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Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 2008.gadā
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā – RCB) ir informācijas,
izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centrs Rēzeknes
reģiona iedzīvotājiem un viesiem. RCB ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības dibināta
iestāde, kas darbojas Rēzeknes Domes Kultūras pārvaldes pakļautībā kā tās patstāvīga
struktūrvienība.
Par savu misiju RCB uzskata līdzdalību informācijas un zināšanu sabiedrības
veidošanā, reģiona iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšanā un veicināšanā.
RCB galvenais uzdevums – sniegt bibliotēkas lietotājiem operatīvus un kvalitatīvus
bibliotekāros pakalpojumus, nodrošinot bibliotēkas krājumu, datu bāzu un
informācijas sistēmu pieejamību.
2007.gadā RCB akreditēta reģiona galvenās bibliotēkas statusā.
RCB ir administratīvais, saimnieciskais, metodiskais, profesionālās vadības un
SBA centrs divām filiālbibliotēkām: Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkai un Rēzeknes
pilsētas 2.bibliotēkai.
RCB funkcijas un uzdevumi: nodrošināt reģiona iedzīvotāju bibliotekāro
apkalpošanu; nodrošināt pašvaldības bibliotēku uzturēšanu un apsaimniekošanu;
pārraudzīt un koordinēt filiālbibliotēku darbu; organizēt RCB kopkrājuma
komplektēšanu,

uzturēšanu,

uzskaiti,

saglabāšanu

un

izmantošanu;

veikt

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi; veidot un uzturēt reģionālo kopkatalogu, vienotās
datu bāzes; organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus;
veikt reģiona depozītbibliotēkas un starpbibliotēku abonementa (SBA) centra
funkcijas; uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par
bibliotēku darbu pilsētā; veikt bibliotekārā darba plānošanu, izstrādāt bibliotēku
attīstības programmas; nodrošināt un organizēt bibliotēku savstarpējo sadarbību;
organizēt bibliotēku darbinieku profesionālās tālākizglītības pasākumus; sniegt
metodisko un konsultatīvo palīdzību reģiona bibliotēkām; nodrošināt iespēju izmantot
bibliotēku pakalpojumus visiem lietotājiem neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma,
veselības stāvokļa, dzīvesvietas, kā arī rūpēties par atbilstošu bibliotēkas aprīkojumu
personām ar kustību traucējumiem un redzes traucējumiem; regulāri iesniegt
pārskatus par savu darbību Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvaldei un citām
institūcijām; nodrošināt publisku pieejamību bibliotēkas darbības pārskatam.
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Tālākā RCB darbības pilnveides procesā ietilpst virtuālās bibliotēkas attīstība,
jaunu bibliotekāro pakalpojumu ieviešana, sadarbība ar skolām, jauniešu centriem,
rūpējoties par sabiedrības mūžizglītību un integrāciju, kā arī par lasīšanas veicināšanu,
literatūras popularizēšanu un kultūras pasākumu pieejamību
Lai nodrošinātu novadpētniecības funkcijas realizāciju, tiek plānoti pilsētas
bibliotēku vēstures un darbības pētījumi un publikāciju sagatavošana. Lai sekmētu un
uzlabotu RCB darbību un pakalpojumus, tiek plānota lasītāju interešu un vajadzību
izpēte.
2008.gadā tika veikta RCB filiālbibliotēku (pilsētas 2.bibliotēka un Bērnu
bibliotēka) akreditācija. Bibliotēku akreditācijas komisija apmeklēja minētās filiāles
un iepazinās ar to darbu. Apmeklētās filiāles tika novērtētas pozitīvi, un tām piešķirts
vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā un
2.bibliotēkā) kā pastāvīgi lietotāji reģistrēti 4978 Rēzeknes iedzīvotāji, tas ir 13,7% no
pilsētas iedzīvotāju kopskaita. RCB pakalpojumus bez jebkādiem ierobežojumiem
izmanto arī Rēzeknes rajona iedzīvotāji (1432), kā arī, atbilstoši Bibliotēkas lietošanas
noteikumiem, citu Latvijas reģionu iedzīvotāji un ārvalstnieki. Kopējais pilsētas tautas
bibliotēkās reģistrēto lietotāju skaits - 7725 (2007.g. – 7522),- jāatzīmē, ka ap 600
lietotāju izmanto divu vai pat visu triju pilsētas pašvaldības bibliotēku pakalpojumus.
RCB apmeklējumu skaits 2008.gadā - 160669 (2007.g. - 122916), izsniegumu skaits 267733 (2007.g. - 248584). Apmeklējumu skaita straujais pieaugums izskaidrojams ar
bibliotēkas attālināto (virtuālo) apmeklējumu uzskaites ieviešanu, kas 2007.gadā
nebija nodrošināta. Apmeklējumu un izsniegumu skaita pieaugumu, iespējams, ir
ietekmējušas arī izmaiņas Bibliotēkas lietošanas noteikumos, kas paredz soda naudas
iekasēšanu no 1.kavējuma dienas, nevis no 16., kā bija iepriekš,- līdz ar to lasītāji ir
motivēti vairāk sekot bibliotēkā paņemto iespieddarbu izmatošanas termiņa
ievērošanai vai savlaicīgai tā pagarināšanai, ja tas ir nepieciešams.
Katrs Centrālās bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku vidēji 17 reizes
gadā, 2.bibliotēkas lietotājs - 15, Bērnu bibliotēkas - 19 reizes.
CB kopkrājumā - 53020 dokumenti. Informācijas vienību skaits uz vienu
bibliotēkas lietotāju: Centrālajā bibliotēkā - 16 vienības, 2.bibliotēkā - 17, Bērnu
bibliotēkā - 10 vienības. Vidējais izsniegums uz 1 bibliotēkas lietotāju: Centrālajā
bibliotēkā – 33, 2.bibliotēkā – 41, Bērnu bibliotēkā – 35 vienības.
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Kopš 2001.gada RCB pielieto bibliotēkas informācijas sistēmu ALISE, kurā
tiek veidoti un uzturēti: elektroniskais katalogs, analītikas datu bāze, novadpētniecības
datu bāze. RCB veidotās datu bāzes pieejamas internetā. Visās bibliotēkās ir
automatizētā lasītāju reģistrācija. Izveidota kopējā bibliotēku lietotāju datu bāze, kas
atrisina bibliotēkās reģistrēto lietotāju dublēšanās problēmu un atvieglo darbu ar
parādniekiem.
Jau divus gadus Centrālajā bibliotēkā un filiālēs izsniegšana/saņemšana norit
automatizēti. Bibliotēkās tiek izmantots attālinātās rezervēšanas modulis.
Centrālajā bibliotēkā 2008.gadā reģistrēti 4573 lietotāji. Salīdzinot ar
2007.gadu, bibliotēkas lietotāju skaits samazinājies par 94. Priecē fakts, ka tai pat
laikā pieaudzis lietotāju skaits filiālbibliotēkās: Bērnu bibliotēkā 2008.gadā reģistrēti
1879 lietotāji (2007.g. – 1703), 2.bibliotēkā - 1273 lietotājs (2007.g. – 1152).
Bibliotēkas apmeklējumu skaits 2008.gadā palielinājies visās bibliotēkās: CB
– 79022 (2007.g. - 71350), Bērnu bibliotēkā – 36729 (2007.g. - 33161), 2.bibliotēkā –
19137 (2007.g. - 18405). RCB virtuālo apmeklējumu kopskaits – 40121.
Bibliotēku pakalpojumu pieejamība
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā (tai skaitā filiāles: Bērnu bibliotēkā un
2.bibliotēkā) reģistrēto lietotāju kopskaits - 7725.
Lietotāju

apkalpošana

bibliotēkās

notiek

atbilstoši

RCB

lietošanas

noteikumiem, kuru pēdējā redakcija apstiprināta Rēzeknes pilsētas domes Kultūras
pārvaldē 2008.gada 25.janvārī.
Rēzeknes pilsētas bibliotēku pakalpojumi vienādi pieejami gan Rēzeknes
pilsētas, gan rajona iedzīvotājiem un, atbilstoši bibliotēku izmantošanas noteikumiem,
arī citu reģionu iedzīvotājiem.
Visplašāk pārstāvētā RCB lietotāju kategorija ir skolēni – 41% no reģistrēto
lietotāju skaita. Sekojošās plašāk pārstāvētās sociālās grupas: nodarbinātie – 22%,
studenti (tai skaitā – nepilna laika) – 19%, bezdarbnieki – 10% no lietotāju skaita.
2008.gadā RCB lietotājiem bija pieejami dažādi informācijas nesēji, t.sk.
49051 grāmata, 146 nosaukumi žurnālu un laikrakstu latviešu, krievu, vācu valodās,
kā arī 57 elektroniskie dokumenti, bezmaksas internets un pieeja šādām tiešsaistes
datu bāzēm: NAIS, Rubricon, EBSCO, Letonika, Nozare.lv, LURSOFT.
2008.gadā galvenie RCB darba virzieni

bija:

grāmatu

kopkrājuma

rekataloģizācija un darbs pie CB veidotajām datu bāzēm, darbs ar krājumu, dažādu
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lasītāju grupu apkalpošana un lietotāju apmācība, novadpētniecības darbs, RCB
publicitātes nodrošināšana un darbinieku tālākizglītība. Lai sekmētu kvalitatīvu IT
pakalpojumu attīstību un pieejamību, 2008.gadā RCB darbu sākusi jaunizveidotā
Informācijas tehnoloģiju nodaļa. Viens no galvenajiem nodaļas uzdevumiem –
bibliotēkas mājas lapas kā attālināto (virtuālo) lasītāju piesaistes instrumenta attīstība.
RCB lietotājiem ik dienas ir pieejami 27 datori ar interneta pieslēgumu
(Centrālajā bibliotēkā - 13, 2.bibliotēkā – 6, Bērnu bibliotēkā – 8,) visās bibliotēkās
nodrošināta iespēja izmantot bezvadu internetu. Centrālajā bibliotēkā ir iespējams
izmantot specializēto datortehniku vājredzīgajiem un tekstu palielinošās lupas.
Nepieciešamības gadījumā Centrālajā bibliotēkā ir iespējams izveidot mācību klasi
lietotāju apmācībai (8 datori). Kopētāja un skenera pakalpojumi ir visās bibliotēkās.
Lai attīstītu bibliotēku lietotāju informācijpratību, RCB tiek rīkotas
ekskursijas, bibliotekārās stundas un individuālās konsultācijas, kuru gaitā tiek
apgūtas iemaņas orientēties bibliotēkas krājumā, meklēt informāciju elektroniskajā
katalogā, internetā, elektroniskajās datubāzēs, uzziņu literatūrā.
RCB lietotāji, jo sevišķi skolēni un studenti, arvien vairāk izmanto bibliotēkas
piedāvātos IT pakalpojumus. Tā, piemēram, 2008.gadā 120 lasītāji ir pieteikušies
attālinātās rezervēšanas pakalpojuma saņemšanai. Priecē bibliotēkas mājas lapas un ekataloga apmeklētāju kuplais skaits.
Lai pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu lietotāju pieprasījumus, tāpat kā
iepriekšējos gados, aktīvi tika izmantots RCB kopkrājumus un SBA pakalpojumi.
Joprojām ir aktuāla problēma ar lasītājiem, kuri laikus nenodod grāmatas.
RCB parādnieki tiek informēti pa telefonu, tiek sūtītas rakstveida atgādinājuma
vēstules un īsziņas no interneta, plaši tiek izmantota saziņa pa elektronisko pastu.
2008.gadā tika ieviesta jauna tradīcija: papildus akcija „Atlaide parādniekiem”
Bibliotēku nedēļas laikā. Savukārt tradicionālo Ziemassvētku akciju „Atlaide
parādniekiem. Atnāc un iegūsti”, kas parasti tika rīkota decembrī, nolemts turpmāk
pagarināt līdz pareizticīgo Ziemassvētkiem (janvārī). 2008.gadā tā sākta 8.decembrī
un noslēgta 2009.gada 8.janvārī. Šajā laikā aizmāršīgie lasītāji varēja nodot grāmatas,
kā arī atjaunot agrāk slēgto mājas abonementu, nemaksājot soda naudu. Informācija
par to bija RCB mājas lapā, interneta portālā www.rezekne.lv, vietējos laikrakstos, kā
arī „Latgales Radio” ziņās. Akciju laikā šo iespēju izmantoja 286 Centrālās
bibliotēkas lasītāji.
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2008.gada nogalē Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvaldes rīkotajā Mazo
projektu konkursā tika atbalstīts RCB projekts „Bērnu stūrīša izveide Rēzeknes
pilsētas centrālajā bibliotēkā”. Projekta īstenošana paredzēta 2009.gada 1.pusgadā.
2008.gadā CB un filiālbibliotēkās tika rīkoti dažādi pasākumi. Īpaša uzmanība
tika pievērsta lietotāju apkalpošanas uzlabošanai un lasīšanas popularizēšanai.
RCB kopkrājuma popularizēšanas nolūkos sagatavotas 365 izstādes, no tām
Centrālajā bibliotēkā - 195, Bērnu bibliotēkā - 78, 2.bibliotēkā - 92. Jaunieguvumu
izstādes tiek rīkotas 2 reizes mēnesī (1. un 16. datumā).
Centrālās bibliotēkas abonementā lasītājus visvairāk ieinteresējušas šādas
izstādes:

