviešu Fonda-iegādātas 57 grāmatas; KKF mērķprogramma "Jaunu
grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām"- iegādātas 33 grāmatas (LNB projekts,CB ir tā dalībnieks).
Dāvinājumā no privātpersonām un organizācijām saņemtas 145 grāmatas, tajā skaitā 69, kuras
mūsu krājumā nebija atrodamas. Lasītāju dāvinājumi ļāvuši aizvietot nolietotos grāmatu
eksemplārus.
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka 2006.gadā abonēja 26 žurnālus un saņēma 4 laikrakstus
latviešu un krievu valodā.
Veidojot bibliotēkas krājumu, cenšamies ievērot dažādo bibliotēkas lietotāju vecuma grupu
intereses, radīt apstākļus zināšanu iegūšanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai.

3. Uzziņu darbs. Informācijas pakalpojumi. Informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana
2006. gadā darbā ar bērniem izpildītas 5665 uzziņas. Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas
darbinieki snieguši 5289 uzziņas, tajā skaitā 216 uzziņas par dzimto novadu. Rēzeknes 2. bibliotēkā
veiktas 239, bet Centrālās bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punktā Vipingā – 137 uzziņas.
Bibliotēkā ir nodrošināta katalogu un kartotēku pieejamība lasītājiem( kartīšu alfabētiskais,
sistemātiskais katalogs), brīva pieeja Rēzeknes CB un valsts citu bibliotēku elektroniskajam
kopkatalogam, analītikas un novadpētniecības datu bāzēm. Par bērnu bibliotēkas abonētajiem preses
izdevumiem informē Centrālās bibliotēkas veidotais „Rēzeknes pilsētas bibliotēkās 2006. gadā
saņemto periodisko izdevumu koprādītājs”, kurā apvienota informācija par 24 bibliotēku
abonētajiem preses izdevumiem (pilsētas tautas bibliotēku, pilsētas izglītības iestāžu un citu). Šo
koprādītāju saņem visas skolas un tas pieejams ikvienam mūsu bibliotēkas apmeklētājam.
Bibliotekāri māca, kā izmantot bibliotēkas tradicionālo un elektronisko uzziņu aparātu vajadzīgās
informācijas meklēšanai.
2006.gadā veiktas 1246 elektroniskās uzziņas. 2006. gadā datoru kā informācijas ieguves avotu
izmantoja vidēji 25- 30 bibliotēkas apmeklētāju dienā. Lasītāju rīcībā bibliotēkā ir 4 datori, visi ar
Interneta pieslēgumu. Apkopots noderīgu interneta adrešu saraksts.
Bērni labprāt informāciju meklē paši, taču bibliotekāra palīdzība pusaudžiem noderīga, apgūstot
informācijas meklēšanas ceļus Internetā, izmantojot bibliotēkā pieejamās tiešsaistes datu bāzes
(Letoniku, Rubrikonu), Rēzeknes CB un citu bibliotēku veidotos katalogus un datu bāzes. Mācību
gada laikā uzziņas vairāk saistītas ar skolā apgūstamajiem tematiem, bet brīvdienās un vasarā ar
skolēnu individuālajām interesēm. Tēmu loks ļoti plašs. Lielākā daļa pusaudžu ir ar labām datoru
lietošanas iemaņām, bet grūtības sagādā konkrētas informācijas atrašana.
Pirmo priekšstatu par bibliotēku bērni visbiežāk gūst kopā ar skolu un pirmsskolas skolotājiem
ierodoties bibliotēkā ekskursijā. Bērni uzzina, kur atrodas bibliotēka, kā kļūt par bibliotēkas lasītāju.
2006. gadā bibliotēku apmeklējušas 16 klašu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu
ekskursijas. Vienlaicīgi ar ekskursijām notikušas 16 bibliotekārās stundas, kuru laikā bērni atbilstoši
viņu vecumgrupas uztveres īpatnībām iepazīstināti ar bibliotēkas struktūru, grāmatu izvietojumu
bibliotēkā, tās lietošanas noteikumiem. 2006. gadā novadīti 9 tematiski grāmatu apskati un
pārrunas.
Strādājot ar skolēnu grupām, kas ieradušās veikt mācību uzdevumus, un individuālajā darbā ar
bērniem, cenšamies veicināt prasmi izmantot dažādus informācijas avotus, no liela informācijas
apjoma atlasīt vajadzīgo, to sistematizēt. Mācām strādāt ar enciklopēdijām, vārdnīcām, iegūt un
pilnveidot prasmes strādāt ar grāmatu kā informācijas avotu.

4. Bibliotēkas izmantotāju interešu izpēte. Interešu grupu darbs
Darbā ar lasītājiem, galvenokārt, izmantojam netiešās interešu pētniecības metodes – izpēti
veicam novērojumu un pārrunu veidā. Formulāros izdarām nelielus ierakstus, lai atcerētos
interesējošās tēmas, lai iepazīstinātu ar jaunieguvumiem un norādītu uz citām informācijas ieguves
iespējām (citas pilsētas bibliotēkas, periodika, adreses internetā utt.).
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā aktīvāko lasītāju daļu veido interešu grupa „Bērnu žūrija”.
Šogad Rēzeknē Bērnu žūrijā iesaistījās 93 bērnu bibliotēkas lasītāji(anketas iesniedza 83). Grupas
dalībniekus vieno kopīgs uzdevums - izlasīt un novērtēt jaunāko bērnu literatūru. Satiekoties
bibliotēkā un arī ārpus bibliotēkas, norisinās aktīva domu apmaiņa par izlasīto. Darbs Bērnu žūrijā
mācījis lasīt uzmanīgāk, vērtēt dažādus literārus darbus un pamatot savu viedokli. Tās dalībnieki
aktīvi seko bibliotēkas jaunieguvumiem, pirmie saņem jaunākās grāmatas. Uzskatām, ka eksperti
darbu turpina visa gada garumā, popularizējot labākās un interesantākās grāmatas savu draugu un
klasesbiedru lokā. Mūs visus vieno arī tradicionālie Kultūras Centra organizētie svētki Bērnu žūrijas
dalībniekiem pie Lielās Ziemassvētku egles.
Arī 2006. gadā turpinājām īpaši rūpēties par pirmsskolas vecuma bērnu nodrošinājumu ar
piemērotām grāmatiņām. Bibliotēku apmeklēja 75 bērni, kuriem nepieciešamas piemērotas

grāmatiņas gan tekstu, gan burtiņu lieluma ziņā . Iegādājāmies jaunas, atraktīvas grāmatiņas,
papildinājām lasītāju aktīvi izmantoto tematisko grāmatu plauktu „Mana pirmā grāmatiņa”. 2006.
gadā veidojām tematiskas un jauno grāmatu kopas lasīšanai PII „Varavīksne ” 6-gadīgo bērnu
grupā.(„Lācītis mācās lasīt,” „Iepazīsti pasaku varoņus,”„Stāsti par dzīvniekiem ”).
Pirmsskolas izglītības iestāžu„Auseklītis”, ”Bitīte,” „Varavīksne ”,”Māriņa” un Katoļu
pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupiņu bērni ekskursijās iepazinušies ar bibliotēku
,daudzi kļuvuši par patstāvīgiem bibliotēkas lasītājiem.
Jaukā sadarbībā ar vismazākajiem lasītājiem, viņu vecākiem un audzinātājām bibliotēkā notikušas
bērnu darbu izstādes un tikšanās ar pašiem darbiņu autoriem.
Lasītavā jau ilgāku laiku pulcējas „ ielu bērnu” grupa, kuru piesaista brīvi pieejamie bibliotēkas
datori. Šie bērni lielākoties nāk spēlēt datorā spēles un pavadīt laiku, taču reizēm palasa žurnālus un
ieskatās arī grāmatās. Pēdējā gada laikā viņi ir iemācījušies rēķināties ar bibliotēkā valdošo kārtību,
citu bērnu interesēm un mazāk traucē pārējo bibliotēkas apmeklētāju darbu. Uzskatām, ka esam
veicinājušas šīs bērnu grupas socializācijas procesu.
5. Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri, vērtējums
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka sadarbojas ar pilsētas vispārizglītojošām izglītības iestādēm,
īpaši ar bērnudārziem, sākumskolas klasēm un interešu izglītības iestādēm. Galvenie sadarbības
partneri jau daudzus gadus ir pilsētas skolu pedagogi un bibliotekāri, pirmsskolas izglītības iestāžu
„Auseklītis”, „Varavīksne”, „Bitīte”, „Pasaka”, „Māriņa” un Rēzeknes pilsētas Katoļu pirmsskolas
izglītības iestādes skolotāji.
Sadarbības formas tradicionālas. Kopā ar pilsētas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogiem organizējam bērniem iepazīšanās ekskursijas uz bibliotēku. To laikā bērni uzzina
bibliotēkas atrašanās vietu, iepazīstas ar bibliotēkas struktūru, lietošanas noteikumiem, iespējām
kļūt par lasītāju, noklausās tematiskus un jaunieguvumu apskatus vai pārrunas par grāmatām.
Sadarbības mērķis- iespējami vairāk bērnu vismaz reizi apmeklējuši bibliotēku, zina par tās
eksistenci, piedāvājumu, iespējām meklēt un atrast vajadzīgo informāciju, bet vēl labāk – prot
orientēties jebkurā bibliotēkā un lietot tās resursus.
2006. gadā sadarbības partneru pulkam pievienojies Rēzeknes jauniešu centrs „JACIS” (
skolotāja V. Grišina), I.Soikāna Ludzas bērnu mākslas skola ( skolotāja S. Vorkale) un laikraksts
„Panorama Rezekne”, aktivizējusies sadarbība ar Rēzeknes Bērnu mākslas skolas pedagogiem (
skolotājas A. Andrejeva un E. Maslovska). Bibliotēkas lasītājus jau vairākus gadus iepriecina un
iedvesmo radošai darbībai Rēzeknes Skolēnu Interešu centra vizuālās mākslas pulciņa skolotāju
Jeļenas Antonovas un Jevģēnijas Dudukalovas audzēkņu darbu tematiskās izstādes. Bērnu darbu
izstādes ir svarīga bibliotēkas estētiskā noformējuma sastāvdaļa. Sadarbības rezultātā pilsētā aug
SIC popularitāte un vizuālās mākslas pulciņa dalībnieku skaits, bet izstāžu apmeklētāji gūst
informāciju par bibliotēku un kļūst par tās lasītājiem.
Visciešākā sadarbība ir ar citām pašvaldības kultūras iestādēm – kolēģēm no Rēzeknes pilsētas
bibliotēkām, Rēzeknes Kultūras Centru, Kultūras namu, vietējiem preses izdevumiem- laikrakstiem
„Rēzeknes Vēstis”, „Panorama Rezekne”.
2006. gadā sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldi esam izmantojuši iespēju apmeklēt
skolu bibliotekāru kvalifikācijas celšanas seminārus. Kopīgie semināri veicina sadarbību starp skolu
un bērnu bibliotēkas kolēģiem, palīdz skaidrāk saskatīt publiskās bibliotēkas lomu izglītības
reformas realizēšanā, pilnveidot bērnu bibliotekāro apkalpošanu mūsu pilsētā.
2006. gada vasarā ( V-VIII) bērnu bibliotēkā tika organizēts pasākumu cikls skolēniem „ Tava
drošība mājās un ceļā” ar grāmatu izstādēm un pārrunām pie izstādes („Ceļa zīmes un ceļu
satiksmes noteikumi”, ”Kas jāzina velosipēdistam ”, „Drošs- ne pārgalvīgs!” par drošību vasaras
atpūtā un „Proti palīdzēt!”), bet PII iestādē „Auseklītis” audzinātājas nodarbībās ar bērniem un
vecākiem pārrunāja kā sargāt sevi dažādās situācijās. Vecāki kopā ar bērniem veica mājas
uzdevumu- veidoja plakātus par svarīgākajiem bērnu drošības noteikumiem(„Drošība uz ielas”,
„Drošība uz ūdens”, „Sargi cieši uguntiņu”). Šo plakātu izstādi izveidojām bērnu bibliotēkas telpās
ar nosaukumu „Bērns drošā vidē”. Atraktīvie plakāti labi papildināja bibliotēkas grāmatu un
periodikas materiālu izstādi, piesaistīja gan bērnu , gan vecāku uzmanību, raisot pārrunas par

aktuālo tēmu. Ar izstādi iepazinās Rēzeknes 1. vidusskolas bērnu vasaras nometnes 1.-2., 3.-4.,5.6.klašu grupu dalībnieki.