„Apgādā

„Kontinents”

izdotās

grāmatas”,

„Astroloģijas

pasaulē”,

„2007.gadā izdotās grāmatas”, „Psiholoģija – zinātne par cilvēka dabu”, „Ikviena
cilvēka sapnis – būs veselam”, „Daiļdārzniecība”. Liela interese bija par izstādi
„Mans laiks man nebija par nastu”, kura bija veltīta novadniekam – dzejniekam
Jevgenijam Šešolinam.
Lasītavā rīkotās izstādes ir apvienotas piecos izstāžu ciklos. Jau 15.gadu
turpinās plašākais izstāžu cikls "Latgale un latgalieši", kurš veltīts Latgales novadam,
tā cilvēkiem un notikumiem. 2008.gadā cikla ietvaros izveidotas 35 izstādes. Plašākās
no tām: "Daugavpilietis ar pasaules slavu" (Markam Rotko - 105), "J.Tiņanova
14.lasījumi", "Preiļi, Preiļi, tu pilsēta mana…", "Olūtam - 65". No cikla "Uzzini
vairāk!" interesantākās izstādes bija: "Zīmes un simboli", "Pokaiņu mežs - īstenība vai
izdomājums", "Enciklopēdiju pasaulē", "Ko mēs zinām par lībiešiem?". Cikla
"Aktuāli ES" ietvaros bibliotēkas ESIP, kas atrodas lasītavā, izveidotas 8 izstādes par
aktuālākajiem notikumiem Eiropas Savienībā, kā arī par ES dalībvalstīm, piemēram,
"Lisabonas līgums Latvijai… Eiropai", "Eiropa - ideja par ES", "Iepazīsim Franciju".
Septembrī RCB ESIP bija iespēja iepazīties ar Eiropas Savienības informācijas
aģentūras ceļojošo izstādi "Šengenas līguma telpa".
Sadarbībā ar Naturalizācijas

pārvaldes

Rēzeknes

reģionālās

nodaļas

informācijas centru Centrālās bibliotēkas lasītavā tika izveidotas divas izstādes:
"Pilsoniska sabiedrība: informācija, pieredze, viedokļi" un "Integrācijas aktualitātes".
2.bibliotēkā lielu atsaucību lasītāju vidū guva izstādes: "Detektīvžanru
cienītājiem", "Iepazīsti Latgali", "Esi vesels!", "Mājai un ģimenei", "Dzejniecei Ārijai
Elksnei - 80", "Dabasmātes aptieka", "Mūsu Latvija".
Lai uzlabotu lietotāju apkalpošanu, RCB veikti arī daži organizatoriski
pasākumi. Sākot ar 2008.gada 2.janvāri Centrālās bibliotēkas abonementā ir mainīta
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jauno grāmatu līdzņemšanas un rindas pieraksta kārtībā. Nozaru literatūra tāpat kā
daiļliteratūra tagad pieejama līdzņemšanai jau no jaunumu izlikšanas dienas.
Pildot Atzinumā par Centrālās bibliotēkas akreditāciju dotos norādījumus,
pilnībā pārstrukturēts abonementa grāmatu krājums, nodrošinot aktuālās krājuma
daļas izvietošanu brīvpieejā, arī CB lasītavā lielākā daļa grāmatu krājuma un visa
jaunākā periodika izvietota brīvpieejā.
Sakarā ar RCB stacionārā grāmatu izsniegšanas punkta slēgšanu, tika veikts tā
grāmatu krājuma izvērtējums ar nolūku vērtīgāko krājuma daļu sadalīt pa visām RCB
struktūrvienībām.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Galvenais

uzdevums

2008.gadā

bija

turpināt

RCB

kopkrājuma

rekataloģizāciju. Rekataloģizācijas procesā ir iesaistītas arī filiālbibliotēkas, kā
rezultātā gada beigās no kopkrājuma e-katalogā pieejamas aptuveni 37100 vienības.
KAN darbinieces (nod. vadītāja V.Zvīdriņa ) veica pastāvīgu metodisko darbu
ar skolu un Rēzeknes rajona pagastu bibliotekāriem. Sevišķi aktīvi noritējusi
sadarbība ar Viļānu pilsētas bibliotēku, kura turpina sava krājuma ievadīšanu
reģionālajā e-kopkatalogā (rekataloģizācija un jaunieguvumi).
2008.gadā tika sasauktas 3 Krājuma komplektēšanas padomes sēdes, kurās
tika analizēts KAN darbs un izvirzīti turpmākie uzdevumi krājumu komplektēšanā, kā
arī analizēts krājumu kvalitatīvais saturs.
RCB kopkrājumā uz 01.01.2009. ir 93312 eks. dažāda veida informācijas
nesēju par summu 94246.20 Ls (bilancē esoši izdevumi). Kopkrājumu veido
dokumenti latviešu valodā (56,1%), krievu valodā (40,4%), citās svešvalodās (3,5%).
2008.gadā RCB kopkrājums papildināts par 6158 eksemplāriem (t.s. 2709 žurnālu
eksemplāri). Tāpat kā iepriekšējos gados, rekomplektēto eksemplāru skaits ir lielāks
par jaunieguvumu skaitu, tāpēc kopkrājums ir samazinājies par 18958 eks.
Gads

Kopkrājums

Ienācis (eks.)

Izslēgts (eks.)

Izmaiņas (eks.)

6158

25116

- 18958

01.01.2008. (eks.)

2008

112270

Krājumu norakstīšana veidojusies šādi:
Pilsētas centrālā bibliotēka norakstījusi 13996 vien.
2. bibliotēka
4375 vien.
Bērnu bibliotēka
6745 vien.
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Rēzeknes centrālās bibliotēkas kopkrājums uz 01.01.2009.:
Bibliotēka
Centrālā bibliotēka
2. bibliotēka
Bērnu bibliotēka
Kopā

Ienācis 2008.g.
Eks.
%
3430
55,7
1389
22,6
1339
21,7
6158
100

Krājums kopā
Eks.
%
53020
56,8
21844
23,4
18448
19,8
93312
100

2008.g. jaunieguvumu sadalījums pa bibliotēkām
Nozaru literatūra

Daiļliteratūra

Bērnu literatūra

Centrālā bibliotēka

2603

797

30

2. bibliotēka

697

424

268

Bērnu bibliotēka

435

269

635

3735

1490

933

Kopā

2008.g. jaunieguvumu sadalījums pa valodām
Latviešu

Krievu

Svešvalodās

Centrālā bibliotēka

2443

978

9

2. bibliotēka

912

469

8

Bērnu bibliotēka

912

384

43

Kopā

4267

1831

60

Ienākušās grāmatas ir gan pirktās, gan dāvinātās. Liela daļa jaunieguvumu
ienākuši no Latgales Kultūras centra izdevniecības un Nacionālās bibliotēkas
bibliotēku dienesta.
Jaunās grāmatas iepērkam galvenokārt grāmatu bāzē „Latvijas Grāmata”,
veikalos „Liesma” un „Avots”, pie IK „VIRJA”, Republikāniskajā Statistikas
pārvaldē. 2008.gadā turpinājās grāmatu saņemšana Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajās bibliotēkās”
ietvaros. 4 kārtās tika saņemti pavisam 298 eks. izdevumu par summu 1702,93 Ls.
Bērnu bibliotēkas fonds tika papildināts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras
programmas „Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma” ietvaros saņemtajiem
iespieddarbiem (kopā 60 vienības par summu 185,91 Ls). Regulāri tika izmantotas
izdevniecību izbraukuma tirdzniecības uz vietas piedāvājumi.
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Jauniegūto grāmatu skaits salīdzinājumā ar 2007.gadu ir palielinājies par 75
vienībām. Nedaudz pieaudzis pasūtāmās periodikas nosaukumu skaits gan CB, gan
filiālēs. Dāvinātā literatūra galvenokārt tika izmantota krājumos esošās nolietotās
literatūras atjaunināšanai.
Sakarā ar RCB stacionārā grāmatu izsniegšanas punkta likvidāciju tā krājums
2008.-2009.gadā tiks pārskatīts, lai ar vērtīgākajiem izdevumiem papildinātu citu
RCB struktūrvienību krājumus, bet pārējā literatūra tiks norakstīta.
Informācijas pakalpojumu attīstība
Uzziņu un informācijas darba galvenais virziens 2008.gadā – kvalitatīvas un
pilnīgas informācijas pieejamības nodrošinājums. Pilnveidojot automatizācijas
procesus un paaugstinot personāla kvalifikāciju, palielinājās elektronisko resursu
izmantojamība.
2008.gadā turpinājās RCB elektronisko datu bāzu veidošana. Izveidoto
ierakstu skaits gada beigās: elektroniskajā katalogā – 37100 (2007.gadā - 33005),
analītikas datu bāzē -56727 (2007.gadā – 55643). Novadpētniecības materiālu e-datu
bāzē 27870 (2007.gadā – 24191).
Rēzeknes reģiona elektroniskā kopkataloga veidošana uzsākta 2006.gadā.
Pašreiz e-kopkataloga veidošanā (rekataloģizācija un jaunieguvumi), izmantojot BIIS
ALISE 4i versiju, iesaistījušās RCB filiāles un Viļānu pilsētas bibliotēka.
Rēzeknes CB saviem lasītājiem piedāvā sekojošas tiešsaistes datu bāzes:
NAIS, Letonika, EBSCO, Rubricon, LURSOFT, Nozare.lv. Ir iespēja izmantot
laikrakstu „Latvijas Vēstnesis”, „Dienas Bizness„ elektroniskās versijas un arhīvu.
Ar CB, 2.bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas krājumu jaunieguvumiem var
iepazīties RCB mājas lapā, www.rezeknesbiblioteka.lv, e-kataloga sadaļā „Jaunumi”
kā arī bibliotēkās rīkotajās „Jauno grāmatu dienās”, izdevumu apskati tiek publicēti
vietējā presē.
Bibliotekārajā darbā tiek izmantota e-informācija par Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes lasītavas (Z lasītavas)
jaunieguvumiem, kas regulāri tiek saņemta no LNB Bibliotēku attīstības institūta.
RCB ES informācijas punkts aktīvi sadarbojas ar ES informācijas aģentūru un citām
institūcijām.
Rēzeknes CB (tai skaitā filiālēs: Bērnu bibliotēkā, 2.bibliotēkā, Vipingas
grāmatu izsniegšanas punktā) 2008.gadā sniegtas 17279 uzziņas (2007.gadā - 18645),
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no tām CB - 12638 (2007.gadā – 13285). 2008.gadā sniegtas 502 novadpētnieciska
rakstura uzziņas, no tām CB – 284. Tika sagatavotas plaša apjoma bibliogrāfiskās
uzziņas par: pilsētas pieminekļiem, vēsturi un dabu, novada kultūrvēstures
pieminekļiem, Latgales rakstniekiem.
Žurnālisti un bibliotēkas darbinieki sagatavojuši 105 publikācijas vietējā
presē: laikrakstos „Rēzeknes Vēstis” (latviešu un krievu valodā), „Rēzeknes
Vēstnesis”, „Vietējā”, „Panorama Rezekne”. Publikācijas stāsta par bibliotēkas
darbību un pasākumiem, par jaunumiem un novadpētniecības darbu, par Latgales
vēsturi un novadniekiem (piemēram, „Rēzeknieši pagātnē un tagadnē”, „Grāmatu
jaunumi”, „Novadpētniecība”, „Jo viņa prot strādāt ar visiem bērniem”, „Starp divām
stacijām” u.c.).
Informācija par bibliotēku 2008.gadā regulāri tika sniegta bibliotēkas mājas
lapā www.rezeknesbiblioteka.lv un portālos www.rezekne.lv, www.biblioteka.lv,
www.lakuga.lv. Bibliotēkas darbinieki snieguši intervijas Latgales Reģionālajai
televīzijai, ziņu aģentūrai LETA. Informācija par bibliotēkas jaunumiem bija
dzirdama ziņu raidījumos „Latgolas Radejā” un radio „Ef-Ei”.
2008.gadā RCB sagatavotas 365 izstādes, no tām -174 (tai skaitā 8 virtuālās
izstādes) Centrālajā bibliotēkā, 109 – lasītavā, 65 – abonementā, 21 – Vipingas
grāmatu izsniegšanas punktā.
Bibliotēkas popularizēšanas nolūkā Centrālajā bibliotēkā tika rīkotas
konsultācijas, ekskursijas: Rēzeknes 2.vidusskolas skolēniem, Rēzeknes 1.vidusskolas
skolēniem, Rēzeknes 6.vidusskolas skolēniem. Ekskursijas – bibliotekārās stundas
regulāri tika rīkotas arī Bērnu bibliotēkā. RCB mājas lapā regulāri tiek publicēta
aktuālākā informācija par jaunieguvumiem, bibliotēkas pasākumiem, novadniekiem.
2008.gadā bijuši 68 SBA pieprasījumi, - no tiem 12 - novadpētnieciska
rakstura. Izpildīts 61 pieprasījums, par pārējiem tika saņemti atteikumi. Atteikumu
galvenie iemesli: 5 - nebija krājumā, 2 – pieejami tikai lasītavā uz vietas. SBA
pakalpojumus izmantojuši 28 lietotāji, galvenokārt studenti.
Rēzeknes rajona pagastu un citu reģionu bibliotēkām SBA kārtā no Rēzeknes
CB krājuma izsniegtas - 66 grāmatas.
Plaši tiek izmantotas RCB kopkrājuma izmantošanas iespējas, veicot starpstruktūrvienību iekšējo grāmatu apmaiņu. Tādā veidā Centrālā bibliotēka no filiālēm
(2.bibliotēka un Bērnu bibliotēka) saņēmusi 23 grāmatas, savukārt filiālēm no CB tika
izsniegtas 186 grāmatas.
9