2006. gada ražas svētkus bērnu bibliotēkas telpās svinējām ar bibliotēkas grāmatu izstādi par
maizītes ceļu no graudiņa līdz kukulītim un PII „Auseklītis” (metodiķe Z. Breidaka) skolotāju un
audzēkņu veidoto izstādi „Maizīte gardā, maizīte jaukā, silta un smaržīga nu mūsu plaukstā”.
Izstāžu materiāli -fotogrāfiju izstāde par bērnudārza audzēkņu ekskursiju Aglonas maizes muzejā ,
bērnu pašu veidotā „Maizes ābece”, skolotāju veidotā folkloras materiālu kopa par maizi, bērnu
zīmējumi par maizes tēmu un bibliotēkas grāmatu izstāde, viens otru papildinot, sniedza plašu un
daudzveidīgu vēstījumu par mūsu dienišķo maizīti un lielo darbu, kāds jāiegulda līdz tā nonāk mūsu
rokās.
„Auseklīša” bērnu grupiņas ( abu iepriekšminēto izstāžu darbiņu autori) ieradās ekskursijās,
lai aplūkotu izstādes un iepazītos ar bibliotēku.
2006. gada rudenī Rēzeknes Katoļu PII skolotājas, veicinot vecāku un bērnu kopīgu darbošanos,
aicināja ģimenes kopā ar bērniem izgatavot savu „sapņu māju”. Atsaucība bija negaidīti liela, bērni
kopā ar vecākiem fantazēja un realizēja savas fantāzijas, izmantojot visnegaidītākos materiālus,
radot oriģinālas, krāšņas un, galvenais, ar mīlestību un iedvesmu veidotas mājiņas. Gribējām šo
ideju popularizēt , iedvesmot arī citus vecākus radoši strādāt kopā ar bērniem, tāpēc bērnu
bibliotēkas telpās Ziemassvētku laikā veidojām Ziemassvētku pilsētiņu, tās ielās svētku rotā
izvietojām šos bērnu un vecāku kopīgi būvētos sapņu namiņus. Ziemassvētku pilsētiņa kopā ar
eksponētajiem J. Soikāna Ludzas bērnu mākslas skolas sakrālās mākslas nodaļas audzēkņu darbiem
par tēmu „ Bērns ar eņģeli devās ceļā” veidoja krāšņu Ziemassvētku noformējumu un brīnišķīgu
svētku noskaņu bibliotēkā. Ziemas brīvdienu laikā izstādi aplūkot bibliotēkā iegriezās gan dārziņa
audzēkņi ar vecākiem, gan pilsētas iedzīvotāji ar bērniem, vairāki piereģistrējās par bibliotēkas
lietotājiem, bet paši namiņu autori jutās ļoti lepni par sevi un saviem vecākiem.
Šie projekti veicinājuši bērnu piederības sajūtu bibliotēkai, savstarpējas draudzības un
sadarbības gaisotni. Bibliotēkas izmantošana no agrīna vecuma piesaistīs bērnus lasītāju saimei
nākotnē.
Sadarbība ar citām kultūras un izglītības iestādēm palīdz operatīvāk reaģēt uz bērnu un jauniešu
vajadzībām, veidot darbu daudzveidīgāku, interesantāku un veicina bibliotēkas publicitāti pilsētā.