Uzziņu informācijas darbs tiek veikts, izmantojot gan tradicionālos, gan
elektroniskos informācijas avotus. Sniegto uzziņu skaitam ir tendence samazināties.
Tas izskaidrojams ar to, ka bibliotēkas lietotāji attīstījuši savas prasmes informācijas
meklēšanā, īpaši internetā. Arvien pieaug bibliotekāra kā informācijpratības
veicinātāja loma, - bibliotekāram svarīgāk ir klientam parādīt informācijas meklēšanas
iespējamos ceļus, nevis piedāvāt jau atrastu informācijas resursu.
Novadpētniecības darbs
2008.gadā

tika

turpināta

Rēzeknes

pilsētas

centrālās

bibliotēkas

novadpētniecības materiālu e-datu bāzes veidošana. Pavisam (uz 31.12.2008.)
izveidoti 27 870 elektroniskie ieraksi, gada laikā - 3679. Šajā datu bāzē turpinām
iekļaut arī Latgales Kultūrvēstures muzeja lasītavas un Latgaliešu Literatūras fonda
jaunieguvumu bibliogrāfiskos aprakstus. Centrālās bibliotēkas speciālisti nodrošina
novada

analītikas

bibliogrāfisko

datu

piegādi

LNB

veidotajai

Nacionālās

bibliogrāfijas analītikas datu bāzei.
2008.gadā sniegtas 502 novadpētnieciska rakstura uzziņas, no tām Centrālajā
bibliotēkā - 305. Uzziņas sniegtas galvenokārt par šādām tēmām: pilsētas pieminekļi,
1991.gada notikumi Rēzeknē, Poļu biedrības vēsture, Rēzeknes pilsētas ielu vēsture,
rakstnieka novadnieka J.Tiņanova daiļrade, Rēzeknes Goda pilsoņi, novadnieki - Triju
Zvaigžņu ordeņa kavalieri, muižu vēsture, Rēzeknes rajona ezeri, dižakmeņi un
dižkoki.
Tika sagatavoti bibliogrāfiskie saraksti par novadniekiem, dzejniekiem Pjotru
Antropovu un Jevģeniju Šešolinu. Pēc interesentu pieprasījuma tika izveidota mape
un sagatavots bibliogrāfiskais saraksts sakarā ar Latvijas Poļu Biedrības Rēzeknes
nodaļas 20.gadadienu.
Turpinājās

novadpētniecības

materiālu

kārtošana tematiskajās

mapēs:

„Personālijas” (pavisam 126) un dažādas tematiskās mapes (pavisam - 283). Mapes
tika papildinātas ar jauniem novadpētniecības materiāliem. No jauna izveidotas
mapes: Rēzeknes Goda pilsoņi, Administratīvi teritoriālā reforma, Bērnudārzi,
Daugavpils teātris, Sociālā nodrošināšana, Lauksaimniecība. Novadpētniecības
materiālu tematisko mapju izsniegums 2008.gadā - 403. Vislielākā lasītāju interese
bijusi par Rēzeknes vēsturi, pieminekļiem, Latgales muižām, baznīcām, par reģiona
ekonomiku, par uzņēmumiem, pilsētas domes darbību, kā arī par nacionālo minoritāšu
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jautājumiem un novadniekiem. Projektu nedēļas laikā skolēnu pieprasītākās mapes
bija par Rēzeknes vēsturi, Rēzeknes ielām, ievērojamiem rēzekniešiem.
2008.gadā izstāžu ciklā „Latgale un latgalieši” jau piecpadsmito gadu
Centrālās bibliotēkas apmeklētāji tika iepazīstināti ar ievērojamiem novadniekiem,
svarīgiem notikumiem Rēzeknes pilsētā, rajonā un Latgalē. Cikla ietvaros sagatavotas
38 novadpētniecības izstādes (lasītavā – 35), (abonementā -3). Lasītavā plašākās no
tām bija: „J.Tiņanova 14.lasījumi Rēzeknē”, „Olūtam – 65” (izstādē tika izmantoti arī
Latgales Kultūrvēstures muzeja bibliotēkas materiāli), „Tāvu zemes kalendaram –
75”, „Rēzeknes Augstskolai – 15”, „Madsolas Jōņam – 95”, „Novada gaismas stars!”
– dzejniekam Ontonam Slišānam – 60. Abonementā bija apskatāmas izstādes:
„Dzejniekam un filozofam Robertam Mūkam – 85”, „Svētki Rēzeknei”, „„Mans laiks
man nebija par nastu…” Jevģenijs Šešolins”. Novadniekam, dzejniekam J.Šešolinam
veltītā izstāde bija īpaša ar to, ka bez izstādītajām grāmatām un publikācijām Latvijas,
Krievijas, un Armēnijas periodiskajos izdevumos tika prezentēti arī materiāli no
Šešolinu ģimenes arhīva: dienasgrāmatas fragmenti, rokraksti, fotogrāfijas, vēstules.
Izstāde bija plaši apmeklēta. CB direktores vietniece M.Šeršņova kolēģus –
bibliotekārus un citus interesentus iepazīstināja ar šīs izstādes materiāliem, kā arī
pastāstīja par novadnieka, dzejnieka J.Šešolina daiļradi. Izstāde bibliotēkā bija kā daļa
no Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama īstenotā projekta „Literārās tikšanās”.
Konsultatīvā darba ietvaros tika sniegtas konsultācijas par novadpētniecības
jautājumiem novadpētniekiem V.Nikonovam, A.Grodzickim, Fr.Trasuna muzeja
vadītājai V.Bruzgulei, Latgales Kultūrvēstures muzeja darbiniecēm (bibliotekārei
A.Tihomirovai,

Latgaliešu

literatūras

fonda

darbiniecei

A.Līpenītei).

Novadpētnieciska rakstura konsultācijas telefoniski saņēma arī interesenti no
Jelgavas, Rīgas, Daugavpils. Tika atbildēts uz e-pasta vēstulēm.
2008.gadā presē bija 105 publikācijas par pilsētas bibliotēkām un to
darbiniekiem, ievērojamiem novadniekiem, svarīgiem notikumiem gan Rēzeknē, gan
arī novadā. Rakstus tika sagatavojuši gan RCB darbinieki (90 publikācijas), gan
vietējās preses žurnālisti. Sevišķi jāatzīmē CB darbinieces M.Šeršņovas aktīvā
sadarbība ar vietējiem masu medijiem. Viņas interesantāko publikāciju klāstā: „Mans
laiks man nebija par nastu…”, Jevgenijs Šešolins: (Panorama Rezekne), „Dzejnieks
Šešolins un Armēnija”: (Rēzeknes Vēstis), „Starp divām stacijām”: [no Rēzeknes
vēstures] (Rēzeknes Vēstis), (Panorama Rezekne), „Rēzeknieši pagātnē un tagadnē”
(Panorama Rezekne), „Mūsu novadnieks”: [par grāmatizdevēju E. Kozlovski]
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(Panorama Rezekne), „Novadpētniecība” (Panorama Rezekne), „Vecā stacija”: [par
dzelzceļa stacijas Rēzekne-I vēsturi] (Panorama Rēzekne), „Pastaigāšos pa Rožu ielu,
paskatīšos uz Ķiršu ielu”: [par Rēzeknes ielām] (Panorama Rezekne), „I.Zavoloko”
(Panorama Rezekne), „Dzejnieks P. Antropovs” (Panorama Rezekne).
2008.gada novembrī un decembrī Rēzeknes jauniešu centrā „JACis” noritēja
starptautiskais virtuālais projekts „Pilsēta, kurā es dzīvoju”, kurā piedalījās jaunieši no
Igaunijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Latvijas. Šī projekta ietvaros RCB direktores
vietniece Marija Šeršņova sniedza konsultācijas, uzziņas, vadīja sarunas, diskusijas,
veidoja literatūras sarakstus par Rēzeknes pilsētu. Projekta laikā M.Šeršņova novadīja
ekskursiju pa Rēzeknes pilsētu, kā arī palīdzēja sagatavot viktorīnas jautājumus un
virtuālo