6. Veiksmīgākie lasīšanas veicināšanas pasākumi
2006. gada februārī sadarbībā ar Rēzeknes katoļu pamatskolas 2. klases audzinātāju Silviju
Rancāni izdevās interesanta tematiska rīta stunda „Brālis ozols, māsa liepa”(Koks dabā, cilvēka
dzīvē un folklorā ).Bibliotēkā organizējām grāmatu un ilustratīvo materiālu izstādi un sagatavojām
stāstījumu par to, kā koks no mazas sēkliņas izaug par dižkoku, par dažādu koku mūža garumu un
raksturīgo lielumu, par kokiem mežā un augļu dārzā, koku visos gadalaikos, koka daudzveidīgo
lietderību cilvēka dzīvē, dzimtas koku, valodu koku. Pasākuma gaitā bērniem vajadzēja atcerēties
tautas dziesmas par kokiem, minēt mīklas, savukārt bibliotekāre V. Logina stāstīja teikas par
kokiem un visi kopā aplūkojām pasaku grāmatas, kurās koki cilvēkam sniedz patvērumu un
palīdzību grūtā brīdī, bet cilvēks saudzīgi izturas pret dzīvo dabu visapkārt. Mūsu tematiskā rīta
stunda izvērtās ļoti sirsnīga un atraisīta, sniedza daudz iespaidu bērniem un gandarījumu mums
pašiem. Kopā izstaigājām bibliotēkas telpas, rādot cik daudz interesanta var ieraudzīt un uzzināt
bērnu bibliotēkā.
Vasaras brīvdienās bērnu bibliotēkas darbiniece Tatjana Mihailova kopā ar laikrakstu
„Panorama Rezekne” organizēja lasīšanas veicināšanas konkursu jaunākā skolas vecuma bērniem „
Mūsu mīļākie grāmatu varoņi”. Konkurss noritēja 3 kārtās, laikrakstā tika publicēti kopā 45
jautājumi, uz kuriem atbildes varēja atrast bibliotēkā, izlasot populārākās pasaku grāmatas.
Konkursa noslēgumā dalībnieki tika uzaicināti uz tikšanos laikraksta redakcijā, avīzē izveidota
dalībnieku portretu galerija, bet uzvarētāji saņēma laikraksta veicināšanas balvas.
Ziemeļu bibliotēku nedēļā „ Rītausmas stundu” organizējām sadarbībā ar 1.vidusskolas
bibliotekāri V.Mortukāni un 3.a klasi (skolotāja S. Juste) skolas bibliotēkas telpās. Nedēļas ieskaņā
redzamā vietā piestiprinājām afišu, savdabīgo plakātu, bibliotēkā izveidojām grāmatu izstādi „ Ko
lasa bērni Ziemeļvalstīs?”

Bērni kopā ar audzinātāju pulcējās skolas bibliotēkā, kur savus lasītājus gaidīja no bērnu
bibliotēkas atceļojusī zviedru rakstnieces Gunillas Bergstrēmas grāmata "Urrā tētim Obergam".
Pirms lasījuma īsi pastāstījām šīs tradīcijas vēsturi Ziemeļu zemēs un Latvijā. Lasījuma gaitā bērni
uzzināja, ka grāmatas varonim Alfonam Obergam ir raizes, jo tētis dzimšanas dienā nevēlas neko
citu, kā vienīgi mīļu bērnu!
Bibliotekāres aicināt, bērni pārrunāja, kā viņi iepriecinātu paši savu tēti un izteica domas, kāda
varētu būt vispiemērotākā dāvana Alfona tētim. Tad turpinājās lasījums un visiem bija neviltots
pārsteigums par jauko dāvanu, ko saņēma tētis Obergs.
Rītausmas stundas nobeigumā katrs lasījuma dalībnieks saņēma Bērnu bibliotēkas sarūpētos
saldumus, Ziemeļu bibliotēku nedēļas kartīti un uzdevumu uzzīmēt dzimšanas dienas dāvanu savam
tētim. Tāpat kā iepriekšējos gadus, atvadoties lasījuma dalībniekiem novēlējām atcerēties, ka šajā
stundā tūkstošiem bērnu visās Ziemeļzemēs pārdomā dzirdēto stāstu par mazo zēnu Alfonu Obergu.
Bērnu bibliotēkā zīmējumus eksponējām nelielā izstādē, sniedzām informāciju Centrālās bibliotēkas
mājas lapā. Savukārt zīmējumu autorus gaidīja centības balva- blociņš un priecīgs pārsteigums, ka
viņu zīmējumi atrodami internetā.