prezentāciju

par

Rēzekni,

kura

atrodama

interneta

vietnē

http://street2009.blogspot.com.
RCB

izveidojusies

auglīga

sadarbība

ar

Rēzeknes

6.vidusskolas

novadpētniecības pulciņu. Pulciņa dalībniekiem tika organizēta ekskursija uz Centrālo
bibliotēku, īpašu vērību veltot tās novadpētniecības darbam. Direktores vietniece
M.Šeršņova iepazīstināja ar bibliotēkas krājumu, informācijas meklēšanu datubāzēs.
Skolēniem tika rādīts, kā pareizi un precīzi e-katalogā meklēt un atlasīt informāciju
par novadpētniecības jautājumiem. Pulciņa dalībnieki varēja iepazīties ar personāliju
un tematiskajām novadpētniecības mapēm. Savukārt M.Šeršņova apmeklēja Rēzeknes
6.vidusskolas novadpētniecības pulciņu, kur iepazinās ar pulciņa dalībnieku
savāktajiem materiāliem un mapēm par Rēzekni un novadniekiem, bet tikšanās
noslēgumā novadīja ekskursiju pa Rēzeknes vecpilsētu.
CB direktore M. Sproģe sniedza interviju Latgales TV ziņu kanālam par
izdevuma „Tāvu zemes kalendars 2009” atvēršanas svētkiem Rēzeknes CB pilsētas
svētku ietvaros.
2008.gadā tika organizēti šādi ar novadpētniecību saistīti pasākumi:
- V. Nikonova grāmatas „Latgales vecticībnieki” atvēršanas svētki. Pasākuma
apmeklējums - 110 cilvēki. Apmeklētāju vidū bija pilsētas kultūras darbinieki,
skolotāji, skolēni, novadpētnieki, kā arī vietējie vecticībnieki un viesi no Rēzeknes
rajona, Preiļu un Daugavpils vecticībnieku draudzes.
- Tikšanās ar novadnieku, dzejnieku Pjotru Antropovu. Pasākumu apmeklēja
61 cilvēks. Šis pasākums tika plaši atspoguļots ne tikai vietējā presē (Rēzeknes Vēstis,
Panorama Rezekne), bet arī republikas laikrakstos (Vesti segodnja, Čas). Apmeklētāju
vidū bija vairāki dzejas kluba „Sārtās buras” (20.gs. 60.gados darbojās Rēzeknes
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pilsētas bibliotēkā) dalībnieki. Pasākumā kā atbilde uz P.Antropova lasīto dzeju
skanēja klātesošo dzejas kluba dalībnieku, rēzekniešu, dzejoļi, kas zālē radīja dzīvu,
nepiespiestu gaisotni, ļāva atgriezties jaunībā un dalīties atmiņās par šiem gadiem.
- "Tāvu zemes kalendars 2009” jubilejas izdevuma prezentācija. Ar šo
pasākumu tika atklāti Rēzeknes pilsētas svētki. Apmeklējums - 63 cilvēki. Bija
ieradušies izdevuma autori, pilsētas domes pārstāvji, garīdznieki. J.Elksnis, LKC
izdevniecības vadītājs, informēja par Latgales kultūras centra izdevniecībā izdotajām
grāmatām. Pasākuma muzikālajā daļā Dricānu sieviešu ansambļa „Almus”
izpildījumā skanēja ansambļa vadītāja, dzejnieka un pedagoga A.Matvejāna dziesmas.
Pēc pasākuma oficiālās daļas klātesošie vēl ilgi apmainījās domām, viedokļiem,
dalījās atmiņās par izdevumu „Tāvu zemes kalendars”. Bija iespējams aplūkot par šo
izdevumu sagatavotās izstādes materiālus.
- Literārā almanaha „Olūts” atvēršanas svētki (apmeklējums 30 cilvēki).
Pasākuma viesi, almanaha autori un bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistījās dzejas
lasīšanā un viedokļu apmaiņā par jauno krājumu. CB vecākā bibliogrāfe R. Suseja
demonstrēja prezentāciju par izdevuma „Olūts” vēsturi. Noslēgumā autori ierakstīja
novēlējumus Latvijai 90.jubilejā uz Latvijas Vienotības jostas.
Par pasākumu norisi sagatavots CD ""Tāvu zemes kalendāra" un "Olūta"
prezentācija Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā 2008.g.", kā arī virkne fotogrāfiju
ievietota bibliotēkas mājas lapas fotogalerijā. Bibliotēkas interneta ziņu lapā tika
publicēta pasākuma laikā demonstrētā PowerPoint prezentācija.
Kopsavilkumā 2008.gada RCB novadpētniecības darbs ir bijis veiksmīgs.
Salīdzinājumā ar 2007.gadu ir bijis vairāk pasākumu – tikšanos ar novadniekiem,
grāmatu prezentāciju, ekskursiju pa pilsētu. Notikusi sadarbība ar skolām un
novadpētniecības pulciņiem. Pozitīva tendence - piedalīšanās starptautiskos projektos.
Bijis vairāk publikāciju vietējā presē. Kā viena no negatīvām tendencēm – samazinās
novadpētnieciska rakstura uzziņu skaits (-37, salīdzinot ar 2007.g.), bet izsniegto
mapju skaits palielinājies (+23, salīdzinot ar 2007.g.).
Projektistrāde
2008.gadā Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēkās sekmīgi turpinājies darbs pie
projektu izstrādes un īstenošanas.
LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītajā KKF mērķprogrammā "Jaunu
grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām" Rēzeknes CB ar saviem
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projektu pieteikumiem piedalās kopš 2003.gada. 2008.gadā projekta ietvaros saņemti
298 eksemplāri iespieddarbu kopsummā par 1702,93 Ls. Jaunas un vērtīgas grāmatas
- gan satura, gan poligrāfiskā izpildījuma ziņā - papildinājušas ne tikai Centrālās, bet
arī abu filiālbibliotēku krājumus.
No VA "Kultūras informācijas sistēmas" saņemts atbalsts VVBIS projektu
ietvaros: saņemti 3 svītrkodu skeneri, nodrošinātas bibliotekāro darbinieku (13)
apmācības darbam ALISE 4i versijā, abonētas datu bāzes Letonika, NAIS, Rubricon,
EBSCO, LURSOFT Laikrakstu bibliotēka un Nozare.lv. Savukārt, Rēzeknes CB
VVBIS projekta ietvaros nodrošina novada analītikas bibliogrāfisko datu piegādi LNB
veidotajai Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzei.
Finansiālajā izteiksmē VA „KIS” sniegtais atbalsts (skeneri, piegādāto novada
analītikas datu apmaksa) - 526,- Ls.
Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu Fonda finansētā Latvijas bibliotēku
attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros 2008.gadā saņemta datortehnika
kopsummā par 21 546 Ls, CB un filiālēs nodrošināta ātrgaitas un bezvadu Interneta
piekļuves pakalpojumu abonēšana, veiktas visu bibliotekāru apmācības 135 mācību
stundu programmas apjomā (izmantojot Preiļu GB Mācību centra mobilo datorklasi),
nodrošinātas apmācības e-paraksta izmantošanai (2 darb.) un specializētās vājredzīgo
datortehnikas

izmantošanai

(3

darb.).

Bezmaksas

Interneta

pakalpojumu

nodrošināšanai Rēzeknes pašvaldības bibliotēkās saņemta valsts mērķdotācija 4870,Ls apmērā.
Turpinās sadarbība ar ES institūcijām Latvijā projekta "ES informācijas punkti
bibliotēkās" ietvaros. Bibliotēku krājumi papildinājušies ar jauniem materiāliem par
ES aktualitātēm, bibliotēkā pastāvīgi tiek rīkotas ES tematikai veltītas izstādes un citi
pasākumi. ESIP koordinatore regulāri piedalās ES Informācijas centra rīkotajos
semināros.
2008.gadā Rēzeknes pašvaldībai iekļaušanai „Pašvaldības budžeta un
kapitālinvestīciju programmā” iesniegti divi CB projekti: „Logu nomaiņa Rēzeknes
pilsētas Centrālajā bibliotēkā” un „Grīdas seguma nomaiņa Rēzeknes pilsētas
Centrālās bibliotēkas abonementā un lasītavā”. Diemžēl neviens no šiem projektiem
pašvaldības atbalstu nav saņēmis.
Rēzeknes pilsētas Kultūras pārvaldes „Mazo kultūras projektu konkursā”
atbalstu guvis CB projekts „Bērnu stūrīša izveide Rēzeknes pilsētas Centrālajā
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bibliotēkā”. Projekta īstenošana paredzēta 2009.gada 1.pusgadā. Saņemtais atbalsts –
439,- Ls.
Bērnu bibliotēka – CB filiāle aktīvi piedalās VKKF programmas „Lasīšanas
veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu žūrija”. Projekta ietvaros saņemtas 60
grāmatas kopsummā par 186,- Ls.
Lai veicinātu darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem, 2008.gadā Bērnu
bibliotēka

turpinājusi

dalību

VKKF

programmas

„Lasīšanas

veicināšana”

apakšprogrammā „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”. Projekta ietvaros saņemts izdales
materiāls kopsummā par 137,- Ls. Par CB līdzekļiem, kā līdzfinansējuma daļa,
iepirktas spēles un spēļu grāmatas, kā arī mēbeles pirmsskolas vecuma bērnu
vajadzībām.
Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
RCB metodisko un konsultatīvo darbu vada un koordinē metodiskā un
bibliogrāfiskā darba nodaļa, iesaistot šajā darbā visus RCB galvenos speciālistus,
atbilstoši amatu aprakstos paredzētajiem pienākumiem.
Rēzeknes CB metodiskā darba galvenie virzieni 2008.gadā bija:
•

Rēzeknes

pilsētas

pašvaldību

bibliotēku

profesionālā

vadība;

bibliotekārā darba koordinācija pilsētā; metodiskā palīdzība un
konsultāciju sniegšana par dažādiem bibliotekārā darba jautājumiem
pašvaldību un citām reģiona bibliotēkām; piedalīšanās bibliotekārā
darba attīstības plānošanā; organizatorisko un metodisko pasākumu
veikšana, bibliotēku darba pieredzes analizēšana, organizēšana un
apkopošana; tālākizglītības pasākumu organizēšana
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka sniegusi konsultācijas par bibliotekāro
darbu ne tikai filiālbibliotēkām, bet arī pilsētas mācību iestāžu (Rēzeknes Poļu
vidusskola, 5.vidusskola, Mākslas un dizaina vidusskola, Rēzeknes Augstskola)
bibliotēku darbiniekiem un rajona bibliotekāriem (Ozolaines, Feimaņu, Pušas, Viļānu
bibliotēkas), citu iestāžu bibliotēkām (Latgales kultūrvēstures muzeja lasītavai un
Latgaliešu

Literatūras

fondam),

iestādēm

un

individuāliem

interesentiem.

Konsultāciju tematika: bibliotēkas krājums un katalogi, informācijas atlase IIS
ALISE, krājuma uzskaite, kataloģizācija un rekataloģizācija, novadpētniecības darbs.
Konsultācijas pēc pieprasījuma tiek sniegtas gan uz vietas bibliotēkā, gan pa tālruni.
Kopā sniegtas 29 konsultācijas, apmeklētas 12 rajona un 4 pilsētas bibliotēkas (Bērnu
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bibliotēka, 2.bibliotēka, Poļu vidusskolas bibliotēka, Latgales kultūrvēstures muzeja
lasītava). CB direktore M.Sproģe un viņas vietniece M.Šeršņova pirms akreditācijas
apmeklēja un konsultēja pilsētas 2.bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas darbiniekus. CB
direktore M.Sproģe bija uzaicināta piedalīties Rēzeknes rajona bibliotēku akreditācijā
un līdz ar Akreditācijas komisiju apmeklēja Rēzeknes rajona 12 bibliotēkas.
Pastāvīgi tika veikta CB un tās filiālbibliotēku darbinieku apmācība dažādos ar
informācijas tehnoloģijām saistītos, ikdienas darbā nepieciešamos jautājumos.
Nepieciešamības gadījumā tika veikta rajona bibliotekāru apmācība un konsultēšana
darbā ar IIS ALISE Cirkulācijas moduli. Tika izstrādāta un pēc vajadzības atjaunināta
instrukcija darbam ar IIS ALISE Cirkulācijas moduli. RCB Informācijas tehnoloģiju
nodaļas galvenā bibliotekāre A.Keirāne kā konsultante piedalījās Rēzeknes skolu
bibliotekāru seminārā un Rēzeknes rajona padomē notiekošajās rajona bibliotekāru
apmācībās, kur tie apguva prasmes darbā ar IIS ALISE.
Bērnu bibliotēkas darbinieces regulāri piedalās Rēzeknes pilsētas skolu
bibliotekāru semināros.
Izstrādāti un sagatavoti gadskārtējie Rēzeknes pilsētas un rajona bibliotēkās
pasūtīto periodisko izdevumu koprādītāji.
Skolēniem un studentiem regulāri tiek sniegtas individuālās konsultācijas par
to, kā sastādīt bibliogrāfiskos sarakstus, kā izmantot Rēzeknes pilsētas Centrālās
bibliotēkas elektroniskās datu bāzes, tiešsaistes datu bāzes un citus informācijas
avotus.
Pēc skolu iepriekšējiem pieteikumiem CB un Bērnu bibliotēkā tiek rīkotas
ekskursijas – bibliotekārās stundas.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Darbs ar bērniem ir Bērnu bibliotēkas - RCB filiāles pamatuzdevums. Bērnu
bibliotēka veic Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotekārās apkalpošanas koordinatora
funkcijas, tādēļ šī atskaites sadaļa reizē ir arī Bērnu bibliotēkas – RCB filiāles darba
atskaite.
Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas skolu valdes datiem 2008.gadā Rēzeknē
reģistrēti 3259 bērni vecumā no 7 līdz 16 gadiem. Šajā vecuma grupā kā bibliotēkas
lietotāji reģistrēti:
- Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā

1674

- pilsētas 2.bibliotēkā

559
16

- Centrālajā bibliotēkā

37

Lietotāju kopskaits vecumā līdz 16 gadiem Rēzeknes CB

2270.

Bibliotekārais aptvērums aptuveni 70 %.
Apmeklējumu skaits (vecumā no 7 līdz 16 gadiem ) 2008. gadā:
bērnu bibliotēkā

36729

pilsētas 2. bibliotēkā

5500

Centrālajā bibliotēkā

330

Kopā Rēzeknes bērni bibliotēku apmeklējuši 42 559 reizes.
Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju bērnu bibliotēkā - 19,55.
Izsniegums (lasītājiem vecumā no 7 līdz 16 gadiem ) 2008.gadā:
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā

65922

pilsētas 2. bibliotēkā

10914

Centrālajā bibliotēkā

401

Kopā izsniegums Rēzeknes bērniem 2008.gadā 77 237.
Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju bērnu bibliotēkā - 35,08.
Salīdzinājumā ar 2007.gadu, visi skaitliskie rādītāji pieauguši.
2008.gada 23.jūlijā publisko bibliotēku akreditācijas komisija pārbaudīja
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem. 2008.gada
7.oktobrī izsniegta apliecība par bibliotēkas akreditēšanu vietējās nozīmes bibliotēkas
statusā.
2008.gadā Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas krājums papildinājies ar 1339
iespiedvienībām, tajā skaitā saņemtas 848 jaunas grāmatas, kas ir par 23 % vairāk
nekā pagājušajā gadā. Uzlabojies pusaudžu nodrošinājums ar daiļliteratūru.
Liela krājuma daļa papildināta par pašvaldības budžeta līdzekļiem, taču daļa
jauno grāmatu iegādāta no projektizstrādē iegūtajiem līdzekļiem. Tā KKF
mērķprogrammas ”Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”
ietvaros Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas krājumā ienākusi 41 grāmata un 7
elektroniskie informācijas nesēji.
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Ar KKF fonda mērķprogrammas „Lasīšanas veicināšana un bibliotēku
pakalpojumu bērniem attīstīšana” 1.posma „Bērnu žūrija” starpniecību bibliotēka
ieguvusi 60 eksemplārus visjaunāko grāmatu dažādām vecumgrupām.
Kā pašvaldības atbalsts projektam „Pirmā tikšanās ar bibliotēku” iegādātas
spēles un spēļu grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem par 97,48 Ls. Papildus
iepirktas jaunas bilžu grāmatas, uzlabojies piedāvājums vismazākajiem lasītājiem.
Dāvinājumā no privātpersonām un organizācijām saņemtas 178 grāmatas, tajā
skaitā 97 līdz šim nebijušas. Lasītāju dāvinātās grāmatas ļāva aizvietot nolietotos
grāmatu eksemplārus, kā arī papildināt novadpētniecības literatūras klāstu. Rēzeknes
pilsētas bērnu bibliotēka 2008.gadā abonēja 26 žurnālus un 5 laikrakstus latviešu
valodā un svešvalodās.
2008.gadā veikta intensīva krājuma attīrīšana no fiziski un saturiski
novecojušiem izdevumiem, no krājuma izslēgtas 6331 grāmatas, kā arī 414 žurnāli.
Turpinās grāmatu krājuma rekataloģizācija. Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz
vienu lasītāju - 9,82. Krājuma apgrozība - 3,57.
Bibliotēkas dalība publisko bibliotēku attīstības projektā „Trešais tēva dēls”
nodrošinājusi bibliotēkas lietotājus ar datortehniku un interneta resursu brīvu
pieejamību.
2008.gadā darbā ar bērniem izpildītas 4069 uzziņas. Rēzeknes pilsētas bērnu
bibliotēkas darbinieki snieguši 3853 uzziņas. Informācijas meklēšanā uzziņu izpildei
tiek izmantots bibliotēkas uzziņu literatūras krājums un interneta sniegtās iespējas,
pieejamās datu bāzes „Letonika”, „Rubricon”, Lursoft laikrakstu bibliotēka, „NAIS”.
2008.gadā bērniem sniegtas 2714 elektroniskās uzziņas, t. sk. bērnu bibliotēkā – 1580,
Rēzeknes 2.bibliotēkā -1134, bet Centrālās bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punktā –
222 uzziņas. Mācību gada laikā uzziņas vairāk saistītas ar skolā apgūstamajiem
tematiem, bet brīvdienās un vasarā - ar skolēnu individuālajām interesēm. Tēmu loks
ļoti plašs.
Bibliotēkā ir nodrošināta brīva pieeja Rēzeknes CB un citu bibliotēku
elektroniskajiem katalogiem, analītikas un novadpētniecības datu bāzēm. Tiek veikts
tradicionālo un elektronisko pakalpojumu popularizēšanas darbs. Notiek individuāla
bibliotēkas lietotāju apmācība un konsultēšana par datoru lietošanu, kā arī sniegta
palīdzība informācijas meklēšanā. 2008.gadā sniegtas 385 individuālas konsultācijas.
Ikdienas darbā bērniem palīdzam iegūt un pilnveidot prasmes meklēt informāciju
patstāvīgi, strādāt ar grāmatu kā informācijas avotu, meklēt atbildes enciklopēdijās,
18

vārdnīcās un rokasgrāmatās, iegūto informāciju atlasīt un sistematizēt. Bērni labprāt
informāciju meklē paši, taču bibliotekāra palīdzība pusaudžiem noderīga, izmantojot
elektroniskos katalogus un bibliotēkā pieejamās tiešsaistes datu bāzes. Lielākā daļa
pusaudžu ir ar labām datoru lietošanas iemaņām, grūtības sagādā konkrētas
informācijas atrašana.
2008.gadā bērnu bibliotēku apmeklējušas 13 skolēnu un pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņu grupu ekskursijas (3.vsk. 6.kl., 2.vsk. 1.a,1.b klase, 5.vsk. 2.c kl.,
1.vidusskolas vasaras nometnes „Skaņburdienas” 92 dalībnieki, tuvāko bērnudārzu
sagatavošanas grupas), novadītas 13 bibliotekārās stundas. To laikā pirmsskolnieki
guvuši pirmo priekšstatu par bibliotēku, tās atrašanās vietu, lietošanas noteikumiem,
par iespējām kļūt par bibliotēkas lasītāju un piedalījušies pārrunās par tēmām :”Kā
iekārtota bibliotēka”, ”Grāmatiņas-rotaļlietas”, „Mūsu mīļākās pasaku grāmatas”.
Skolēni iepazīstināti ar bibliotēkas struktūru, grāmatu izvietojumu bibliotēkā,
piedalījušies pārrunās: ”Bibliotēka - mūsdienīga informācijas krātuve”, „Kā meklēt
informāciju bibliotēkā (grāmatu krājumā, periodiskajos izdevumos, internetā)”, „Kā
strādāt ar uzziņu literatūras izdevumu”, „Kas ir elektroniskais katalogs un kā tajā
atrast informāciju”, „Kā izmantot interneta pārlūkprogrammas un datubāzes”, ”Ko
lasīt vasarā”. 2008.gadā īpašu uzmanību pārrunās esam veltījuši tēmām par datoru
lietošanas noteikumiem un drošību interneta vidē: ”Interneta lietošanas noteikumi”,
„Drošs internets”.
Informācija par bērnu bibliotēkas abonētajiem preses izdevumiem pieejama
RCB mājas lapā sadaļā „Periodika”, bet ar krājuma jaunieguvumiem var iepazīties
elektroniskajā katalogā, izmantojot atlases kritēriju „Jaunumi”. Jaunieguvumus uzreiz
pēc saņemšanas novietojam pastāvīgajā izstādē „Jaunās grāmatas”. Tajā kārtojam
pēdējo 2 mēnešu laikā ienākušās grāmatas.
Par bērnu bibliotēkas aktualitātēm un jaunieguvumiem 2008.gadā bijušas 15
publikācijas laikrakstos „Rēzeknes Vēstis” (latviešu un krievu valodā) un „Panorama
Rezekne”, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas mājas lapā - 11 publikācijas par izstādēm
un bibliotēkas pasākumiem. 2008.gadā par bibliotēkas darbu sniegtas 5 intervijas citu
Latvijas preses izdevumu korespondentiem un Latgales Reģionālajai televīzijai.
Pēc lasītāju pieprasījuma veicam tematiskas uzziņas. 2008.gadā pirmsskolas
izglītības pedagogiem un skolu bibliotekāriem izsniegtas 8 tematiskas grāmatu un citu
materiālu kopas izmantošanai darbā ar bērniem: „Žils Verns: stāsti par ceļojumiem”,
„No bērnu bibliotēkas periodikas krājuma”, „Mācāmies lasīt!”, „Labākie dzejoļu
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krājumi bērniem”, „Mašīnas un drošība uz ielas”, „Dārzeņi”, „Ideju kolekcija darbam
ar bērniem” u.c.
Darbā ar lasītājiem, galvenokārt, izmantojam netiešās interešu pētniecības
metodes – novērošanu, pārrunas par izlasītajām grāmatām un interesējošām tēmām.
2008.gadā (11.06.-11.07.) veicām lasītāju aptauju „Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka
lasītāju vērtējumā”, aptaujas anketas iesniedza 51 respondents. Viens no jautājumiem
bija: „Ar kādu nolūku Tu apmeklē bibliotēku?”. Varēja norādīt vairākus atbilžu
variantus: „Izvēlos grāmatas lasīšanai” - 61%, „Iepazīstos ar jaunāko periodiku” 10%, „Meklēju informāciju bibliotēkas uzziņu literatūras klāstā” - 35%, „Meklēju
mācībām nepieciešamo informāciju internetā” - 39%, „Lietoju datoru un internetu
izklaidei” - 51%, „Satiekos ar draugiem” - 20%, „Gatavoju mājasdarbus” - 8%.
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā aktīvāko lasītāju daļu veido interešu grupa
„Bērnu žūrija”. Šogad Rēzeknē Bērnu žūrijā iesaistījās 105 bērnu bibliotēkas lasītāji.
Darbs Bērnu žūrijā mācījis lasīt uzmanīgāk, vērtēt dažādus literārus darbus un
pamatot savu viedokli. Šie bērni aktīvi seko bibliotēkas jaunieguvumiem, pirmie
saņem jaunākās grāmatas, pēc to izlasīšanas labprāt izsaka savu viedokli par izlasīto.
Bērnu žūrijas dalībnieki popularizē interesantākās grāmatas saviem vienaudžiem un
iesaista tos lasīšanas maratonā.
Otra lielāka grupa (145 bērni) ir mūsu vismazākie lasītāji - pirmsskolnieki.
Pirmsskolas vecuma lasītāju pulks izaudzis no 90 (2007.g.) līdz 145 (2008.g.). 2007.2008.gadā

bibliotēka

piedalījās

VKKF

lasīšanas

veicināšanas

programmas

apakšprogrammā "Pirmā tikšanās ar bibliotēku". Projekta īstenošanas gaitā,
sadarbojoties ar pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājām un bērnu vecākiem,
bibliotēku pirmo reizi apmeklēja 70 bērni vecumā līdz 3 gadiem. Bērni dāvanā
saņēma M.Cielēnas un I.Lūses grāmatu „Burtumāja”. Projektu atbalstīja pašvaldība,
iegādājoties šāda vecuma bērniem piemērotas mēbeles (galdu, krēsliņus), kā arī spēles
un spēļu grāmatas par 97,48 Ls. Iegādājāmies jaunas, atraktīvas grāmatiņas,
papildinājām lasītāju aktīvi izmantoto tematisko grāmatu plauktu „Mana pirmā
grāmatiņa”.
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 skolēni,
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pedagogi un bibliotekāri, pirmsskolas izglītības iestāžu „Auseklītis”, „Varavīksne”,
„Bitīte”, „Pasaka”, „Māriņa”, ”Laimiņa”, „Namiņš” 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. 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.
Veidojot pirmsskolas vecuma bērniem piemērotu un radošu vidi, labprāt
eksponējam pašu bērnu zīmējumus un citus skolēnu radošos darbus. Pirmsskolas
skolotājām gatavojam tematiskas materiālu kopas (izzinoša rakstura grāmatas,
dzejoļus, dziesmas par tēmām „Mašīnas un drošība uz ielas”, „Dārzeņi”, „Ideju
kolekcija darbam ar bērniem”, „Mācāmies lasīt”), bērnudārza nodarbībās top darbiņi,
tos izstādēs bērnu bibliotēkā var aplūkot bibliotēkas apmeklētāji.
Īpaši krāšņas un dzīvespriecīgas ir Rēzeknes Skolēnu interešu centra vizuālās
mākslas pulciņa audzēkņu darbu izstādes „Pavasara varavīksne bērnu zīmējumos”,
„Mani baltie Ziemassvētki” (skolotājas J.Antonova un J.Dudukalova). Bērnu darbu
izstādes uzskatām par vienu no jaukākajām darba formām, kas ceļ mazo autoru
pašapziņu, iepriecina bibliotēkas apmeklētājus un iedvesmo citus bērnus radošam
darbam. Sadarbības rezultātā pilsētā aug SIC popularitāte un vizuālās mākslas pulciņa
dalībnieku skaits, bet izstāžu apmeklētāji gūst informāciju par bibliotēku un kļūst par
tās lasītājiem.
Kopā ar PII „Auseklītis” skolotājām I.Razgali, Z.Breidaku un Z.Jurovu
organizējām Latvijas dzimšanas dienai veltītu tematisku pēcpusdienu „Mēs dzīvojam
Latvijā”, kurā piedalījās grupiņas „Rūķīši” audzēkņi un Rēzeknes 5.vidusskolas
4.klases skolniece Dagnija Kuzņecova.
2008.gadā turpinājām ciešāku sadarbību ar Rēzeknes 1.vidusskolas bibliotēkas
vadītāju V.Mortukāni un pedagogiem. Bibliotēku nedēļā skolas bibliotēkā notika
žurnālu izstāde „No bērnu bibliotēkas periodikas krājuma”. Jau ceturto gadu Ziemeļu
bibliotēku nedēļas Rītausmas stundu rīkojam sadarbībā ar kādu 1.vidusskolas
sākumskolas klasi. Šogad kopā ar 3.b klases bērniem (skolotāja B.Lazdiņa) skolas
bibliotēkā lasījām V.Andersenas grāmatu „Petrīnes lakkurpes”. Kopā ar 3.vidusskolas
bibliotekāri F.Babahinu organizējām konkursu 4.a un 4.b klasei „Neklātienes
ceļojums pa Latviju” un bibliotēkā bērnu zīmējumu izstādi „Ceļojums pa Latviju”.
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2008.gadā turpinājām sadarbību ar Rēzeknes Izglītības pārvaldes skolu
bibliotekāru metodisko apvienību (vadītāja V.Mežore) un Sākumskolas pedagogu
metodisko apvienību (vadītāja B.Lazdiņa). Bērnu bibliotēkas vadītāja V.Logina
piedalījās pilsētas sākumskolas pedagogu seminārā "Lasītprasmes attīstība", uzstājās
par tēmu "Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu žūrija": sadarbība skolas un
bērnu bibliotēkas darbā", kā arī guva interesantas idejas lasīšanas veicināšanai.
Kopīgie semināri veicina sadarbību starp skolām un bērnu bibliotēku, pilnveido bērnu
bibliotekāro apkalpošanu mūsu pilsētā.
Mūsu darbs nav iedomājams bez ciešas sadarbības ar citām pašvaldības
kultūras iestādēm - Rēzeknes pilsētas bibliotēkām, Rēzeknes pilsētas domes Kultūras
pārvaldi (direktore I.Jaudzema), Kultūras namu, vietējiem preses izdevumiem laikrakstiem „Rēzeknes Vēstis”(A.Elksne), „Rēzeknes Vēstnesis”, „Panorama
Rezekne”, īpaši - organizējot Bērnu žūrijas darbu mūsu pilsētā. Sadarbība ar citām
kultūras un izglītības iestādēm veicina bibliotēkas publicitāti pilsētā, palīdz sekot līdzi
aktuāliem notikumiem un veidot darbu interesantāku.
Šogad esam centušies popularizēt lasīšanu un bibliotēku, organizējot 78
literatūras izstādes, 5 tematiskus pasākumus, kā arī pārrunas un grāmatu apskatus
skolēnu ekskursiju laikā.
2008.gads - Latvijas valsts jubilejas gads. Latvijas dzimšanas dienai bija
veltīts pasākumu cikls skolēniem „Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai”: izstādes
„Skaista, skaista tēvu zeme” (1.-4.klasei), „Latvijas 90.dzimšanas dienu gaidot”,
„Latvijas prezidenti”, „11.novembris - Lāčplēša diena”, „18.novembris - Latvijas
dzimšanas diena” (5.-9.klasēm.), konkurss „Neklātienes ceļojums pa Latviju” un
bērnu zīmējumu izstāde „Ceļojums pa Latviju” (1.-4.kl.). Bibliotēkā tika organizētas
radošo darbu izstādes „Iededzies par Latviju” (bērnu un vecāku kopīgi darinātas
apsveikuma atklātnes Latvijas dzimšanas dienā), „Iepazīstam Latviju” (bērnu un
vecāku kopīgie ceļojumi pa Latvijas ievērojamākajām vietām fotogrāfijās).
Veiksmīgs un emocionāls pasākums „Mēs dzīvojam Latvijā” notika bibliotēkā
kopā ar PII „Auseklītis” audzēkņiem. Bibliotēkas telpas bija svētku rotā, Latvijas
nacionālajās krāsās. Bibliotekāre I.Kuzņecova pastāstīja mazajiem ciemiņiem par
Latvijas valsts dibināšanu. Grāmatu izstādē bērni aplūkoja valsts simbolu attēlus –
karogu un ģerboni, atbildēja uz jautājumiem par dzimto pilsētu, novadu, valsts
galvaspilsētu. Bērni kopā ar skolotājām un 5.vidusskolas 4.klases skolnieci Dagniju
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skandēja dziesmas un dzejoļus par Latviju. Svētku noslēgumā visi dalībnieki veidoja
kļavu lapu Latvijas karti un devās ekskursijā pa bibliotēku.
Oktobra beigās 3.vidusskolas 4.a un 4.b klases bērniem sagatavojām anketas
ar jautājumiem par Latvijas ģeogrāfisko stāvokli un dabu, lūgumu uzrakstīt nelielu
domrakstu par Dzimteni un valsts svētku svinēšanas tradīcijām ģimenē, kā arī uzzīmēt
zīmējumu par Latviju. Konkursa noslēguma pasākumā skolas un bērnu bibliotēkas
bibliotekāres iepazīstināja ar grāmatām par Latviju, nolasīja labākos domrakstus.
Bērni pārrunāja, ko jaunu uzzinājuši, meklējot atbildes uz jautājumiem, kā arī
pastāstīja, ko attēlojuši savos zīmējumos. Visi bērni saņēma piemiņas nozīmītes, bet
septiņu labāko darbu autori - balvas. Zīmējumi tika eksponēti bērnu bibliotēkā.
Ziemeļu bibliotēku nedēļā, sadarbībā ar skolas bibliotēkas darbiniecēm,
organizējām Rītausmas stundu Rēzeknes 1.vidusskolas 3.b klasei, jau savlaicīgi
izsniedzot skaistus ielūgumus. Telpa bija rotāta ar Dānijas karodziņu un izstādē
„Ziemeļu zemes un tautas” izkārtotas grāmatas par Dāniju. Pirms lasījuma bērniem
pastāstījām par valsti, kur dzīvo Petrīne, pieminējām dižo pasaku meistaru Andersenu
un to, ka Dānijas karaliene pati zīmē ilustrācijas grāmatām. Lasījums tikko bija
beidzies, kad pienāca ziņa par pasta sūtījumu no Dānijas. Paka tiešām bija ar Dānijas
karodziņu un adresi pavisam svešā valodā, bet apakšā parakstījusies - Petrīne. Iekšā
bija varens kliņģeris. Tas bija patīkams stundas nobeigums.
Savukārt, Krēslas stunda bērnu bibliotēkā notika speciāli neorganizētai
auditorijai.
Ārā jau bija dziļa rudens vakara krēsla, tāpēc prieks, ka pie svecēm ap
lasītavas lielo galdu pulcējās 16 dažādu vecumu bērni. Krēslas stundā pēc kopīgas
izvēlētā teksta lasīšanas parasti izdodas rosināt sarunas par pusaudžiem tuvām tēmām.
Šoreiz vakara vadītājas ierosināja „labo vārdu spēli”. Spēles vadītājs sniedz savam
blakussēdētājam mazu mīkstu priekšmetu un pasaka, kas viņam otrā cilvēkā patīk, tā
priekšmets ceļo pa apli no labās uz kreiso pusi. Kad aplis noslēdzies, to pašu dara no
kreisās uz labo. Katrs par sevi dzird kaut ko labu. Notiek sarunas par dzīvi un skolas
ikdienu. Par līdzīgām situācijām, kas attēlotas grāmatās. Pēc brīža seko nākamais
uzdevums - pateikt, kāda īpašība patīk sevī. Tas izrādās grūtāks uzdevums un prasa
iedrošināšanu, jo neesam raduši prezentēt savas labās īpašības. Pārrunājām labo vārdu
nozīmi ikdienā, to, ka ar vārdiem var gan palīdzēt, gan pāri nodarīt. Sarunās laiks
skrēja nemanot. Pasākuma dalībnieki iepazinās ar grāmatām izstādē „Ziemeļblāzmas
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apmirdzēti stāsti”, cienājās ar bibliotēkas sarūpētajiem gardumiem. Atvadoties,
norunājām arī nākamgad svinēt Krēslas stundu.
Rēzeknes pilsētas 2.bibliotēkā notika „Ābeces svētki”, kuros piedalījās
Rēzeknes 5.vidusskolas 1.a klases skolēni un audzinātāja R.Lopsa. Pasākuma viesi
tika sagaidīti bibliotēkā, kurā bija izveidota Burtu istaba. Šajā telpā mājvietu atrada
visi alfabēta burti un visdažādākās ābeces (gan vecā Stendera „Bildu ābece”, gan
M.Zariņas-Celmiņas „Mazā bērnu ābecīte”, gan P.Brūvera „Labas uzvedības ābece”,
gan J.Cybuļa, L.Leikumas „Latgalīšu ābece” (lementars), gan daudz dažādu
pieaugušajiem domātu ābeču, piemērām, M.Maksimovas „Adīšanas un tamborēšanas
ābece ,”Filozofijas ABC” u.tml.). Burtu istabā pirmklasnieki labprāt prezentēja savu
sagatavoto mājas darbu, rādīja krāšņos zīmējumus un ieklausījās bibliotēkas
darbinieču stāstījumā par ābeču vēsturi, daudzveidīgo grāmatu pasauli un to krātuvibibliotēku. „Ābeces svētkos” piedalījās arī Burtu meitene, kas kopā ar bērniem
iepazinās ar burtiem, lai vēlāk draudzīgi varētu doties bagātajā grāmatu pasaulē.
Atjautīgākie, centīgākie bibliotēkas lasītāji saņēma interesantas, krāsainas dāvanas grāmatas. Svētku noslēgumā bibliotekāres jaunajiem lasītājiem novēlēja labu ceļa
vēju aizraujošā, pārsteigumiem bagātajā grāmatu pasaulē, cerot, ka bērni nekad
neaizmirsīs ceļu uz „grāmatu templi”.
Rudeņos pilsētas sākumskolas bērniem notiek skatuves runas konkurss. Šogad
ierosinājām tēmu „Leontīnes Apšenieces dzeja bērniem”, jo janvārī dzejniece svin
jubileju. Bērnu bibliotēkā organizējām grāmatu izstādi, tā ļoti noderēja izvēloties
konkursa dzejoļus. Svētku dienā plašāku grāmatu un foto materiālu izstādi
organizējām konkursa norises vietā - Skolēnu interešu centrā.
Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem bija izstāžu cikli „Nu,
grāmatiņ, stāsti, kas jauns” un „Gudru ņēmu padomiņu” (folkloras materiāli bērniem).
Visvairāk 1.-4.klašu skolēnu ievērību guva izstādes „Nikolaja Nosova jautro varoņu
pasaulē” un „Trollīšu zemē”.
Vecāku uzmanību izpelnījās izstāde „Pasakas - ne tikai grāmatās”, kurā
popularizējām elektroniskos dokumentus un videokasetes bērniem. 7.-9.klašu
audzēkņiem patika izstādes „Stils, kuru rada skolnieces” par pusaudžu modi, „Kā
iegūt un saglabāt draugus”, „Meiteņu noslēpumi: kas un kāpēc?”, izstāde no Centrālās
bibliotēkas krājuma „Romantiskas piedzīvojumu grāmatas jauniešiem”, „Šīs grāmatas
ieteic Tavi vienaudži” (izstādē ievietojām grāmatas, kuras aptaujā bērni bija
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nosaukuši par labākajām, bet papildināja paši lasītāji, novietojot izstādē savas mīļākās
grāmatas).
Par veiksmīgāko ilgtermiņa lasīšanas veicināšanas pasākumu atzīstam Bērnu
žūriju. Tās darbība visvairāk popularizējusi bērnu bibliotēku pilsētā, cēlusi lasīšanas
prestižu un iesaistījusi nopietnā lasīšanā un lasītā vērtēšanā lielu bērnu grupu.
2008.gadā Bērnu žūrijas darbu veica 105 bērni no gandrīz visām pilsētas skolām.
Čakli lasītāji ir Rēzeknes Poļu vidusskolā, 1.vidusskolā.
”Bērnu žūrija”, kā lasīšanas maratons no Jāņiem līdz Ziemassvētkiem,
ieņēmusi stabilu vietu bērnu bibliotēkas dzīvē, veicinājusi interesi un domu apmaiņu
par grāmatām. Ar bibliotēku iepazinušies projekta „Pirmā tikšanās ar bibliotēku” 70
dalībnieki un viņu ģimenes. No vecāku laika un ieinteresētības atkarīgs, vai arī
turpmāk bērns apmeklēs bibliotēku. Lai saites nepārtrūktu, turpināsim nākamajā gadā
sadarboties ar bērnudārziem, piedāvājot vecākiem informāciju par jaunākajām
grāmatām, bet bērniem grāmatu kopas.
Lai noskaidrotu bibliotēkas apmeklētāju viedokli par bibliotēkas sniegtajiem
pakalpojumiem un to pieejamību, 2008.gadā veicām lasītāju aptauju „Rēzeknes
pilsētas bērnu bibliotēka lasītāju vērtējumā”. Atbildes liecināja, ka bibliotēkas darba
laiks ir optimāls. Uz jautājumu „Kas Tev visvairāk patīk mūsu bibliotēkā?” bija
sekojošas atbildes: 41% - labvēlīga atmosfēra, 33% - daudz vajadzīgu un interesantu
izdevumu, 61% - internets par brīvu. Uz jautājumu ”Kas Tev visvairāk nepatīk mūsu
bibliotēkā” - 39% atbildēja, ka nepatīk cilvēku burzma, 25% - šauras telpas, 10% -nav
nepieciešamo grāmatu. Bibliotēkas krājumā pēc plauktu norādēm orientējas 31%
aptaujāto, 67% palīdz bibliotekārs. Prieks, ka uz jautājumu „Cik Tu ērti un brīvi jūties
bibliotēkā” - 59% atbildēja, ka jūtas ļoti labi, 39% - labi. „Kā Tu vērtē apkalpojošā
personāla atsaucību, laipnību?” - vērtējumu „ļoti labi” sniedz 65% aptaujāto , 35% „labi”. Projekta „Pirmā tikšanās ar bibliotēku” iniciatoriem izteica pateicību vecāki,
kuru bērni saņēma dāvināto grāmatu un lasītāja karti. Lielākajiem bērniem patīk
strādāt Bērnu žūrijā, bibliotēkas darbinieki tiek mudināti organizēt to arī turpmāk.
Tomēr īstajiem grāmatu draugiem vislielākais prieks ir jaunas grāmatas, tās šogad
saņēmām vairāk nekā iepriekšējā gadā. Bibliotēkas darbinieki priecājas par visiem
bērniem, kuri alkst jaunu zināšanu un kurus vieno lasītprieks.
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Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka patreizējās telpās atrodas kopš
2000.gada jūnija. Tā izvietota VAS „Latvijas Pasts” piederošā ēkā, par pašvaldības
līdzekļiem renovētās un atbilstoši bibliotēkas vajadzībām pielāgotās telpās ar kopējo
platību 945m2, no tām 500m2 – lasītāju apkalpošanas telpas. Lasītāju vietu skaits
bibliotēkā – 55. Bibliotēkas telpu stāvoklis ir labs, taču, lai nodrošinātu nepieciešamos
darba vides apstākļus, nepieciešama logu nomaiņa, kā arī vēlama apkures un
ventilācijas sistēmu rekonstrukcija.
Bibliotēkā ir izveidots lokālais datortīkls, kā arī nodrošināts bezvadu Internets.
Datorizēto darbavietu skaits 2008.gadā – 28, tai skaitā darbiniekiem – 15, lasītājiem –
13. Bibliotēkas darbinieku un lietotāju rīcībā ir 2 multifunkcionālās iekārtas, 6
printeri, 1 skeneris, 3 svītrkodu skeneri, tiek nomāts kopējamais aparāts. 2008.gadā
projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros saņemtas 10 darba stacijas lietotājiem,
specializētais datorkomplekts vājredzīgajiem.
Lai uzlabotu lasītāju un darbinieku darba apstākļus, katru gadu finansiālo
iespēju robežās tiek iegādātas jaunas mēbeles.
Visumā darba apstākļi bibliotēkā ir labi, taču jau izjūtams telpu trūkums
krājuma izvietošanai brīvpieejā. Pietrūkst tehniska rakstura palīgtelpu (noliktavas,
garderobes).