Tomēr par veiksmīgāko ilgtermiņa lasīšanas veicināšanas pasākumu atzīstam Bērnu žūriju, jo tās
darbība visvairāk aktivizējusi mūsu lasītājus iepazīt jaunāko literatūru un iesaistījusi šajā darbā lielu
bērnu grupu, kura popularizē lasīšanu kā aizraujošu nodarbi savu draugu un vienaudžu lokā.
Vienaudžu rekomendācija izlasīt kādu grāmatu ir pietiekoši autoritatīvs stimuls, lai tiešām to darītu.
Bērnu žūrijas labāko grāmatu saraksts ir kļuvis par atzītu interesantas lasāmvielas sarakstu
bibliotēkas lasītājiem un skolotājiem.
7. Bibliotēkā populārākās jaunākās literatūras saraksts dažādām vecumgrupām
1.- 3. klašu grupā
1. Blaitone E. Pīpiņa piedzīvojumi.
2. Linde M.V. Kurmītis un saulesbrilles.
3. Donaldsone Dž. Cūciņa spēlē paslēpes.
4. - 6. klašu grupā
1. Frīdrihs J. Amanda un detektīvi.
2. Vaits E. B. Šarlotes tīkls.
3. Geislere D. Vandas slepenās piezīmes.
7.-9. klašu grupā
1. Zigezāra S. Klačiņa
2. Vilsone Ž. Labākās draudzenes.
3. Hofmane M. Stravaganza
8. Bibliotēkas darbinieku tālākizglītības vērtējums
2006. gadā Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas darbinieki apmeklējuši sekojošus tālākizglītības
pasākumus:
Inta Anspoka 2006. gadā mācījusies Rēzeknes Augstskolas un Baltijas Datoru akadēmijas
organizētajos Datorapmācības kursos ECDL sertifikāta iegūšanai ( 72 st. programma). Iegūts ECDL
starta sertifikāts.
Apguvusi IIS Alise apmācības kursu „Alise 3i”.
Apmeklējusi CB un Rīgas Centrālās bibliotēkas organizētās lekcijas „Bibliotēkas krājuma
organizēšanas politika: Rīgas CB pieredze” un „Bibliotekārā darba ētikas pamatprincipi: Rīgas CB
pieredze”.
Ineta Kuzņecova mācījusies Rēzeknes Augstskolas un Baltijas Datoru akadēmijas organizētajos
Datorapmācības kursos ECDL sertifikāta iegūšanai ( 72 st. programma).Iegūts ECDL starta
sertifikāts.
Apmeklējusi LNB Bērnu literatūras centra organizēto konferenci Daugavpilī „Lasīšana 5. pakāpē”
(2 dienu programma).

Vija Logina 2006. gadā mācījusies Rēzeknes Augstskolas un Baltijas Datoru akadēmijas
organizētajos Datorapmācības kursos ECDL sertifikāta iegūšanai ( 72 st. programma). Iegūts ECDL
pilnais sertifikāts.
Apguvusi IIS Alise apmācības kursu „Alise 3i”.
Apmeklējusi CB un Rīgas Centrālās bibliotēkas organizētās lekcijas „Bibliotēkas krājuma
organizēšanas politika: Rīgas CB pieredze” un „Bibliotekārā darba ētikas pamatprincipi: Rīgas CB
pieredze”.
Tatjana Mihailova pabeigusi mācības Baltijas Krievu institūtā Sabiedrisko attiecību vadības
specialitātē.
2006. gadā mācījusies Rēzeknes Augstskolas un Baltijas Datoru akadēmijas organizētajos
Datorapmācības kursos ECDL sertifikāta iegūšanai ( 72 st. programma). Iegūts ECDL starta
sertifikāts.
Apmeklējusi CB un Rīgas Centrālās bibliotēkas organizētās lekcijas „Bibliotēkas krājuma
organizēšanas politika: Rīgas CB pieredze” un „Bibliotekārā darba ētikas pamatprincipi: Rīgas CB
pieredze”.
Biruta Opencāne 2006. gadā mācījusies Rēzeknes Augstskolas un Baltijas Datoru akadēmijas
organizētajos Datorapmācības kursos ECDL sertifikāta iegūšanai ( 56 st. programma).