Būtiskākais telpu trūkums – nespēja nodrošināt tajās stabilu optimālas

gaisa temperatūras režīmu ziemas un vasaras periodā. CB abonementā un lasītavā
būtu vēlama grīdas seguma nomaiņa.
Filiālbibliotēku materiāltehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Bibliotēkas
izvietotas pašvaldībai piederošos namīpašumos. Filiālēs ir nodrošināta interneta (arī
bezvadu) pieejamība.
2008.gadā 2.bibliotēkā – CB filiālē uzstādītas ugunsdrošas ieejas durvis, kā arī
izveidota izgaismota izkārtne virs tām. Projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros
2.bibliotēka 2008.gadā saņēmusi 2 multifunkcionālās iekārtas un 5 datorkomplektus.
Bērnu bibliotēkā – CB filiālē 2008.gadā iepirktas mēbeles pirmsskolas vecuma
bērnu vajadzībām (projekta „Pirmā tikšanās ar bibliotēku” ietvaros). Projekta „Trešais
tēva dēls” ietvaros Bērnu bibliotēka saņēmusi 2 multifunkcionālās iekārtas un 6
datorkomplektus.
Abās filiālbibliotēkās nepieciešama logu nomaiņa.
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Gan Centrālajā bibliotēkā, gan filiālēs ir uzstādīta ugunsdrošības un apsardzes
automatizētā sistēma.
Centrālajā bibliotēkā ir uzstādīts lifts – pacēlājs, kas personām ar kustību
traucējumiem nodrošina bibliotēkas abonementa pakalpojumu pieejamību.
Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā 24 bibliotekārie darbinieki, no kuriem 8 ir ar vidējās, 3 ar
augstākās kvalifikācijas bibliotekāro izglītību. Vidējais darba stāžs CB - 14 gadi.
Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā 2008.gadā daudz uzmanības veltīts
bibliotekāru profesionālās kvalifikācijas celšanai. Notikuši 2 semināri un 5
informatīvās stundas, kurās esam analizējuši 2007.gada bibliotēku darba rādītājus,
iepazināmies ar profesionālās literatūras jaunumiem un projektu attīstību, ar grāmatu
un žurnālu jaunumiem, ieguvām zināšanas par literatūras norakstīšanu un
rekataloģizācijas jautājumiem, par ESIP darbību un bibliotekāru tālākizglītības
iespējām.
Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu Fonda finansētā Latvijas bibliotēku
attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros 2008.gadā veiktas visu bibliotekāru
apmācības 135 mācību stundu programmas apjomā, kā arī nodrošinātas apmācības eparaksta

izmantošanai

(2

darb.)

un

specializētās

vājredzīgo

datortehnikas

izmantošanai (3 darb.).
2008.gadā bibliotēkas darbinieki piedalījušies:
Apmācības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros :
-

Mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā - 23
darbinieces;

-

Lasītāju motivēšana - 23 darbinieces;

-

Inovatīvā darbība bibliotēkās. Efektīvas pasniegšanas metodes - 23
darbinieces;

-

Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas iemaņu uzlabošana - 22
darbinieces;

-

A.Poišas seminārs "Kā būt laimīgam pārmaiņu laikā" - 5 darbinieces;

-

Elektroniskais paraksts bibliotekāriem - 2 darbinieces;

-

Videolupas un telelupas izmantošana - 3 darbinieces.
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IIS ALISE kursi un semināri:
- Datu drošība IT IS. Fizisko personu datu aizsardzība. Jaunumi lasītāju
apkalpošanā BIS ALISE -1 darbiniece;
- Lasītāju reģistrācija - 4 darbinieces;
- Ievads sistēmā. Ierakstu atlase (OPAC) - 3 darbinieces;
- Komplektēšana - 1 darbiniece;
- Kataloģizācija MARC 21 formātā. Z39.50 klienta izmantošana. - 5 darbinieces;
- Izdevumu izsniegšana/saņemšana - 4 darbinieces;
- ALISE4i - 4 darbinieces;
- BibCamp-nekonference - 1 darbiniece;
LNB:
- Galveno bibliotēku direktoru seminārs - direktore;
- Galveno bibliotēku metodiķu seminārs - 1 darbiniece;
ES Informācijas aģentūra:
- ESIP koordinatoru mācību semināri (2) - 1 darbiniece;
VA KIS:
- konference "Bibliotēka - interesanta jauniešiem" - 2 darbinieces;
- EBSCO datu bāzu apmācības - 1 darbiniece;
MC Austrumvidzeme:
- Darba aizsardzība un drošība - 1 darbinieks;
LU Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centrs:
-

Bibliotekāru un lietotāju saskarsmes veidošana - 1 darbiniece;

Naturalizācijas pārvalde:
- seminārs kultūras iestāžu pārstāvjiem "Projektu izstrāde" - 2 darbinieces;
- konference "Iecietības kultūras veicināšana Latvijā un Rēzeknē" - 1 darbiniece.
2008.gadā CB direktore M.Sproģe turpināja darbu Latvijas Bibliotēku padomē
un VKKF mērķprogrammas „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām
bibliotēkām” ekspertu komisijā (LNB).
Lai veicinātu personālā pašizglītību, CB bibliotekāriem dota iespēja darba
laikā pusstundu strādāt ar internetu, pusstundu lasīt jaunākos periodiskos
izdevumus.
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Novembrī bibliotekāri apmeklējuši Latgales kultūrvēstures muzeju un
uzzinājuši par jaunumiem ekspozīcijā, par Rēzeknes vēsturi un 9.Rēzeknes
kājnieku pulka vēsturi. Pasākums bija veltīts LR 90.gadadienai.
RCB darbinieki labprāt piedalās citu pilsētas iestāžu un organizāciju rīkotajos
pasākumos, piemēram, izstāžu atklāšanās Latgales kultūrvēstures muzejā, pasākumos
Kultūras namā un teātrī "Joriks”.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas (kopā ar filiālēm: Bērnu bibliotēku,
2.bibliotēku) 2008.gada budžets - 215593 Ls, tas ir 27,91 Ls uz vienu reģistrētu
bibliotēkas lietotāju (2007.g. – 23,92 Ls).
Pašvaldības piešķirtie līdzekļi – 208027 Ls (pieaugums, salīdzinot ar
2007.gada piešķīrumu - 20%). Bibliotēkas ieņēmumi par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citiem maksājumiem – 2310 Ls. Valsts mērķdotācija bezmaksas
interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās – 4870 Ls.
Par novada analītikas bibliogrāfisko datu sagatavošanu iekļaušanai Nacionālās
bibliogrāfijas analītikas datu bāzē no VA „Kultūras informācijas sistēmas” saņemta
atlīdzība 386 Ls.
70% no CB budžeta izlietoti darbinieku algām un sociālās apdrošināšanas
iemaksām. Bibliotekāro darbinieku vidējā amata alga 2008.gadā – 309 Ls (2007.g.254 Ls).
Pašvaldības piešķirtais finansējums pagaidām vēl pilnībā neatbilst visām LR
MK noteikumu „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” prasībām,
taču katru gadu ir bijis stabils finansējuma pieaugums, kas ne tikai nodrošina
bibliotēkas funkciju izpildi, bet arī veicina tās attīstību.
Ar katru gadu pieaug bibliotēkas krājuma komplektēšanai atvēlētie līdzekļi.
2008.gadā no pašvaldības piešķīruma šim nolūkam iztērēti 14630 Ls, - tai skaitā
grāmatu un periodisko izdevumu iegādei – 13253 Ls (tas ir - 0,36 Ls uz vienu
pašvaldības iedzīvotāju).
Bibliotēkas krājuma komplektēšanai īstenoto projektu ietvaros esam saņēmuši
atbalstu no KKF mērķprogrammām „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde
publiskajām bibliotēkām” (saņemtas grāmatas par 1703 Ls) un „Bērnu žūrija”
(saņemtas grāmatas par 186 Ls). Daudz bijis grāmatu un citu iespieddarbu
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dāvinājumu no Latgales Kultūras centra izdevniecības, SIA "Latgales Druka", LNB,
ES Informācijas centra, Rēzeknes iedzīvotājiem.
Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu Fonda finansētā Latvijas bibliotēku
attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros 2008.gadā saņemta datortehnika
kopsummā par 21 546 Ls.
Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību
Rēzeknes CB rīko dažādus publicitātes pasākumus: organizē literatūras
izstādes, tematiskus pasākumus, ikgadējo Bibliotēku nedēļu, pirmsskolas izglītības
iestāžu un skolas audzēkņu ekskursijas uz bibliotēku. Rēzeknes CB sagatavo bukletus,
atgādnes

un

citus

publicitātes

materiālus,

veido

mājas

lapu

www.rezeknesbiblioteka.lv, papildina to ar saitēm uz citu bibliotēku un sadarbības
iestāžu mājas lapām, izplata informāciju dažādos plašsaziņas līdzekļos, publicē gada
pārskatu.
2008.gadā

tika

būtiski

uzlabota

bibliotēkas

interneta

vietnes

www.rezeknesbibliotēka.lv saturiskā kvalitāte. Gada laikā bibliotēkas mājas lapā
kopumā tika publicēti 137 ziņu sižeti, to starpā 6 virtuālās izstādes (jauno grāmatu
apskati jeb virtuālās izstādes 2008.gadā tika iekļauti sadaļā "Jaunās grāmatas").
Ievērojami ir palielināts piedāvāto interneta resursu klāsts (gada beigās – 239
saites resursu sadaļā un 49 saites sadaļā „Apskaties arī”). Ziņas tika strukturētas 13
tēmās: Dažādi, Filiāles (Izstādes, Pasākumi), Izstādes, Virtuālās izstādes, Jauns
(Jaunās grāmatas, Tehnoloģijas un iespējas), Jautājumi un atbildes, Pagastu
bibliotēkas, Par bibliotēku, Pasākumi. Virtuālās izstādes tika papildinātas ar iespēju
pārbaudīt izdevumu pieejamību (saite uz e-katalogu). Katru mēnesi divas reizes tika
publicēti jaunieguvumu saraksti.
Mājas lapas elektroniskais grāmatu plaukts gada beigās saturēja 25 tiešsaistē
pieejamu grāmatu vienības.
2008.gadā mājas lapā tika uzsākts iknedēļas minikonkurss – katru pirmdienu
tiek uzdots kāds jautājums, uz kuru atbildes bibliotēkas interneta vietnes apmeklētāji
var nosūtīt e-pasta vēstules formā. Balvas atkarībā no dzīvesvietas konkursa
uzvarētāji saņem vai nu bibliotēkā, vai pa pastu.
Kopš 2008.gada mājas lapas apmeklētājiem pieejama elektroniski aizpildāma
Starpbibliotēku abonementa veidlapa, šajā gadā arī tika uzsākta sadarbība ar
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Naturalizācijas pārvaldes Rēzeknes reģionālās nodaļas informācijas centru (NPIC),
nodrošinot iespēju bibliotēkas mājas lapā publiskot NPIC pieejamo resursu sarakstus.
Tika izveidota bibliotēkas interneta vietnes lapas karte. Sadaļā „Novads” tika
sākts pievienot ar Rēzekni un Latgali saistīto interneta resursu adreses.
Katru dienu mājas lapā tika nomainīts dienas citāts.
Tika uzlabots bibliotēkas e-kataloga http://www.rezekne.biblioteka.lv/Alise
satura vizuālais atspoguļojums – elektroniskā kataloga ierakstiem tika pievienotas
sīkbildes (grāmatu un CD vāku attēli). E-katalogam kopš septembra ir uzlikts
apmeklētāju skaitītājs.
2008.gadā ir ļoti būtiski palielinājies attālināto apmeklētāju skaits (vairāk nekā
20000 mājas lapas apmeklētāji gadā un gandrīz 20000 e-kataloga apmeklētāji no
septembra līdz decembrim), tas saistīts ar bibliotēkas interneta vietnes saturisko
izaugsmi, jaunā e-pakalpojuma „Virtuālās izstādes” ieviešanu un efektīvu virtuālo
pakalpojumu reklāmas bukletu izstrādi, kā arī sistemātisku šo bukletu izplatīšanu
bibliotēkas abonementā un lasītavā, kā arī to tālākizplatīšanu, piemēram, skolās.
Gada beigās (no 27.oktobra) sakarā ar tehniskām problēmām mājas lapas
darbībā

bibliotēkas

ziņu

publicēšana

tika

uzsākta

interneta

vietnē

http://rezeknesbiblioteka.biblog.lv/, kas darbojas uz Latvijas bibliotēku blogu
platformas BibLog.lv. Šajā vietnē 2008.gadā ir publicēti 32 ziņu sižeti, tostarp 8
virtuālās izstādes.
CB Informāciju tehnoloģijas nodaļa sadarbojas ar masu medijiem, Rēzeknes
rajona bibliotekāriem, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi. Informācija par
bibliotēku 2008.gadā tika sniegta portāliem www.rezekne.lv, www.biblioteka.lv,
www.lakuga.lv, www.lr.lv, tika sniegtas intervijas Latgales Reģionālajai televīzijai,
kā arī ziņu aģentūrai Leta. CB sniegto informāciju savos ziņu raidījumos izmantoja arī
"Latgolas Radeja" un radio "Ef-Ei".
Savukārt, bibliotēkas interneta vietnē sadarbības rezultātā tika nodrošināta
publicitāte rajona bibliotēkām (sadarbībai atvērtas un īpaši aktīvas 2008.gadā bija
Sokolku, Feimaņu, Kaunatas un Lendžu pagasta bibliotēkas, kuras gatavoja un sūtīja
publicēšanai mājaslapā teksta un foto materiālus) un pilsētas izglītību iestāžu
bibliotēkām. Rēzeknes pilsētas CB virtuālie pakalpojumi tika prezentēti Rēzeknes
pilsētas izglītības iestāžu bibliotekāru seminārā.
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Rēzeknes CB ikgadējās Bibliotēku nedēļas tradīciju turpinājumā tika
organizēti dažādi pasākumi no 14. līdz 20.aprīlim, piemēram, izstādes un akcija
"Atlaide parādniekiem", (visās bibliotēkās), vietējā presē tika publicēti raksti par
bibliotēku vēsturi un jaunumiem ("Bibliotēku nedēļa un bibliotēku dienas", "Arī
Vipinga", "Jaunas iespējas lasītavā", "Lai bērniem būtu lasītprieks"), par akcijām
("Uzdāvini labu grāmatu", "Atlaide parādniekiem") un izstādēm, publikāciju mērķis
bija piesaistīt rēzekniešu uzmanību, ieinteresēt bērnus un jauniešus, atgādināt par sevi,
saviem krājumiem un jaunām iespējam visiem pilsētas un rajona iedzīvotājiem.
Bibliotēku nedēļas laikā tika rīkotas ekskursijas pa bibliotēku, bibliotekārās stundas
un citi bibliotēku, grāmatu un lasīšanu popularizējoši pasākumi.
2008.gadā par Bērnu bibliotēku bijušas 8 publikācijas, par 2.bibliotēku - 7
publikācijas un par CB - 90 publikācijas vietējā valsts presē: laikrakstos „Rēzeknes
Vēstis” (latviešu un krievu valodā), „Vietējā”, „Panorama Rezekne”, „Rēzeknes
Vēstnesis”, "Latvijas Avīze", "Čas", "Vesti segodņa".
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:
"Lasītprasmes diena", "Par būvniecības vēsturi Rēzeknē", "Bibliotēkas šodien
un rīt": [par LBB 9.kongresu], "Pilsētas bibliotēkas", "Mana profesija - bibliogrāfe",
"Bibliotēku nedēļa", "Žurnālu jaunumi", "Grāmatu jaunumi", "Datortehnika
vājredzīgajiem", "Bērnu stūrītis", "Dzejas diena", "Jo viņa prot strādāt ar visiem
bērniem: [par bērnu bibliotēkas darbinieci Birutu Opencāne], "Par bibliotēku
akreditāciju", "Atlaides parādniekiem", "Bibliotēku vasara", "Uzdāvini labu grāmatu",
"Novadpētniecība", "Mūsu novadnieki", "Lasītprieks", "Par lasītavu".
Bibliotēkās informatīvos stendos lietotāji var iepazīties ar piedāvāto
pakalpojumu klāstu, pilsētas bibliotēku darba laiku, bibliotēkas darba noteikumiem.
Centrālās bibliotēkas abonementa informācijas stendā atrodas mapes „Bibliotēku
likumdošana”, „Rēzeknes pilsētas CB darba pārskats”, materiāli par dažādām
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akcijām, piemēram, „Akcija parādniekiem”, konkursiem, ikmēneša grāmatu
dāvinātāju saraksts u.c. materiāli. CB izveidots arī īpašs, visiem bibliotēkas
apmeklētājiem pieejams, informācijas stends par tekošajā mēnesī Rēzeknes
bibliotēkās plānotajām izstādēm un citiem pasākumiem, ka arī iepazīties ar pilsētas
kultūras iestāžu pasākumu afišām.
Nozīmīgākie bibliotēkas pasākumi:
- Izstāde "Rokraksti arhīva dokumentos. Bibliotēkas apmeklētāji varēja
aplūkot 28 rokrakstu paraugus no Rēzeknes zonālā valsts arhīva materiāliem,
autobiogrāfiju, protokolu, institūciju lēmumu un pavēļu fragmentus, medicīnas
darbinieku rokrakstus;
- „Latvijas Avīzes” akcija „Latvijas Vienotības josta”. Akcijas laikā (maijs –
novembris) ikviens, kurš vēlējās apsveikt Latviju 90 gadu jubilejā, varēja to izdarīt,
ierakstot savu vēlējumu īpašajā Lielvārdes jostas rullī. Apsveicēju bija ļoti daudz,
rakstīt vēlējumus nāca pat veselas klases kopā ar skolotājām. Laikrakstā "Latvijas
Avīze" bija publicēts raksts par Latvijas Vienotības jostas aizpildīšanu, kurā
pieminēta arī mūsu bibliotēka;
- Vladimira Nikonova grāmatas "Latgales vecticībnieki" atvēršanas svētki;
- Tikšānas ar dzejnieku Pjotru Antropovu;
- Ainas Poišas seminārs "Kā būt laimīgam pārmaiņu laikā";
- Dziednieces Broņislavas Plūmes grāmatas "Ceļš uz veselību" atvēršanas
svētki;
- Tikšanās ar Personības pilnveidošanas centra direktori, konsultanti,
pasniedzēju, neirolingvistiskās programmēšanas treneri, grāmatu autori Indru
Melbārdi;
- "Tavu zemes kalendāra" prezentācija (pilsētas svētku ietvaros);
- Literārā almanaha "Oluts" atvēršanas svētki;
- Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa.
2008.gadā Latgales Reģionālajā TV tika izveidoti trīs videosižeti par RCB:
datortehnika vājredzīgajiem, "Tāvu zemes kalendara" atvēršanas svētki (stāsta galv.
bibliotekāre A.Keirāne) un jaunumi bibliotēkā (stāsta M.Sproģe).
Mūsu bibliotēkas pastāvīgie sadarbības partneri ir Ziemeļu Ministru padomes
informācijas birojs, Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, Rēzeknes rajona
bibliotēkas, Rēzeknes Augstskola, ES Informācijas aģentūra.
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Nozīmīgākie Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbības partneri
2008.gadā:
Latgales Kultūrvēstures muzejs. Turpinās projekta „Par Rēzekni un Latgali
internetā: Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un Latgales Kultūrvēstures muzeja
lasītavas vienotās novadpētniecības materiālu datu bāzes digitālā versija” ietvaros
sāktā sadarbība. CB novadpētniecības materiālu elektroniskā datu bāze regulāri tiek
papildināta ne tikai ar muzeja lasītavas materiāliem, bet nu jau arī ar Latgaliešu
Literatūras Fonda materiāliem, izmantojot muzeja lasītavas un LLF sniegtos datus par
krājumā esošajām novadpētnieciska rakstura monogrāfijām un periodiskajiem
izdevumiem. 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 izstādes un citus pasākumus.
Latgales Druka pēc savstarpējas vienošanās piegādā bibliotēkai uzņēmumā
iespiestos reģionālos preses izdevumus.
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 sadarbībā 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 galvenās bibliotēkas
funkciju izpildi, piemēram, e-kopkataloga veidošana un uzturēšana, SBA. Starp
pilsētas un rajona bibliotēkām notiek regulāra informācijas apmaiņa un konsultācijas
bibliotēku darba jomā, kopīgu bibliotēku darbinieku semināru, kursu un citu
pasākumu rīkošana, grāmatu pasūtīšana Centrālajā bibliotēkā pagastu bibliotēkām.
2008.gadā turpinājās darbs pie rajona bibliotēku datu ievadīšanas reģionālajā (pilsētas
un rajona) e-kopkatalogā.
Laba sadarbība izveidojusies ar Rēzeknes pilsētas un rajona bibliotēkām. RCB
izveidoti un ievietoti bibliotēkas mājas lapā divi rādītāji: „Rēzeknes pilsētas
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bibliotēkās 2008.g. saņemto periodisko izdevumu Koprādītājs” un „Rēzeknes rajona
bibliotēkas 2008.g. saņemto periodisko izdevumu Koprādītājs” . RCB mājas lapā
pieejama arī cita informācija par pilsētas un rajona bibliotēkām. Dažas rajona
bibliotēkas (Kaunatas, Lendžu, Sokolku) veiksmīgi ir izmantojušas RCB piedāvāto
iespēju sagatavot un ievietot RCB mājas lapā plašāku informāciju par savu darbu.
Rēzeknes Augstskolas bibliotēka. Visas pilsētas bibliotēkas ir ieinteresētas un
piedalās savstarpējā grāmatu apmaiņā. Nereti, saņemot SBA pasūtījumu, mēs
vispirms pieprasīto izdevumu meklējam RA bibliotēkā, tāpat rīkojas arī augstskolas
bibliotekāri.
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
skolu bibliotekāri vienmēr var saņemt nepieciešamo individuālo konsultāciju vai
metodisko palīdzību.
Naturalizācijas pārvaldes reģionālās nodaļas informācijas centrs izvieto savus
informatīvos materiālus RCB informācijas stendos „Paņem un izlasi”, kā arī publicē
jaunumu biļetenu bibliotēkas mājas lapā sadaļā „NPIC resursi”. Bibliotēku nedēļas
ietvaros RCB tika rīkota NPIC materiālu izstāde, tās laikā bibliotēkas apmeklētāji
varēja saņemt NP Rēzeknes reģionālās nodaļas Informācijas centra vecākā referenta
V.Ivdra konsultāciju.
Tūrisma firma „Tēvzeme” dāvina bibliotēkai materiālus par tūrisma attīstību
Latgalē, RCB informē firmu „Tēvzeme” par jaunāko literatūru par tūrismu un
ceļojumiem.
Rēzeknes zonālais valsts arhīvs palīdz sakārtot bibliotēkas arhīvu.
LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs un LBB: esam gandarīti par sadarbību
un labprāt piedalāmies kolēģu rīkotajos pasākumos, kas paver plašāku redzējumu uz
bibliotekārā darba norisēm valstī un citviet pasaulē.
Izvērtējot RCB 2008.gada darbu, ir nostiprinājusies pārliecība, ka bibliotēku
loma mūsdienu sabiedrībā arvien pieaug. Projekta „Trešais tēva dēls” aktivitātes un
materiāli-tehniskais ieguldījums bibliotēku attīstībā ir kļuvis par atbalsta punktu
virzībai uz jaunu attīstības posmu bibliotēku darbā. Tagad galvenais – neapstāties.
Rēzeknes pilsētas CB direktore:
17.02.2009.
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M.Sproģe