Apmeklējusi CB un Rīgas Centrālās bibliotēkas organizētās lekcijas „Bibliotēkas krājuma
organizēšanas politika: Rīgas CB pieredze” un „Bibliotekārā darba ētikas pamatprincipi: Rīgas CB
pieredze”.
2006. gadā par tēmu „Darbs ar bērniem Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā” dalījāmies pieredzē
ar kolēģēm no Rēzeknes rajona bibliotēkām.
Bērnu bibliotēkas darbinieki piedalījās Rēzeknes CB organizētajā profesionālās meistarības
konkursā ”Lasītāju apkalpošanas serviss”.
Tālākizglītību uzskatām par nepieciešamu profesionālās pilnveides sastāvdaļu. Tikai
kompetents bibliotekārs var nodrošināt kvalitatīvu lasītāju apkalpošanu un attīstīt bērnu patstāvīgās
informācijas prasmes.
9. Problēmas bibliotēku darbā, to risināšanas ceļi
Bibliotēkas 7. -9. klašu abonementa krājumu jāturpina papildināt ar jaunām grāmatām latviešu
valodā ekonomikā, vēsturē, ģeogrāfijā un citās zinātņu nozarēs, jo esošais krājums nespēj pilnībā
apmierināt lasītāju pieprasījumus.
Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem būtu ļoti noderīgs atsevišķi iekārtots atpūtas
stūrītis, kur pēc stundām vai brīvdienās pabūt kopā ar draugiem, paspēlēt spēles vai paskatīties
videofilmu. Lasītavas telpas ir šauras un aizrautīga spēle parasti ir trokšņaina. Šīs vēlmes
īstenošanai esošajās telpās būtu nepieciešami pārkārtojumi krājuma izvietojumā un papildus
līdzekļi.
10. Bibliotēkas tehniskais nodrošinājums
2006. gadā uzlabojies bibliotēkas materiāli tehniskais nodrošinājums. Kopā bibliotēkā ir 6
datori, 4 lasītāju rīcībā un 2 personālam, nodrošināta pieeja tiešsaistes datu bāzēm „Letonika” un
„Rubricon. Bibliotēkas apmeklētājiem pieejami interneta resursi mācību uzdevumu veikšanai un
pašizglītībai, elektroniskie katalogi un kartotēkas. Lasītāji tiek reģistrēti Rēzeknes CB
elektroniskajā datu bāzē, bet 2007. gadā tiks uzsākta grāmatu datorizēta izsniegšana un pieņemšana,
vienlaikus turpinot bērnu bibliotēkas krājuma rekataloģizācijas darbu.
Bibliotēkā ir krāsu un lāzerprinteris, tiek īrēts kopējamais aparāts.
Iegādāts televizors, videomagnetofons, magnetola un fotoaparāts.
2006. gadā iekārtotas ērtas darba vietas bērnu bibliotēkas abonementa darbiniekiem, iegādāti
rakstāmgaldi, biroja krēsli darbam pie datora katrai darbiniecei un 20 saliekami krēsli plašāk
apmeklētu pasākumu gadījumiem.
Bibliotēkā būtu vēlams kosmētiskais remonts, kā arī savu laiku nokalpojušo logu rāmju nomaiņa.

11. Bibliotēkas lietotāju atsauksmes
Mūsu čaklie lasītāji ļoti vēlās, lai turpinātos „ Bērnu žūrija” un būtu iespēja tajā piedalīties.
Bibliotēkas apmeklētāji visbiežāk izteikuši apmierinājumu, ka paplašinājušās iespējas izmantot
internetu gan mācībām nepieciešamās informācijas iegūšanai gan brīvā laika pavadīšanai. Daudzi
mazākie bērni tieši pie bibliotēkas datoriem ir ieguvuši pirmās datora lietošanas iemaņas un prieku
par savu prasmi.
Mēs, bibliotēkas darbinieki, vēlamies, lai lasītāju būtu vairāk, lai bērnu lasītprieks un zinātkāre
neapsīkst, bet bibliotēka spētu piedāvāt plašu informācijas klāstu un būt uzticams ceļvedis
aizraujošajā zināšanu pasaulē.
2007. gada 20. janvārī.

Bibliotēkas vadītāja V. Logina

